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 راسة:ملخص الد

تناولت العديد من الدراسات العلمية طرق  تردريا العلركم غماترمات مةراالة وات الرات العلميرة غماترم ترا     ركر  

ثنائيررةمم  ررا الرر  الماهررو رمعتررا واراسرراتا وت ررنيوتا وماارتاتررا وفليلتررا لاسايرره لرردن لررري  الدراسررةمم ولررك  يررا  ترر ثم لررري  

ية وتنمياتامم وماارتة لري  الطرق  مر  الااليديرة ومر   علرتا للبرقوي  ا رني  رتر  الطق  على إغةاب لطلب ات الات العلم

   اراسة علمية )اغاكرا مم ماجةام وحبكث منشكر (. 111عن أغثقلا لاعلية على ات الات العلميةمم وذلك من خالل 

تنمررررى  -عمليرررة الاعليميرررةوالرررع  عرررل احمررراعل   ررركرا لل -وقرررد تمرررال مرررن خرررالل لرررري  الدراسرررة أ  الطرررق   ررررم الااليديرررة

ات الرات العلميررة علررى تورراوت ليمررا  ينتررامم  ينمررا ه ت تررق أا مررن لررري  الدراسررات لررقو  إه ررائية االررة ل ررا  الااليديررة ليمررا 

 ياعله  واعلياتا يف تنمية ات الات العلمية.

ميرة ات الرات العلميرة ماارترة وحبةاب النةب احمئكية لعدا الدراسات الع أظتقت الوقو  اإله ائية الدالة ل را  تن

تمررال أ  الطرررق  اتساا ررائية واتساكشرررالية والطررق  ذات ال ليررر   -ولكررل طقيارررة مررن طرررق  ترردريا العلررركم– عرردالا اإليلرررا  

%مم هيرو أثمارت غرل 111والاةلية وطق  الاعل  الريايت وهل احمشكالت فال القتمة األوىل حب كل غل منتا علرى أعلرى تةرمة 

تناولت لري  الطق  قدر  غل منتا على تنمية ات الات العلميةمم مث يف القتمة الثاتية الطرق  احمةرابدمة للكسرائ   الدراسات الع

(مم وىف ال تيرب الثالرو الطرق  الاائمرة STSاحماعدا  وطرق  الراعل  الاعراوا والطرق  الرع ترق    رال العلر  والاكنكلكجيرا وا امر  )

 يداامم وىف القتمة القا عة ت تى الاجارب احمعملية يليتا الاعلي  اإللك وا مث العقوض العملية.على ت قية أوز ل وطق  الادريا احم

 مقجعا  اللتة اإلجنليزية. 16مقجعا  اللتة العق ية و 85وقد اهاكت لري  الدراسة على 

 املقدمة:
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العايديرة الاطعيرةمم تعرر  إ  إغةراب الطرالب  عرن مررن ذروات ذوا ات الرات العلميررة  رم احماعارارة مر  مةررلماتنا 

 ا يع  احمشرارغة يف تق يرة ا امر   احمشارغة يف ذن  مةاامل لللمم إذ تتدو لري  ال وات جزءا من هيا  الوقا وا ام  اليكميةمم

طال نرا تق ية علميةمم خاذة وأ  احمنااا   الثاالرة العلميرة للجمير  ررعار مانرام يف الارق  اعرا  يف ع رق ياةر   الانالةريةمم و   يرة 

مم و إغةررراإ  إيالرررا يقتوررر  مةررراكم ف ررريلت  العلمررر  تتكاليرررةاعلرررى لرررري  ات الرررات تقلررر  مةررراكم اإلىا يرررة و ورررن مةررراكم 

وهمت  لالساطالع وهةن توةمل  لل كالق الطميعية والابلص من الاوةرمات ارقاليرة وياسرقرو  مرن ارمركا احمعطرل للاوكرم 

ايا واألرياء واألهداثمم ويةاماعك   دراسرة العلركم الطميعيرةمم وياسلرك  الره احمكاركعية وي يثك  يف إذدار األهكام على الال

 والدقة واألماتة واحملال ة على األاوات واحمكاا واألجتز  العلمية.

( لرررك ات رررا  لرررك العلررركممم وأ  لرررريا 8115) Sorgeإ  أهرررد العكامرررل ا امرررة يف ال  يرررة العلميرررة للطرررالب غمرررا أغرررد  

علررى اخايررار تكعيررة احمرراا  واتترردلاع لدراسررة العلرركم والاس رريل العلمرر  واعمررا  للمداومررة يف احمدرسررةمم  ررل اعارر   العامررل يرر ثق

Ahuja (1996  أ  ات ررررا  لررررك العلرررركم يعارررر  أهياتررررا أغثررررق أايررررة مررررن لترررر  العلرررركممم أل  ا الررررات الطررررالب فرررردا جرررركا )

 اسابدامت  حمعارلت .

ة يعرر  فةررال مةرراكم الاس رريل العلمرر مم لاررد وجرردت العديررد مررن الدراسررات العلميرر توإغةرراب الطررالب ات الررا

 عالقة ارتماطية  ال ات ا  لك العلكم والاس يل العلم  منري الةاينات من الاق  احماا  غمثل اراسة:

Walberg, 1979; Keeves& Freedman, 1998; (carvatho- kinghton, 2009) 

ات العلميرررة ياطلرررب األمرررق حبرررو العكامرررل احمررر ثق  يف فاياررر  ومنترررا طقائررره ولاسايررره لررردن إغةررراب الطرررالب ات الررر

 الادريا.

و ررالعكا  إىل واقررر  تررردريا العلررركم يف مدارسرررنامم جنررد أتنرررا غنرررا وتزلنرررا تعامرررد علررى الةرررمكر  والطماررررم واعوررر  والالارررال 

در مم وعنرد ر احمعلكمرات لرك احمراحمدرسر مم معااردين أ  م رد والاةررمي  واتماساتررات الااليديررة مامسرركرين هرركل الكارراب 
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تررركلق  عرررن اإلمكاتيررراتمم جنرررقم عقوارررا عمليرررة وت رررم  لكهرررات هائطيرررة وتعرررقض  ررراذي وعينرررات إجرررقاء  عرررن الاسةرررينات و 

 ةيطةمم  ينما تدريا العلكم اعايا  ينمت  أ  يرا  عرن طقيره المسرو واتساا راء والعمرل احمعملر  والزيرارات احميداتيرة وفةرا 

ماطلمات ا ام . لريا الكاق  سمب توكرا من اراسة العلكم  دت من اتسامااع إا ولشال يف فايره ألردان اهاياجات احماعل  و 

 تدريا العلكم احمعقلية والكجداتية واحمتارية إت الناار والاليل.

 أهمية الدراسة:

ا    ررا الرر  الماهررو لدراسررات طررق  الارردريا غماتررمات مةرراالة وات الررات العلميررة غماتررم ترراتناولررت العديررد مررن 

اراسرة وهرد  ه يطلر  الماهرو علرى مثيلترامم وذلرك للبرقوي  ق يرة  رم  احماناثق منتا واراساهتا وت نيوتا وماارتاترا وفليلترا يف

أواح عن مدم ت ثم غل طقياة من الطق  على ات الرات العلميرةمم وإعطراء م ررقات  ينرةمم لجمر  لرري  الدراسرات يف اراسرة 

مقجعرررا مانعرررا إىل هرررد مرررامم يةررراويد منررر  المررراهثك  لالس رررراا  ررر  يف واررر  لقوارررت  واخايرررار اراسررراهت مم  واهرررد  سيشررركل إذا

ومدرسرررك العلررركم لانكيررر  طرررقائات  واخايرررار اتةرررياإا لاسايررره ألررردان تدريةرررت مم واإلجا رررة علرررى تةرررا تهت  يف أا الطرررق  أغثرررق 

حمنررالو واحماررقرات وأالررة احمعلمررال ليامكنرركا مررن الررق    ررال احمرراا  مالئمررة لانميررة ات الررات العلميررة لطالإرر مم احمكجتررك  ووااررعكا ا

 والطقياة.

أارر  إىل ذلررك أتررة مررن خررالل عمررل الماهررو غمرردر  لطررق  ترردريا العلرركممم وجررد أ  عررداا مررن الطررالب غثررما مررا 

ات لإلجا رة عرن ياةاءلك  عن أا الطق  أتةب لاسايه لردن الانميرة ات الرات العلميرةمم  را العر  رمر  العديرد مرن الدراسر

 لريا الاةا ل.

 مشكلة البحث وأسئلته:
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 تتحدد مشكلة البحث في السؤال التالي:

مرا طقائرره الاردريا الررع تةراعد علررى إغةراب الطررالب ات الررات العلميرة وتنميتررام وغير  يكررن إجرقاء موااررلة  ينرر  

 وتقتيمتا حبةب األغثق تنمية لال الات العلميةم

 لة التالية؟ويتفرع من هذا السؤال األسئ

 ما طقائه تدريا العلكمم وما احما كا  كل منتام -1

 لل الطقياة احمعااا  )الااليدية( تةاعد على تنمية ات الات العلميةم -8

 أا من لري  الطق  تنم  ات الات العلمية ماارتة  الطقياة الااليديةم -3

 أا من لري  الطق  أللل إلغةاب الطالب ات الات العلميةم -6

 الطق  من هيو لاعلياتا على إغةاب الطالب ات الات العلميةم ما تقتيب لري  -8

 :حدود البحث
 م.8111 -1999الدراسات يف الو   ما  ال  -1

 الدراسات الع تناولت طقائه تدريا العلكم وأثقلا على ات الات العلمية مبا ليتا ات ا  لك العلكم. -8

 اوريات علمية ومكاق  يف الشمكة.وحبكث منشكر  يف  اراسة علمية مكزعة على رسائل اغاكرا  وماجةام 111 -3

 منهج البحث:
مررنتو وذررو  فليلرر  ىمرر  ليرر  الماهررو العديررد مررن الدراسررات الررع تناولررت طررق  ترردريا العلرركم ومرردم ت ثملررا علررى 

 ات الات العلميةمم مث وذوتا وفليلتا لإلجا ة على أسئلة المسو.

