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 مستخمص الدراسة
استتتتت دلت الدراستتتتة تعتتتتر  متتتتدا مراتتتتتوة المتبتتتتورات التتتتت  ي تتتتو  المعممتتتتو  ب تتتتتداد و استتتتت دلت الدراستتتتة تعتتتتر  متتتتدا مراتتتتتوة المتبتتتتورات التتتتت  ي تتتتو  المعممتتتتو  ب تتتتتداد و 
لمواصتتت وت الوراتتتة المتبوريتتتة  ليتتتث ستتتع  البولتتتث لمتوصتتت  للتتت   او متتتة بمواصتتت وت الوراتتتة لمواصتتت وت الوراتتتة المتبوريتتتة  ليتتتث ستتتع  البولتتتث لمتوصتتت  للتتت   او متتتة بمواصتتت وت الوراتتتة 

  ومت  مت  بدتو  بردتوم    ومت  مت  بدتو  بردتوم  المتبورية الت  يجب مراتوت تو تدتد صتوس لست مة امتبتورات متودة الكيميتو المتبورية الت  يجب مراتوت تو تدتد صتوس لست مة امتبتورات متودة الكيميتو 
تتتدريب  م تتترح لمعممتت  الكيميتتو  لتت  مجتتو  لتتتداد المتبتتورات التلصتتيمية لتت   تتو  مواصتت وت تتتدريب  م تتترح لمعممتت  الكيميتتو  لتت  مجتتو  لتتتداد المتبتتورات التلصتتيمية لتت   تتو  مواصتت وت 
الوراتتتة المتبوريتتتةا واتتتد ااتصتتترت الدراستتتة تمتتت  م تتترر الكيميتتتو  لتتت  المودويتتتة العومتتتة بولمممكتتتة الوراتتتة المتبوريتتتةا واتتتد ااتصتتترت الدراستتتة تمتتت  م تتترر الكيميتتتو  لتتت  المودويتتتة العومتتتة بولمممكتتتة 

-82418241عو  عو   ت  وامتبورات د وية ال ص  الدراس  األو  ل ت  وامتبورات د وية ال ص  الدراس  األو  ل82418241-82418241العربية السعودية لعو  العربية السعودية لعو  
 تتتت لمصتتت  المولتتتث متتتودور بمدع تتتة تستتتير التعميميتتتة لمتتتودة الكيميتتتو ا واتتتد تكودتتتت تيدتتتة  تتتت لمصتتت  المولتتتث متتتودور بمدع تتتة تستتتير التعميميتتتة لمتتتودة الكيميتتتو ا واتتتد تكودتتتت تيدتتتة 82418241

الدراستتتة متتت  مجموتتتتة متتت  امتبتتتورات ال صتتت  الدراستتت  األو  لمصتتت  المولتتتث المتتتودور لتتت  متتتودة الدراستتتة متتت  مجموتتتتة متتت  امتبتتتورات ال صتتت  الدراستتت  األو  لمصتتت  المولتتتث المتتتودور لتتت  متتتودة 
 تتت لتت  مدع تتة تستتير  التعميميتتةا و اتتمتتد البولتتث تمتت  المتتد    تتت لتت  مدع تتة تستتير  التعميميتتةا و اتتمتتد البولتتث تمتت  المتتد   82418241-82418241الكيميتتو  لمعتتو  الكيميتتو  لمعتتو  
لمدراستتتة  بوف تتتولة لممتتتد   التجريبتتت  اوااتصتتترت الدراستتتة اللوليتتتة تمتتت  لداة لمدراستتتة  بوف تتتولة لممتتتد   التجريبتتت  اوااتصتتترت الدراستتتة اللوليتتتة تمتتت  لداة   الوصتتت   كمتتتد  الوصتتت   كمتتتد  

والدة