 عينة البحث:
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 دراسة موزعة على النحو التالي: 001احتوت عينة البحث على 

 المجموع أطروحات لم يذكر نوعها بحوث منشورة رسائل الماجستير رسائل الدكتوراه
31 15 18 8 111 

طقيارررة للاررردريا منترررا مرررا تكرررقر مةرررمى الطقيارررة ومنترررا مرررا ه ياكرررقرمم ولرررري  الطرررق   139تناولرررت لرررري  الدراسرررات 

 د ولك ات الات العلمية مبا ليتا ات ا  لك العلكم.ماتمات مةاالةمم  ينما احماتم الاا   واه

طررق  للارردريا مةررااا  مررن ماررك  لررري  المسرركث غدراسررات سررا اة لا ررمح إيلررا  عرردا الطررق  الررع  9 اإلاررالة إىل 

 .13( ص1طقياةمم تكقر ذغق عدا منتا على النسك الريا يمين  جدول رق  ) 161تناولاتا لري  الدراسات 

 مصطلحات البحث:
تعقن إجقائيا   هنا: الاواح العالر  وهرب اتسراطالع وال يرو يف   Scientific attitudesتجاهات العلمية: اال

إذررردار األهكررراممم واعامررراا الاوةرررم العلمررر  لل ررركالق واألهرررداث الطميعيرررة والاسرررقر مرررن ارقالرررات ولتررر  العالقرررة  رررال الةرررمب 

 واحمةئكلية اتجاماعية للعلكم.والنايجةمم واألماتة واحمكاكعية واإليا   نوعية العل  

تعقن إجقائيا   هنا اإلجقاءات احمانكعة الع يةابدمتا احمدر  عند تدرية  حمراا  العلركممم وتلر   طرق تدريس العلوم:

واتساكشررررالية واتساا ررررائية والاعاوتيررررة واورات الرررراعل  وهررررل احمشرررركالت والاجررررارب احمعمليررررة الااليديررررة غالعديررررد مررررن الطررررق   

 .Vعملية والاعلي  اإلليك وا واحميداا والريايت والاائ  على الكسائ  احماعدا  وخقائ  احموالي  والشكل والعقوض ال

 اخللفية النظرية:
إغةرراب ات الررات العلميررة وتنمياتررا يارر ثق  عررد  عكامررلمم منتررا احمرردر  وطقيارر  أااء مم والعالقررات الاائمررة  ينرر  و رررال 

الررزمالء واأللكررار وات الررات الررع يامنكلررامم والعامررل األسررقا واحمعاارردات الدينيررة واررر ات طال رر مم والميئررة احمدرسررية وال ررويةمم و 
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  ايررة تنميررة ات الررات العلميررة وعرردم مااومارر   ررا. وت ررد أ    اعياتيررةمم وارلويررة العلميررة للطالررب واحمقهلررة العمقيررة لرر  وقناعاترر

ب تق ية علمية ماوارة مر  سياسرانا ال  كيرة القاميرة لاكركين لامر  علمر  تاكات  لري  العكامل وت ب يف ا ا  واهد ل  ية الطال

 ت تعارض م طن  لي   ال مةلمات الدين وقطعيات  وهاائه العل  وتةمياتا.

ولطقائه تدريا العلكم أثق ت يكن  الل  لاسايه لري  ال  يةمم وسناعقض حموتركم غرل منترا غإجا رة للةر ال األول مرن 

 أسئلة المسو.

 كرلررا احمعلرر مم تعامررد علررى اإللارراء واحملااررق  وتكجيرر   Traditional methodريقةةة التقليديةةة )المعتةةادة(: الط

 األسئلة والعقض العمل مم وقد تةابدم ليتا  علا من الكسائل الاعليمية احمعااا .

لاالميررري  كرلررا احمرراعل مم تلرر  الالميررري مكارركع احمكاشرر مم ويارركم ليتررا ا Discovery methodاالستكشةةافية: 

  الاعقن على هاياة جديد  أو موتكممم أو غش   مكض يف ميدا  العلكم من خالل جتكال  الريلنية والعلمية.

مم /hand minds on onويطلرره عليتررا أهياتررا الطقياررة العمليررة العاليررة  Inquiry methodاالستقصةةائية: 

بمم وقررد ه يرت لرري  الطقيارة  الامرام خرراص ويةرابدم ليترا المسرو والاا ر  لالرية علميررة أو مشركلة ارمن قردرات الطرال

 من قمل غثم من الماهثال وال  كيال.

ويطلرره عليترا الطقياررة العلميرةمم وليتررا يكاجر  احمرراعل  مبشركلة يةررعى مررن  Problem Solvingحةل المشةةكالت: 

ة ينمترر  أ  تكررك  خررالل تعليمرر  علتررا عررن طقيرره يلرر  احمعلكمررات ولررقض الوررقوض واخامارلررا واخايررار اعررل احمناسرربمم واحمشرركل

 ذات ذلة  يئية الاالميري وىف هدوا قدراهت .

ت ين   الطرالب زيرارات خراري الميئرة احمدرسرية مثرل الرقهال Field studiesالعمل الميداني )الدراسة الميدانية(:

ة واألثقيررة احمقتمطررة  دراسررة يررالاعليميررة إىل هرردائه اعيكاتررات وهرردائه النماتررات واحمنرراطه الطميعيررة غرراحمزارع واحملميررات واحمنرراطه ارمل
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 احماا  العلميةمم وغريا زيارات احمقاغز العلمية واحمااه  واحمعارض العلمية وإقاماتا.

 وهتدن إىل إىاا تكامل  ال الن قية وتطميااهتا على أرض الكاق .

ىقير    كرلرا احمعلر مم ياا رق ليترا اور الطالرب علرى مشرالد  العرقض الرريا Demonstrationالعروض العملية: 

 احمعل  أو من ينكي  من الطالب.

ويارركم الطالررب  نوةرر  أو اررمن لمكعررة ذررتم   ررإجقاء  Laboratory experiments التجةةارا المعمليةةة:

 أو ت غيدية أو اساا ائية.الاجارب احمعملية سكاء غاتت تكايسية 

جررة أساسرريةمم ومررن ذرركرلا وليتررا يعامررد الطالررب علررى تعلرري  توةرر   نوةرر   در  Self Learningالةةتعلم الةةذاتي: 

الاعلرري  احمرر مو واسررابدام احمرركايالت الاعليميررة ولررك وهرردات م ررتق  اررمن لمكعررة ماكاملررة ومااا عررة مررن الكهرردات الاعليميررة 

(مم والرراعل   اسررابدام اعاائررب الاعليميررة أو اعاسرركب أو الشررمكة احمعلكماتيررة أو الاعيينررات و العارركا أو 155: 8113)علرر مم 

الشب ية أو احمكذكلة للوقا  اسابدام الكمميكتق أو  دوت  أو أا ركل مرن أرركال الاعلري  الارائ  علرى ممراا  أت مة الاعلي  

 توقيد الاعلي .

ولير  يرا  ال غيرز علرى الاعلري  Learning- based on Ausbel Theory التعليم القةائم علةى نيريةة أوزبةل:

ات الةرا اة واحمررقاا تعليمترامم وغررريا إىراا العالقررات والرقوا    ررال احمعلكمررات الررقوا    رال احمعلكمرر إىرااذا احمعر مم والررريا يرا  ليرر  

توةتامم ومن ذكر  خقائ  احموالي  ولى متثيل ثنائ  األ عاا لمناء معقيف يةاعد احماعل  على الاوكم  شركل ذا معر مم وخقيطرة 

ماله ررة األهررداث واألرررياء وارطرركات  الررع تةرراعد علررى تكارريح الاواعررل  ررال احموررالي  واحممرراا  والن قيررات مرر  Vالشرركل 

 اإلجقائية الوعلية.

ول   قامو تعليمية  م   ال  Learning based on multimedia التعلم القائم على الوسائط المتعددة:
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(مم لال كت وال ركر  واعقغرة 118: 8115 ال كت وال كر ولقسكم احماسقغة والن كص احمكاك ة يف  يئة اعاسب اآل  )اشمم

ا  أساسررية ليتررامم ومررن ذرركرلا الويررديك الاورراعل  والكسررائ  احماعرردا  الاواعليررة هيررو ىررقم هرركار  ررال احمةررابدم والكمميرركتق أرغرر

(Freer, 1997.) 

ويالرررمن اسررررابدام  رررقامو هاسرررك ية يف العمليرررة الاعليميررررةمم  Electronic Learning التعلةةةيم اكليكترونةةةي:

كلررة للس رركل علررى احمعلكمررة وتماا ررامم والاعلرري  احممررزوي الررريا يةررابدم الاانيررات واسررابدام رررمكة احمعلكمررات والالوكتررات احملم

اإلليك وتيررة يف التررقن ال رروية واحمعامررل احمدرسرريةمم لويرر  تواعررل  ررال الرراعل  الااليرردا واإلليكرر وا    اطرر  احمبالوررة )عمررد ا يرردمم 

8119 :19.) 

هيرو  Learning based on games and entertainment الةتعلم القةائم علةى األلعةاا ولتسةلية:

يف العلمية الاعليميةمم ومرن ذركر  األلعراب الاعليميرة والطقائر  العلميرة وألعراب الكمميركتق  يعا  عن ق الاةلية والاشكيه أساس 

 الاعليمية والامثيل ولعب األاوار وق ص اريال العلم .

وقد تكرك  ثالثيرة أو ر اعيرة  Phasesهل هيو يا  الادريا ليتا امن مق  Learning cyclesدورات التعلم: 

لدور  الاعل  الثالثية مثال تل  الكش  وتارد  احموتركم وتطميار  ) ليرك مم  ممE-7أو مخاسية أو سماعية هيو يطله على ارم  

 تل  اإلعال  واتتشتال واتساكشان والشقح والاكسي  والااك  والاطميهE-7  ينما  (8111

Expansion, Explanation, Elicitation, Engagement Exploration, and Extension, 

Evaluation. 

 Science Technology and Societyالتعلةيم القةائم علةى الةربط بةين العلةم والمجتمةن والتكنولوجيةا 

(STS): 

ظرقون ارر ات ولي  يا  ال غيز على جكاتب العل  والاكنكلكجيا وا ام مم لالاعل  لكل من العل  والاكنكلكجيرا يرا  يف 
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 .ii (Lea& Erdogan, 2007) المشقية 

 دراسات سابقة:
( هيرررو قةررر  عينرررة المسرررو إىل أر ررر  لمكعرررات طقيارررة معاررراا  مررر  األلرررالم 1959اراسرررة لرررائز عمرررد اعميرررد علررر  )

  والاعزيررز الاعليميررةمم وطقياررة معارراا  مرر  الدراسررة علررى الطميعررةمم وطقياررة معارراا  مرر   قتررامو تعليمرر   ارركا علررى ال رركت وال رركر 

ولمكعة ارا ط . اسرابدام الماهرو ماياسرا لال را  العلمر مم وخرقي   تيرب لطرق  الاردريا احمةرابدمة مرن هيرو لاعلياترا يف 

 الاس يل وفةال ات الات العلمية.

راجر  ليترا الماهرو غثرم مرن األا يرات احماعلارة  والرع Osborn, Shirley and Collins (0220دراسةة )

لعلكم خالل عادين ماايالمم لدراسة أسماب الدار وتقاج  أعداا الطالب احملاساال  دراسة العلركممم وقرد رغرز يف  ات ا  لك ا

اراسا  على مقاجعة موتكم ات ا  لك العلكممم واحمشاغل احماعلاة مبااييا ات ا  لرك العلركممم والعكامرل حمر ثق  غرارنا وحمدرسرال 

العلرركممم وقررد أرررارت األا يررات إىل أايررة عامررل ارررنا وتكعيررة الارردريامم  ررا يعرر  اتلامررام واحمررنتو والثاالررة علررى ات ررا  لررك 

  الميئة ال وية واألتشطة الطال ية الع تقل  من محا  الطالب لدراسة العلكم.

عنكاترا مرن الكارب  19مم وذن  1999من العام  اج   ارب واراسات لطقياة مناةكراالريا ر Azuma (0990دراسة )

 را  العلمية فت مخا لمكعات رئيةة قةمتا إىل لمكعات لقعيةمم منتا:واألو 

 اراسة قارتت  ال طقياة مناةكرم والطق  األخقم. 89 -أ 

 لاطكيق طقياة مناةكرم وتطميااهتا. ق ة عملية  15 -ب 

 اراسة اسابدمت ليتا الطقياة لادريا األطوال احمعاقال. 18 -ي 

 اراسات للةوية وت قية عن لطقياة. 5 -ا 
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 اراساا  عملياا  عن طقياة مناةكرا. -لر  

 وأوذ  الماهو  دراسة الطقياة من وجتة الن ق ال  كية والنوةية اعديثة.

والررررع لرررردلت مقاجعررررة الدراسررررات احماعلاررررة  الاجررررارب الادريةررررية يف مرررراا  مادمررررة يف علرررر   Daempfle (0221دراسةةةةة )

ى الاعليرل واحمنراظق مم وغاترت مع ر  لرري  الطرق   رم تاليديرة مثرل الميكلكجيا  والع  دورلا تةاتدن امراال  الطرالب الاردر  علر

اتساا ررراءمم هررراول الماهرررو اإلجا رررة علرررى أسرررئلة منترررا مرررا الطرررق  والميئرررات الادريةرررية الرررع تةررراعد علرررى تطررركيق الاوكرررم يف 

 األسماب )الاعليل(م

 وكانت المخرجات تدعم النقاط التالية:

ء يف أررركال  ررم تاليديررة أغثررق ترر ثما مررن الارردريا  احملااررق  احمعارراا  ليمررا الارردريا  اتساا رراء واتررر ا  مرر  الررزمال -أ 

 ياعله مبتارات الاعليل.

 إغةاب الادر  على الاعليل خالل الادريا  الطقيااال حمريغكرتال ه ف ل عند ال اج  يف ف يل احملاكم. -ب 

للرل يف تنميرة الاردر  علرى الاعليرل عنرد الطرالب الادريا  الطقيااال الةا ااال احم غردتال علرى ذغرق الاعليرل وغاا ار مم أ -ي 

 من الع ت ت غد على ذلك.

 إعطاء وقت غان للادريا يةاعد على فةال الاعليل. -ا 

 الادريا الاائ  على اتساا اء والريا ينم  الادر  على الاعديل ينمى  دور  ات الات العلمية. -ه 

 الاعليل. لام يف لري  احماا  غكت  حيةن من الادر  على احمعمل جزء -و 

يامال من لري  الدراسات إتنا حباجة  ال غرل لر   وأخرقم إىل مقاجعرة الدراسرات الرع ىمعترا مكاركع واهردمم للقمبرا أ  

مقاجعاتررا يف اراسررة واهررد  تةرراعد علررى إعطرراء تنمرر ات غاليررة وم رررقات للمرراهثال مةرراامال  رر   ت يةررموا يف ات ررا  توةرر  إت 
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 إذا اساجد    جديد.

ماهررو اسرراواا مررن لررري  الدراسررات لامرر  ومقاجعررة اراسررات يف لرر   زمنيررة  رردا مم وتقتيمتررا هةررب لاعلياتررا غمررا أ  ال

 على إغةاب ات الات العلمية وتنمياتامم وت نيوتا يف لمكعات وماارتة الطق   علتا  معن.

 إجراءات البحث:

 -لإلجابة على أسئلة البحث تم تنفيذ اكجراءات التالية:

رسررائل الرردغاكرا  واحماجةررام والمسرركث احمنشرركر  يف الرردوريات وا ررالت العلميررة ومكاقرر  الشررمكةمم والررع اإلطررالع علررى  -1

تمسرو تر ثم طرق  تردريا العلركم علرى ات الرات العلميرة مبرا ليترا ات را  لرك العلركم الطميعيرة  وقوعترا احمبالورةمم وقررد 

 اراسة. 111 لغ عدا لري  الدراسات 

عليتررا وترردوين احمعلكمررات الااليررة  اإلطررالعقتمطررة إررري  الدراسررة مررن القسررائل والمسرركث الررع   اسررابالص احمعلكمررات احم -8

 وتلبي تا  اسابدام أاا  رم  احمعلكمات من لري  األا يات:

ا لررةا الدوريررة وترراري   -الدرجررة العلميررة إىل ه ررل عليتررا المسررو وت ر تررا وجتاتررا -عنرركا  الماهررو -أسرر  الماهررو

 تاائو المسو و عن احم طلسات واحمعلكمات الن قية. –لقوض المسو  -لادريا احمةابدمةطقياة ا -ذدورلا

 ت ني  لري  لدراسات يف ركل  اور على النسك الاا : -3

% مرررن إيلرررا  الدراسرررات 1851اراسرررة  نةرررمة  88اراسرررات تناولرررت الطقيارررة اتساكشرررالية واتساا رررائية وعررردالا  -أ 

محرركا   مم(8116(مم عمررد العزيررز )8111(مم خماررار )1999مم عمررد الارراار )(1996ومنتررا علررى سررميل احمثررال: زيرردا  )

 ,Flage (1995), Punyain (2008), Parker& Bulunz & Jarrett (2007) (8119)(مم1999)

Gerber (2000), Siribbunnam & Tayraukam (2009), Yager & Akcay (2005). 
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% مرن إيلرا  الدراسرات 11اراسة  نةرمة  11دا  وعدالا اراسات تناولت طقياة الادريا  اسابدام الكسائ  احماع -ب 

 (مم اررش8119(مم قطرري  )8119& الامةرر  ) (مم الاقارعررة8116(مم معرركض)1995(مم اإلمررام )1955ومنتررا طرر  )

 .Freer (1997), Henderson & Klemes (200)(مم 8115)

الدراسات ومنترا أ رك  إيلا % من 951اراسة  نةمة  16اراسات تناولت الطق  الاائمة على ت قية أوز ل وعدالا  -ت

 & Ugwul(مم و 8119مم  مررركا )(8118(مم إ رررقالي  )8111(مم اتيررركر )1998(مم يكسررر )1991جاللررر  )

Soyibo (2004). 

% مررررن إيلررررا  الدراسررررات إيلررررا  558% اراسررررة  نةررررمة 18اراسررررات تناولررررت طقياررررة الاجررررارب احمعمليررررة وعرررردالا  -ي 

 ,Al-Ruwashid (1984)(مم 8115(مم  رررردوا )8116(مم الشررررايب )8118الدراسررررات ومنتررررا جلعرررركز )

Freedman (1998), Thempson & Soyibo (2002). 

% مرررن إيلرررا  الدراسرررات ومنترررا تكليررره 958اراسرررة  نةرررمة  11اراسرررات تناولرررت طقيارررة الاعلررري  اإلليكررر وا وعررردالا  - ح

 &Siegel& Ranney (2003), Soyibo(مم 8119(مم عمرررد ا يرررد )8113(مم عمرررد ا رررااا )1998)

Hudson (2000), Kinghton& Smoak (2009). 

(مم ارمرل 1996% ومنترا اراسرة ز لكلرة )158 نةرمة  9اراسات تناولت احمدخل الارائ  علرى ال لير  والاةرلي  وعردالا  - خ

 (.8115) (مم و دزا8113(مم عطي  )1999)

نترررا اراسرررة ذرررا ق % مرررن إيلرررا  الدراسرررات وم858اراسرررات  نةرررمة  5اراسرررات تناولرررت الطقيارررة الاعاوتيرررة وعررردالا  -ا 

 Ahuja(1994) and Biligin (2006), Beadles(مم 8113(مم العيةركا )8111(مم أ رك تراجى )1991)

(1992), (2003). 

% مررن إيلررا  الدراسررات ومنتررا عمررد اعميررد 655اارسررات  نةررمة  9اراسررات تناولررت طقياررة الاعلرري  احميررداا وعرردالا  - ذ
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 .Finson& Enochs (2006), Sorge (2008), and Caleon& Nayang (2005)(مم 1995)

% ومنترررررا اراسرررررة اعررررررييو & العايررررر  651اراسرررررات  نةرررررمة  9اراسرررررات تناولرررررت طقيارررررة هرررررل احمشررررركالت وعررررردالا  - ر

 .Sirrafernandez(2003), Erdemir(2009)(مم 8116(مم لار  )8113)

(مم عمرررررد 1953% ومنترررررا اراسرررررة هرررررال  )651اراسرررررات  نةرررررمة  1اراسرررررات تناولرررررت طقيررررره الررررراعل  الرررررريايت وعررررردالا  - ز

 (.1995(مم وسقايا )1999الااار)

(مم 8111(مم  ليررك  )1998محامرة )% ومنترا 859اراسرات  نةرمة  6وعردالا  اورات الراعل اراسرات تناولرت طقيارة   -  

McCain (1992) and Steakley(2004). 

 (مم8113% ومنتا اراسرة أمرى سرعيدا& ا ارريم  )859اراسات  نةمة  6وعدالا  STSاراسات تناولت طقياة   - ش

Lea& Erdogan (2007) and Chen& Howard(2010). 

% مررررن عررررد  الدراسررررات ولررررى تكليرررره 851اراسررررات  نةررررمة  3اراسررررات تناولررررت طقياررررة العررررقوض العلميررررة وعرررردالا  - ص

 (.8118( وجعلكز )811(مم خماار )1998)

ماتررم تررا   مثررل وأخررما اراسررات قارتررت  ررال عرردا مررن الطررق   ررم الااليديررة غماتررمات مةرراالة وات الررات العلميررة غ  - ض

ر اراسررررة  نةررررمة مئكيررررة تارررردر  رررر 81الا ماارتررررة اتساا ررررائية مرررر  الاجررررارب احمعمليررررةمم أو الاعاوتيررررة مرررر  الانالةرررريةمم وعررررد

 % من إيلا  الدراسات  اإلاالة إىل أخقا  نوا تةمة العقوض العملية. 1656

لاكرررقارات إىل عمررركاين الرررع أظترررقت فليرررل لرررري  لدراسرررات  اسرررابدام الرررقزم اإله رررائية إلىررراا الاكرررقارات وت رررني  ا -6
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لررقو  ل ررا  تنميررة ات الررات العلميررة والررع اتعرردمت ليتررا الوررقو  والنةررب احمئكيررة لكررل ذررن مم ومررن مث تقتيمتررا ولاررا 

 لنةمتا احمئكية.
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 نتائج البحث:

طقيارررة    إاخرررال المياترررات واع ررركل علرررى النةرررب احمئكيرررة لعررردا الدراسرررات الرررع تناولرررت Excel اسرررابدام  قترررامو 

 الادريا  النةمة  مكع الدراسات.

 .111 × لمكع الدراسات(÷ النةمة احمئكية لعدا الدراسات الع تناولت الطقياة = )عدا الدراسات يف الطقياة 

وغاتت أعاللا الدراسات الرع تناولرت الطقيارة اتساا رائية واتساكشرالية  الطقيارة الااليديرة أو  الطقيارة توةرتا قمرل 

( ي ترق 1هيرو ه يةرابدم ليترا لمكعرة ارا طة تردر   الطقيارة احمعاراا . وارردول رقر  ) Pre-Post testو عردلا  الاجق رة

النةب احمئكية لعدا الدراسات الع تناولت غل طقياةمم  اساثناء ما   لقز  فت مةمى ماارتة لطق  اعديثرة مر   علرتامم لترريا 

عل  وماارتاترررا مررر   علررر  مثرررل اراسرررة تررر ثم طقيارررة اتساا ررراء علرررى ات الرررات المنرررد يانررراول لمررركع الطرررق  احمامقغرررز  هررركل احمرررا

العلميررررة وماارتاتررررا  طقياررررة الاجررررارب احمعمليررررةمم أو ماارتررررة الاجررررارب احمعمليررررة مرررر  ألعرررراب الكمميرررركتق الاعليميررررة أو الاعاوتيررررة مرررر  

 الانالةية.
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 ا المئوية من إجمالي الدراساتطرق التدريس وعدد الدراسات التي تم الحصول عليها ونسبه: (0جدول)

 الطريقة 
عدد الدراسات التي 

 تناولت الطريقة
النسبة 
 المئوية

 ملحوظات

ق ة 
لاج
عد 
ل و 

و قم
ية أ
ليد
الاا
م  
تا 
ارتا
وما
ا 

دري
  الا

طق
P

re
-P

o
st

 T
es

t
 

  %15.1 22 اتساكشالية واتساا ائية
  %14.4 21 الطق  اعديثة م   علتا

  %11.0 16 وسائ  ماعدا 
  %6.9 14 الاائمة على ت قية أوز ل

  %8.2 12 الاجارب احمعملية
  %7.5 11 اإلليك واالاعلي  

  %6.2 9 ذات الطميعة ال ليتية والاةلية
  %5.5 8 الاعاوتية
  %4.8 7 احميداتية

  %4.1 6 الاعل  الريايت
  %4.1 6 هل احمشكالت

  4 2.7% (STSعلكم تكنكلكجيا ا ام  )
  %2.7 4 اورات الاعل 

  %2.1 3 العقوض العملية 
  KWL 3 2.1%   +احمدخل الاار   
  %100.0 146* ا مكع 
 علما أ   عن الدراسات تناولت أغثق من طقياة غماتمات مةاالة.*

ليترا يف غرل طقيارة مرن والعقض الاا   طقيوة األعمد  لمياتات اردول الةا ه يمرال عردا الدراسرات الرع   اع ركل ع

 طق  الادريا مقتمة تنازليا.
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و ررراإلطالع علرررى لرررقوض لرررري  الدراسرررات وتاائجترررا يامرررال أ  منترررا مرررن أظترررقت لقوقرررا إه رررائية االرررة ل رررا  تنميرررة  

 اراسرةمم منترا 18( الدراسات الع تناولت طقيارة الاجرارب احمعمليرة 8ات الات العلميةمم ومنتا من ه ت تق. وغمثال جدول )

اراسرررات أثمارررت وجررركا لرررقو  االرررة إه رررائيةمم واراسررراال ه ت ترررق أا لرررقو  ذو اتلرررة إه رررائيةمم وحبةررراب النةرررمة احمئكيرررة  11

  اسابدام احمعاالة الاالية:

 .111×عدا الدراسات الع تناولت الطقياة( ÷ النةمة احمئكية لكجكا الوقو = )عدا الدراسات الع أثمات الوقو  

 %53= 111×( 11 ÷18النةمة احمئكية= )

 

 

 (0جدول )



 جامعة أسيوط -المجلة العلمية لكلية التربية 

 

 003 0202يوليو  -العدد الثاني -26المجلد 

 طريق التدريس ومدى تأثيرها على االتجاهات العلمية والنسب المئوية للفروق 

 لصالح تنمية االتجاهات العلمية أو إنعدامها

 الطرق م
عدد 

 الدراسات

عدد الدراسات التي 
أظهرت وجود فروق 

لصالح تنمية 
 االتجاهات العلمية

عدد الدراسات لم 
تثبت فروق لصالح 
تنمية االتجاهات 

 العلمية

النسبة 
المئوية 
لوجود 
 الفروق

النسبة 
المئوية 
النعدام 
 الفروق

الترتيب 
بحسب 
النسبة 
 المئوية

 األوىل %151 %111 1 22 22 اتساكشالية واتساا ائية 1
 األوىل مكقر %151 %111 1 9 9 ذات الطميعة ال ليتية والاةلية 8
 األوىل مكقر %151 %111 1 6 6 الاعل  الريايت 3
 األوىل مكقر %151 %111 1 6 6 هل احمشكالت 6
 األوىل مكقر 4 4 1 111% 151% (STSعلكم تكنكلكجيا ا ام  ) 8
 األوىل مكقر %151 %111 1 4 4 اورات الاعل  1
 الثاتية %1858 %5958 8 16 16 وسائ  ماعدا  9
 الثاتية مكقر %1858 %5958 1 9 8 الاعاوتية 5
 الثالثة %1653 %5859 8 18 14 ئمة على ت قية أوز لالاا 9
 الثالثة مكقر %1653 %5859 1 1 7 احميداتية 11
 القا عة %1159 %5353 8 11 12 الاجارب احمعملية 11
 ارامةة %8953 %9859 3 5 11 الاعلي  اإلليك وا 18
 الةااسة %3353 %1158 1 8 3 العقوض العملية 13
    18 111 188 ا مكع 16

 



 د/ عبد اهلل عبد اهلل جلعوز                                 نمية االتجاهات مدى تأثير طرق تدريس العلوم على ت

 

 003 0202يوليو  -العدد الثاني -26المجلد 

 تفسري النتائج ومناقشتها:

لإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث: هل الطريقة المعتةادة )التقليديةة( تسةاعد علةى تنميةة االتجاهةات 

 العلمية؟

( تمرال أ  عرردا الدراسرات الرع قارترت  ررال طرق  الاردريا اعديثرة مرر  الااليديرة  كجركا ا مكعررة 8 رالن ق إىل جردول )

مررر  اسررراثناء العرررقوض العمليرررة غكهنرررا تنامررر  للطرررق   -اراسرررة 119 عرررد الاجق رررة  لترررت  –أو مررر  تورررا ا مكعرررة قمرررل  اللرررا طة

%مم و 91598اراسة أثمات وجكا لوقو  إه ائية ل ا  تنميرة ات الرات العلميرة  نةرمة مئكيرة قردرلا  115منتا  -الااليدية

م لديرة إىل هرد غمررم يف . يرردل ذلرك علرى أ  الطقيارة احمعاراا   ر%9588اراسرة اتعردمت لير  لورقو   نةرمة مئكيرة قردرلا  11

فايره لرردن إغةراب الطررالب ات الرات العلميررة وتنمياترامم  ينمررا ه ل ررل علرى توررا النايجرة أو ققيررب منترا عنرردما قكرتررت 

 9% و11519منترا لقوقررا إه رائية  نةررمة  16اراسرة أظتررقت  81(مم لعردا الدراسررات 3الطرق  اعديثرة مرر   علرتا جرردول )

% ه تارقر وجركا لرقو  إه رائية ل رلح تنميرة ات الرات العلميرة. لمرثال عنرد ماارترة طقيارة الاردريا 33533اراسات  نةمة 

اراسررررات منتررررا اراسررررة واهررررد  أظتررررقت لررررقو  إه ررررائية ل ررررا   6 اتساا رررراء مرررر  الاجررررارب احمعمليررررة ه ررررل الماهررررو علررررى 

الانالةررية غاتررت الدراسرراا  اللاررا  ه ررل عليتمررا الماهررو تثماررا  وجرركا لررقو  اتساا رراءمم وعنررد ماارتررة طررقياع الاعاوتيررة مرر  

 ل ا  الاعاوتية يف لعالياتا على تنمية ات الات العلمية  شكل أللل من الانالةية.
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 (0جدول)

 مقارنة بين الطرق الحديثة من التقليدية ومن بعضها

 عدد الدراسات الطرق

عدد الدراسات التي 
 أظهرت وجود فروق

لصالح تنمية 
 االتجاهات العلمية

عدد الدراسات لم 
تثبت فروق لصالح 
تنمية االتجاهات 

 العلمية

النسبة 
المئوية 
لوجود 
 الفروق

النسبة 
المئوية 
النعدام 
 الفروق

طق  الادريا م  
الااليدية  اساثناء 
 العقوض العملية

119 115 11 91598% 9588% 

طق  الادريا 
 اعديثة م   علتا

81 16 9 19% 33% 

مرررن خرررالل لرررريا اتسررراعقاض يكرررن اتسرررانااي أ  أقرررل الطرررق  تررر ثما علرررى إغةررراب ات الرررات العلميرررة لررر  الطقيارررة 

الااليديرررةمم هيرررو ه تثمرررت أا مرررن لرررري  الدراسرررات وجررركا لرررقو  إه رررائية ل رررا  الااليديرررةمم وىف أهةرررن األهررركال اتعررردمت 

إهررداث تنميررة لال الررات العلميررة عنرردما ترردخل فةررينات وااررسة علررى الوررقو مم إت أترر  مررن احمكارركعية اإلرررار  إىل إمكاتيررة 

 NAAMAN, ZVI, MENIS, ERDURAN and( 1953الطقيارة مثرل اسرابدام مرداخل تار يرة )هجرازامم 

HOFSTEIN; 2005) 

 8111وفةررال أسررلكب النارراش واعرركار و ارسررة لررن طررقح األسررئلة وإثارهتررا وهةررن اسررابدام  ررارب العررقض )خماررارمم

 (.1998يهمم وتكل

(مم عندما ذغق أ  النمكذي الاعليم  الةائد لشرل يف هرل  1685) iiiولري  اتسانااي ياكاله م  ما أغد علي  احمطقيف 

غثم من مشكالت تدريا العلكممم وأ  الطقيارة احمثلرى لاسةرال تعلري  العلركم وتطركيق  ت يكرن أ  ترا  إت مرن خرالل اسرابدام 



 د/ عبد اهلل عبد اهلل جلعوز                                 نمية االتجاهات مدى تأثير طرق تدريس العلوم على ت

 

 032 0202يوليو  -العدد الثاني -26المجلد 

 العال يف هل احمشكالتمم ولريا عامل مواكا يف الاعلي  الااليدا. موالاجقيب واسابدا احمنتو العلم  الاائ  على المسو

( علررى توررا النايجررة عنرردما ذغررق أ  الارردريا الاررائ  علررى مرردخل Soybo and Hudson, 2000غمررا ي غررد )

( odom & Stooldard and Steven, 2007النشرا  أللرل مرن الاردريا  طققرة احملاارق مم وتكذرل إىل تورا النايجرة )

عندما خقجكا جبملة مواالا إ  ات ا  لك العلكم يقتم  اىا يا م  الادريا الارائ  احمامسركر هركل الطالرب وسرلميا مر  الاردريا 

( النارائو Howard, 1995( وتالرت أيلرا عرن )Turpin and cage 2004احمامسركر هركل احمردر مم واعمرت اراسرة )

مرر  األتشرطة تولررل الطرق  حمعارراا  الاائمررة علرى الكارراب احمدرسر  واحملااررق  والعررقوض توةرتا  إرررارهتا إىل أ  احمنرالو احماكاملررة 

 العملية.

( أ  أسرررراليب الارررردريا اعاليررررة الاائمررررة علررررى إعطرررراء احمعلكمررررات مررررن احمعلرررر  11: 8119غمررررا ياررررقر )عمررررد ا يرررردمم 

  اسابدام األساليب اللو ية ه تعد مناسمة لاسايه العديد من ألدان العلكم.

ابة على السؤال الثالث الةذ  يةنع علةى: أ  مةن هةذه الطةرق تنمةي االتجاهةات العلميةة مقارنةة بالطريقةة ولإلج

 التقليدية؟

اتساكشررالية واتساا ررائيةمم ذات الاةررلية  -( جنررد أ  الدراسررات الررع تناولررت طررق  الارردريا الااليررة:8مررن جرردول )

والويرررديك الاعليميارررالمم والاعلررري  الرررريايت مثرررل الررر امو الاعليميرررة واحمورررقا الكمميررركتق  وألعرررابوال ليررر  غرررالطقائ  واأللعررراب الاعليميرررة 

 اسابدام اعاسكبمم أسلكب هل احمشكالتمم الاعاوامم الاعلي   اسرابدام الكسرائ  احماعردا مم الاعلري  الارائ  علرى ت قيرة أوز رل 

ارب احمعمليرررة لقايرررة غاترررت أو يلاعيرررة مم والدراسرررات احميداتيرررةمم  اإلارررالة إىل الاجرررVمثرررل خرررقائ  احمورررالي  واسرررابدام الشررركل 

الررررريا يةررررابدم ليرررر  جترررراز الكمميرررركتق أو رررررمكة احمعلكمررررات تكغيديررررة أو تكارررريسية أو اساا ررررائيةمم وغررررريا الاعلرررري  اإلليكرررر وا 

 عليترا لاعلياترا يف تنميرة ات الرات العلميرة  ورقو  اإلطرالعوالعقوض العملية. غل لري  الطق  أثمات  المية الدراسات الرع   
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 ذوم اتلة إه ائية ماارتة  الطق  احمعااا .

( يكررن اإلجا ررة عررن الةرر ال القا رر  وت رر  أا مررن لررري  الطررق  أللررل إلغةرراب الطررالب ات الررات 8ومررن اررردول )

 العلميةم

% لر  الطرق  111  الطق  الرع أثمارت الدراسرات وجركا لرقو  إه رائية االرة عنرد ماارتاترا  الااليديرة و نةرمة أجند 

لية واتساا ائيةمم احملاكية على عن ق الاةلية وال لير مم وهرل احمشركالت والرع ترق    رال العلر  والاكنكلركج  وا امر  اتساكشا

واورات الاعل . لري  الطق  هةب الدراسات تعا  األغثق لاعلية يف إغةاب الطالب ات الرات العلميرة وتنمياترامم ويالهر  

يف العمليرة الاعليميرة واور احمردر  ليترا ي غرز هركل الاكجير  والاسويرز واحماردم  أ  مع متا متالك عن ق الاسردا واتساكشران

 تةتيالت واحمن   للعملية الاعليميةمم  ينما الطالب ياكم  دور لعال يف  ارسة عمليات العل .

عامررار % يف غررل األهرركالمم  ررل ت ررد مررن األخررري يف ات111وت تعرر  لررري  النةررمة إ  الطررق  تنمررى ات الررات العلميررة 

العكامل األخقم غالميئة احمدرسية أو سلك  احمعلر ..مم  رم أهنرا م ررقا واارسا ىعلنرا تاكقر  إ  اسرابدام لرري  الطرق  يف الاردريا 

( أ  خرر اء ال  يررة العلميررة 8119: 115أغثررق اررماتا لاسايرره لرردن إغةرراب الطررالب ات الررات العلميررة. وتررريغق مليجرر  )

ياله رررك  وياةرررك  ويةررراناجك  ق  الطلرررب لكقيرررا ويررردويا يف النشررراطات العلميرررة هيرررو يولرررلك  طرررق  تعلررري  العلررركم الرررع تشررر

 ويةاا ك  وي وك  ال كالق الطميعية هك   ماشمتال مبا ياكم    العلماء.

أمةةةا السةةةؤال الخةةةامس مةةةن أسةةةئلة البحةةةث: مةةةا ترتبةةةت هةةةذه الطةةةرق مةةةن حيةةةث  ةةةدرتها علةةةى إكسةةةاا الطةةةالا 

 االتجاهات العلمية؟

ي  الررقت  احمعامررد علررى النةررمة احمئكيررة لكجرركا الوررقو  اإله ررائية الدالررة أساسررا  ررريا الا ررني  جنررد أ   اسررابدام الا ررن

 –طرررق  يررر يت يف ماررردماتا غ تيرررب لقعررر   1حمقتمرررة األوىل وعررردالا ا( ت خرررري 8% يف جررردول )111الطرررق  الرررع ه رررلت علرررى 
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مم وىف STSلية مث الراعل  الرريايت وهرل احمشركالت مث اتساا ائية واتساكشرالية مث ذات ال لير  والاةر -هةب عدا الدراسات

القتمررة الثاتيررة ترر تى احمةررابدمة للكسررائ  احماعرردا  والاعاوتيررةمم تاارردم األوىل الثاتيررة هةررب عرردا الدراسررات  اعامررار إ  الدراسررات 

  ل والادرياالع أثمات وجكا الوقو  األوىل أغثق من الثاتيةمم وىف ال تيب الثالو الطق  الاائمة على ت قية أوز 

%مم والورررار   ةررري   ينتمرررا و رررال سرررا اايتما. وىف احمقتمرررة القا عرررة تررر تى الاجرررارب العلميرررة و نةرررمة 51احميرررداا و نةرررمة  

 %.19%مم مث العقوض العلمية و نةمة 93% يليتا الاعلي  اتلك وا  نةمة 53

اتغاورراء  احمشررالد  يف العررقوض  ويالهرر  أ  اور احمرردر  زاا هجمرر  يف مع متررا وقلررت لاعليررة الطالررب ووذررلت إىل

العمليرررة ولرررى ذررركر  عمليرررة للاررردريا الااليررردا الارررائ  علرررى الامقغرررز هررركل احمعلررر . غمرررا أ  لنرررا  اهامرررال ذرررعك ة اسرررابدام 

الكسائ  واألجتز  وتعايداهتا الع قد تةمب تشااا يف اتتاما مم وغريا ال غيز على عن رق احمشرالد  عنرد الايرام  الزيرارات احميداتيرة 

 للم ات  واحمااه  وال غيز  ا ليتا على تكايح ما   تدرية  والا غيد علي .

 املقرتحات والتوصيات:
 الايام  دراسة  اثلة عن مدم ت ثم طق  تدريا العلكم احمبالوة على فايه  اية ألدان تدريا العلكم. -1

ة لالرررة مرررن حبرررو ليترررا هةرررب علررر  الايرررام  دراسرررات ماعلارررة  رررمعن الطرررق  لميرررا  ت ثملرررا علرررى ات الرررات العلميررر -8

. وىف تورررا الكقرررت عررردم تكرررقار اراسرررة طرررق  غثرررق المسرررو ليترررا مثرررل طقيارررة Vالماهرررو مثرررل اسرررابدام الشررركل 

 اتساا اء إذا غا   ا توا احملمك .

يكذ  الماهو  لقور  الابلص من طقيارة الاردريا الااليديرة يف لرال تردريا العلركممم غكهنرا ت ت رلح  رريا ا رال  -3

 األطق اللياة. إت يف

 الةع  اراا لاكلم ماطلمات العملية الاعليمية لاطميه طقائه الادريا  م الااليدية. -6
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يكذرر  الماهررو  لررقور  ترردريب احمرركجتال واحمعلمررال واحمعلمررات وطررالب الكليررات واحمعالررد ال  كيررة علررى اسررابدام  -8

 اتيا.طقائه لادريا العلكم خاللا للطق  الااليديةمم وماا عة تطمياتا ميد

وخاامررا إ  وارر  سياسررات وألرردان عامررة تعليميررة تاالرر  مررن ال  رركيال تطميرره األسرراليب والطررق  الررع تةرراعد علررى 

فاياتامم وينطمه على ذلك ألدان تدريا العلكم ومنتا إغةاب ات الرات العلميرة وتنمياترامم إذ مرن  رم احمنطار  أ  يةرامق 

سرق  ال  كيرة يف الةرم علرى الطقيره ارطر   اسرامقارل   ردع  الطرق  الااليديرة يف الكثم من احمكجتال واحمدرسال و ايرة أعلراء األ

تدريا العلركم وعلرى لرك سرائدمم وعرد الاسركل منترا إىل األغثرق غوراء  ولاعليرة يف فايره األلردانمم لترري  الدراسرة أثمارت تردا  

عوا يف ال  ية العلمية وتةرق ا وفركت مرن األقةرام غواء  لااليدية يف فايه أهد األلدان ا امة يف تدريا العلكممم  ا يةمب ا

 العلمية إىل  ملا.
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 املراجع

 أوال المراجن العربية:

الاس رريل الدراسرر  وات ررا  لررك (مم لعاليررة خررقائ  احموررالي  يف ترردريا العلرركم علررى 8118إ ررقالي مم لرراتن رررراا  مررد ) -1

احمعامرردين(مم ماجةرراممم معتررد الدراسررات والمسرركث ال  كيررةمم  -العلر  لرردم تالميررري ال رر  الثرراا اإلعرردااا )احمةرراالال

 جامعة الاالق .

يف الدراسررة العمليررة يف الاس رريل وعمليررات العلرر   V(مم لعليررة اسررابدام الشرركل 1991أ ررك جاللررةمم ذررمس  محرردا  ) -8

الب ال رر  األول الثرراتكا وا الرراهت  لررك اراسررة الارراري  الطميعرر  )األهيرراء(  دولررة قطررقمم اغارركرا مم  علررى عينررة مررن طرر

 غلية ال  يةمم جامعة طنطا.

احمعقليررة يف ف رريل لعلرركم وتنميررة الاوكررم الناررد  ت(مم لعاليررة  عررن اتسرر اتيجيا8119أ ررك ريرر مم هنررا  محرردا أمحررد ) -3

 ة اإلعداايةمم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة طنطا.وهب اتساطالع العلم  لدم تالميري احمقهل

(مم أثررررررررق اسررررررررابدام إسرررررررر اتيجية الرررررررراعل  الاعرررررررراوا احمرررررررردع   الكسررررررررائ  الوعررررررررال 8111أ ررررررررك ترررررررراج مم  مرررررررركا سرررررررريد ) -6

(Hypermedia  للكمميكتق يف تدريا العلكم لاالميري ال   األول اإلعدااا على تنمية ات الات العلميرةمم للرة )

 ينايق. -العدا األول–ة ال  يةمم جامعة أسيك مم ا لد الةا   عشق غلية ال  يةمم غلي

(مم أثرق اسرابدام منسرى العلر  والاااترة وا امر  8113أم  سعيدامم عمد اهلل  ن مخيامم ا راي مم رارية  نرت تاذرق ) -8

 (.98على الاس يل الدراس  وات الات لك ماا  العلكممم للة رسالة ارليو العقيب العدا )

(مم الاواعررل  رال األسررلكب احمعرقيف واسررابدام  عرن الكسررائ  الاعليميرة وعالقارر  1995ماجرد   مررد إ رقالي مم ) اإلمراممم -1

  اس يل تالميري احمقهلة اإلعدااية وا الاهت  لك العلكممم ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة احمن كر .
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  يف ف رررريل تالميررررري ال رررر  الثالررررو (مم ترررر ثم اسررررابدام  رررركذي أوز ررررل الاعليمرررر8113الالمرررراامم لنرررراء علررررى منرررردو  ) -9

 لك ماا  العلكممم ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة عال يا.اإلعدااا وتنمية قدرهت  على هل احمشكالت وا الاهت  

(مم احمشرررارغة الوقايرررة وارماعيرررة. لاالميرررري ال ررر  الثررراا اإلعررردااا يف  طررري  8118ارزائرررقامم خلررركا أغرررقم ررررك ا  ) -5

لكم وأثقلا يف ف ريلت  وا الراهت  لرك العلركممم ماجةراممم معترد الدراسرات والمسركث ال  كيرةمم خقائ  موالي  ماا  الع

 جامعة الاالق .

(مم لعاليرررررة  قتررررامو اللعرررررب يف تنميررررة هرررررب اتسررررراطالع لرررردم أطورررررال القوارررررةمم 1999ارمررررلمم لنيرررررة الةرررريد  مرررررد ) -9

 ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة الزقازيه.

(مم  قتامو ما ح لانمية لت  طميعة العلر  وات الرات العلميرة لردم الردعا مم 1995اعلي  )اعايمم إسالم القلاع  عمد  -11

 ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة طنطا.

(مم لعالية اسابدام األلعراب الاعليميرة لاردريا العلركم يف الاس ريل وتنميرة الاوكرم 1991اعمش مم لكزا أمحد  مد ) -11

لررردم تالميرررري ال ررر  الةرررا   مرررن الاعلررري  األساسررر مم للرررة غليرررة ال  يرررةمم جامعرررة ات اكرررارا وات رررا  لرررك مررراا  العلررركم 

 .361-319ممسمام  ص ص 8مم جزء 89مم العداهالزقازي

(مم لاعليرة إسر اتيجية الاعلري  احمامقغرز علرى احمشركلة يف 8113اعرييو مم خالد  ن لتد والعاي مم مشاعل  نرت غمري  ) -18

العلررركم لررردم تلميرررريات احمقهلرررة احماكسرررطةمم اراسرررات يف احمنرررالو وطرررق   تنميرررة الاس ررريل الدراسررر  وات رررا  لرررك مررراا 

 .91الادريا ايةم  العدا 

(مم أثررق اسررابدام معامررل العلرركم احماطرركر  علررى تنميررة  عررن متررارات عمليررات 8116الشررايبمم تالررد  مررد سررليما  ) -13

 ية  ناتمم جامعة عال يا.العل  وات الات العلمية لدم تالميري احمقهلة ات ادائيةمم ماجةاممم غلية ال  
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 .8119الشقي مم غكثق عمد القهي  رتابمم ال  ية العلمية وتدريا العلكممم مكامة النتلة احم قيةمم  ) دو (مم  -16

(مم اراسة  قيمية لانمية اال  هب اتساطالع لردم تالميرري اعلارة الثاتيرة مرن الاعلري  1998الشق يينمم لامن أ ك ارم ) -18

   يةمم جامعة احمن كر .األساس مم اغاكرا مم غلية ال

م(مم لعالية اسابدام خرقائ  احمورالي  يف تردريا وهرد  الالركث الميئر  علرى 8118الشتقاامم  مد سعيد آل عاط  ) -11

الاس رريل وات ررا  لررك مرراا  األهيرراء لرردم طررالب ال رر  األول الثرراتكامم اراسررات يف احمنررالو وطررق  الارردريا العرردا 

 .163 -119إ قيل ص ص  118

(مم أثررق اسررابدام الرراعل  الاعرراوا علررى الاس رريل يف مرراا  العلرركم وات ررا  لكلررا لاالميررري 8113ا   مررد  )العيررك مم ذرر -19

 .166 -116( مار مم ص ص 11) 19ال   الةاا  ات ادائية ) نال( مبدينة القياضمم للة غلية ال  يةمم ا لد  

(مم أثررق اسررابدام الويررديك الاورراعل  علررى 8119)الاقارعررةمم أمحررد عرركا & القلرركعمم  مررد أمحررد والاميةرر مم تيةررم خليررل  -15

 18تنميررة ات الررات العلميررة لطلمررة ال رر  اررراما األساسرر  يف األرا مم للررة العلرركم ال  كيررةمم جامعررة قطررقمم العرردا 

 .881 -818ينايق ص ص 

الاس ريل  (مم أثرق اسرابدام  ركذي الراعل  المنرائ  يف الاردريا العلركم علرى8115احمطقيفمم  رازا  رن ذرالح  رن لليرل ) -19

 لر.1685ا 1689وات ا  لك احماا  لدم طالب ال   الثالو احماكس مم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة أم الاقممم 

(مم أثرررق اسرررابدام إسررر اتيجية خرررقائ  احمورررالي  علرررى الاس ررريل واتهاورررا  8111الكسررريم مم عمررراا الررردين عمرررد ا يرررد) -81

الميرري احمقهلرة احماكسررطة  احمملكرة العق يرة الةرعكايةمم اراسرات يف احمررنتو  الاعرالي  وتنميرة ات را  لرك مرراا  العلركم لردم ت

 .183 -118مم ص ص 98وطق  الادريا تكلم  العدا 

(مم لاعليرررة اسرررابدام مررردخل الطقائررر  العلميرررة يف تررردريب تالميرررري 1955الكسررريم مم عمررراا الررردين عمرررد ا يرررد عطرررك  ) -81
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لمر  وتنميرة ا الرات العلميرةمم ماجةرام غليرة ال  يرةمم جامعرة عرال اعلاة الثاتية مرن الاعلري  األساسر  علرى الاوكرم الع

 يا.

(مم أثق  قتامو قائ  على الكسائ  احماعدا  يف العلركم علرى تنميرة هرب اتسراطالع وات اكاريرة 8115اشمم لال  ط  ) -88

 .186 -118مار مم ص ص  51مم العدا 88لدم تالميري ال   األول احماكس مم ا لة ال  كيةمم ا لد 

(مم لاعليرررة وهرررد  يف العلررركم  اسرررابدام العررراب الكمميررركتق الاعليميرررة علرررى تنميرررة 8115 ررردوامم عوررران علرررى هةرررال ) -83

 مم ماجةام غلية ال  يةمم جامعة عال يا.ةاإلعداايالاوكم ات اكارا وات ا  لك ماا  العلكم لدم تالميري احمقهلة 

والعرررقوض العمليرررة يف  احماسقغرررةالاعليميرررة  واأللرررالمتق (مم مررردم لعاليرررة اسرررابدام الكمميرررك 1998تكليرررهمم ر ون عزمررر  ) -86

 العاممم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة احمنيا. الثاتكافايه  عن ألدان تدريا الكيمياء لدم طالب األول 

(مم اور احمعمررل احمدرسرر  والعررقوض العمليررة يف تنميررة ات الررات العلميررة يف احمقهلررة 8118جلعرركزمم عمررد اهلل عمررد اهلل ) -88

 ثاتكية يف ارمتكرية اليمينيةمم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة ارقطكم.ال

(مم اسررابدام الاعلرري  ال تررال  يف ترردريا مكارركع  الطاقررة وتلرركث الميئررة وأثررق  1953هررال مم عثمررا  عمررد القاارر  ) -81

 ةمم جامعة أسيك . على الاس يل وات الات العلمية لطالب ال   األول يف احمقهلة الثاتكيةمم ماجةاممم غلية ال  ي

(مم أثررق احمرردخل الاررار   لارردريا العلرركم علررة تكرركين ات الررات العلميررة لرردم 1953هجررازممم عمررد اعميررد هجررازا ) -89

 طالب احمقهلة الثاتكية يف م قمم ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة الزقازيه.

علرررى ف ررريل تالميرررري  ( أثرررق أسرررلكب الررراعل  الاعررراوا1993 -1613هةرررالمم عمرررد احمرررنع  أمحرررد& خطرررابمم  مرررد ) -85

مم ص 85وتلميررريات ال رر  الثرراا اإلعرردااا يف العلرركم وا الرراهت  لكلررامم ال  يررةمم غليررة ال  يررةمم جامعررة األزلررقمم العرردا 

 .181 -19ص 
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 033 0202يوليو  -العدد الثاني -26المجلد 

(مم أثرررق اسرررابدام اور  الررراعل  علرررى اغاةررراب و اررراء أثرررق تعلررر  احمورررالي  1998محامرررةمم ذرررالح الررردين  مرررد سرررليما  ) -89

الةررعكايةمم للررة المسرركث النوةررية وال  كيررةمم   -تالميررري ال رر  األول احماكسرر  مبنطاررة اررركنوات الررات العلميررة لرردم 

 .161-113ص ص  11الةنة  1غلية ال  يةمم جامعة احمنكلية العدا 

(مم اسرابدام الطقيارة اتساا رائية يف تردريا الثااليرة العلميرة وال رسية يف 1999محكا مم الةريد  مرد غمرال  مركا ) -31

ميرة وتعلري  الكمرار وأثقلرا علرى الاس ريل وتنميرة ات را  العلمر مم ماجةراممم معترد الدراسرات والمسركث  قتامو  ك األ

 ال  كيةمم جامعة الاالق .

(مم لعاليررررة تررردريا العلررركم  اسرررابدام الطقيارررة احمعمليرررة الكشررروية لانميررررة 8115محيررردمم عرررز الررردين جرررا ق  مرررد علرررى ) -31

 دائيةمم غلية ال  يةمم جامعة عال يا.ات الات العلمية لدم تالميري احمقهلة ات ا

(مم أثرق اسرابدام خرقائ  احمورالي  يف الاس ريل وات را  لرك مراا  العلركم لردم تالميرري 8118اتيكرمم يةقم ط   مرد ) -38

 .91-81  مار مم ص ص 1العدا 5ال   الثاا اإلعدااا ذوم ذعك ات الاعل مم للة ال  ية العلميةمم ا لد 

(مم أثرررق الاواعرررل  رررال  عرررن أسررراليب الاررردريا والاررردر  اتسرررادتلية علرررى  رررك 1996عزيرررز)ز لكلرررةمم عرررزت سرررعد عمرررد ال -33

 الاوكم العلم  وت الات لك لعلكم لدم تالميري احمقهلة اإلعداايةمم ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة احمنكلية.

مسرو العلمر  والاوكرم الناقرد (مم لاعليرة الاردريا  اتساا راء يف تنميرة احمترارات ال1955زياك مم غمال عمرد اعميرد ) -36

 وات الات العلمية لدم طالب العلكم الميكلكجيةمم غلية ال  يةمم جامعة اإلسكندرية.

(مم لاعليرة اسرابدام اتغاشران احمكجر  لاردريا مارقر مار ح العلركم يف ف ريل عينرة 1996آمال هامرد أمحرد ) ممزيدا  -38

لرررك احمررراا مم   ى مةررراكم الارررريغق والوتررر  والاطميررره واتطماعررراهتمرررن الطلمرررة حمقهلرررة اإلعداايرررة احمتنيرررة )مرررن ارنةرررال( علررر

 اغاكرا مم جامعة طنطا.
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(مم لاعلية اسابدام الكمميكتق و عن اس اتيجيات الاعل  احموقا يف تنميرة الاس ريل 1995سقايامم عاال الةيد  مد ) -31

اإلعداايررةمم اغارركرا مم غليررة ال  يررةمم  ات اكررارم وات ررا  لررك مرراا  العلرركم يف ارركء األسررلكب احمعررقيف لرردم تالميررري احمقهلررة

 جامعة طنطا.

(مم أثق تدريا ماا  العلكم العامة على اغاةاب ات الات العلميرة لردم طرالب 1959سليما مم ماجد همش  مد ) -39

 الشعب األا ية  كليات ال  يةمم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة اإلسكندرية.

العلميررررة عررررن طقيرررره ترررردريا األهيرررراء لاالميررررري احمقهلررررة اإلعداايررررةمم (مم تنميررررة ات الررررات 1956رررررمار مم أمحررررد خماررررار) -35

 ماجةاممم غلية ال  يةمم جامعة احمن كر .

(مم لعاليرررة اسرررابدام إسررر اتيجية الررراعل  الاعررراوا يف تررردريا الويزيررراء علرررى تنميرررة 1991ذرررا قمم  مرررد عمرررد الرررق ون ) -39

 نتررامم  -ال رر  األول الثرراتكامم للررة غليررة ال  يررة متررارات عمليررات العلرر  الاكامليررة وات ررا  لررك احمرراا  لرردم طالمررات

 .883-818يكليك ص ص  86لعدا 

اتغاشان ررم  احمكجر  علرى غرل مرن  (مم لعالية وهد  ما هة  اسابدام مدخل8116عمد العزيزمم جنكم تكرا الدين ) -61

 (احمعامردين واحمةراالالعمليات العل  والاس ريل الدراسر  وات را  لرك مراا  العلركم لاالميرري ال ر  األول اإلعردااا )

 .199 -189ايةم مم ص ص  6العدا  9عن ا ال اإلاراغ مم للة ال  ية العلميةمم ا لد 

(مم أثرق اسرابدام أسرلكب الراعل  الورقاا اإلرررااا يف تردريا العلركم علررى 1999عمرد الاراار  ةرن م رطوى  مرد ) -61

غليرة ال  يرةمم جامعرة   ممري ال ر  األول اإلعردااامم ال  يرةتنمية  عن احموالي  واحمتارات وات الات العلمية لدم تالمير

 .168-119ص ص مممم ا قيل11األزلقمم العدا

ما هرررة للررراعل  اإلليكررر وا احممرررزوي يف تررردريا العلررركم ولاعلياترررا يف  ةمم إسررر اتيجي81199عمرررد  يررردمم  ررردوح  مرررد ) -68
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طرررالب احمقهلرررة اإلعداايرررةمم اراسرررات يف تنميرررة  عرررن مترررارات اتساا ررراء العلمررر  وات رررا  لرررك اراسرررة العلررركم لررردم 

تررركلم  ال ررراار عرررن ارمعيرررة احم رررقية للمنرررالو وطرررق  الاررردريامم غليرررة ال  يرررةمم  188احمنرررالو وطرررق  الاررردريامم العررردا 

 جامعة عال يا.

(مم أثررق اسرابدام اعاسركب يف تردريا العلركم علرى الاس ريل وات ررا  8113عمرد ا رااامم يلرال الردين تكليره يركتا ) -63

 .58ل  لاالميري ل   الةاا  ات ادائ مم اراسات يف احمنالو وطق  الادريا مايك العدا لك الع

(مم مرردم لاعليررة معامررل العلرركم احماطرركر  يف تنميررة متررارات عمليررات العلرر  وات ررا  8118عثمررا مم  مرركا لرركزا  مرركا) -66

الويررركممم جامعرررة  -(مم غليرررة ال  يرررةلرررك اراسرررة العلررركم )اراسرررة تطميايرررة علرررى تالميرررري اعلارررة األوىل مرررن الاعلررري  األساسررر 

 الاالق .

(مم لعاليرررة اور  الررراعل  ارماسرررية يف تررردريا األهيررراء علرررى تنميرررة الاس ررريل 8115عقلررراتمم جنررراح الةرررعدا احمقسررر  ) -68

وتكليررد احمعلكمررات وتاييمتررا وات ررا  لررك مرراا  األهيرراء لرردم طالمررات احمقهلررة الثاتكيررةمم للررة غليررة ال  يررة  ررالويكممم غليررة 

 .861 -196ص ص  5ةمم جامعة الويكم العداال  ي

( أثق اسابدام األلعاب الاعليميرة يف تنميرة الاس ريل وات را  لرك مراا  العلركم 8113عطيةمم لكريا إميل عمد احملك ) -61

 لدم تالميري ال   اراما ات ادائ  ذوا النشا  الزائدمم ماجةاممم جامعة قنا  الةكيا.

لاعليررة اسررابدام عررد  وسررائ  تق كيررة علررى الاس رريل وات الررات العلميررة (مم مرردم 1959علررىمم لررائز عمررد اعميررد ) -69

 اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة احمنيا. مملدم طالب ال   الثاا الثاتكا الزراع  يف ماا   اذيل اعال

 مملررررر1686(مم 1علرررىمم  مرررد الةررريدمم ال  يرررة العلميرررة وتررردريا لعلررركممم اار احمةرررم  للنشرررق والاكزيررر مم عمرررا  األرا مم  ) -65

 م.8113
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(مم لاعلية ق ص اريرال العلمر  غمردخل لاردريا وهرد  األمركايمم ماجةراممم غليرة 8113علىمملال  طكسك  أمحد ) -69

 ال  يةمم جامعة جنكب الكااا.

(مم لعاليررررة الارررردريا  األتشررررطة اتساا ررررائية الاعاوتيررررة يف تنميررررة عمليررررات العلرررر  وهررررب 8119عرررركا مم ثنرررراء مليسرررر ) -81

( للررة ال  يررة STC  لررك الرراعل  الاعرراوا لرردم تالميررري احمقهلررة ات ادائيررة يف ارركء  قتررامو )العلمرر  وات ررا عاتسرراطال

مم ال رراار  عررن ارمعيررة احم ررقية لل  يررة 118 -119ص ص  8119سررنة  9رررتق  3العلميررةمم ا لررد العارررقمم العرردا 

 العلمية.

يل وات الرات لرك العلركم لردم طرالب (مم مدم لاعلية اسرابدام اور  الاعلري  يف الاس ر8111 ليك مم أزلار  مد ) -81

ال رر  الااسرر  مررن الاعلرري  األساسرر  يف ارمتكريررة اليمينيررة )أماتررة العاذررمة(مم اراسررات يف احمنررالو وطررق  الارردريامم 

 .65 -13مم أ ةطا ص ص 118العدا 

الميرري احمقهلرة (  تنميرة  عرن احمترارات اعياتيرة وات را  لرك مراا  العلركم لردم ت8111قائدمم رريماء ذرمس  إ رقالي  ) -88

 اإلعدااية  اسابدام م اار الاعل  ا امعيةمم اغاكرا مم غلية ال  يةمم جامعة عال يا.

(مم أثررق  قتررامو تعليمرر  قررائ  علررى تكنكلكجيررا احمعلكمررات واتت رراتت يف تنميررة 8119قطارر مم  ةررا  يكسرر  محرراا ) -83

 ماب ص إ قيل. 8امعات العق يةمم العدا ات الات العلمية لدم طلمة جامعة الممك  يف األرا مم للة افاا ار

(مم أثق اسرابدام الاعلري  المنرائ  يف ف ريل طرالب ال ر  الثراا احماكسر  وا الراهت  لرك 1119 مكامم رائد إاريا ) -86

 ماا  الكيمياءمم غلية ال  يةمم جامعة تكقيتمم مكق   قا يل.

والعررررقوض العمليررررة علررررى تنميررررة هررررب (مم أثررررق اسررررابدام طررررقياع اتغاشرررران احمكجرررر  8111خماررررارمم مملررررت ذررررمس  ) -88

 المناتمم جامعة عال يا.–اتساطالع عند تالميري ال   األول اإلعدااامم ماجةاممم غلية ال  ية 
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(مم لعاليررة اسررابدام احمرردخل احمن رركم  والكسررائ  احماعرردا  يف فايرره  عررن ألرردان 8116معرركضمم ميمرر  إسررسا   ) -81

 مةمم اغاكرا مم غلية ال  ية الويكممم جامعة الاالق .تدريا الكيمياء العلكية  احمقهلة الثاتكية العا

(  أثرق  قترامو إرررااا  اسرابدام ثالثرة أسراليب يف قةريمة ات را  العلمر  لردم طالمرات 8116لار مم أمم  جا ق ) -89

 .188-99مم ص ص 1688يلاا األو   63ارامعةمم للد افاا ارامعات العق يةمم العدا 

يف الاس ريل والاوكرم  Vلاعليرة اسرابدام طقيارة اتغاشران وخقيطرة الشركل (مم 1998يكس مم زينب عمد اعميد ) -85

العلم  وات ا  لك احماا  الدراسية لدم طالب ال   الثالو اإلعدااا األزلقامم للة غلية ال  يرةمم جامعرة احمن ركرمم 

 .898 -813مم ينايق ص ص 89العدا 
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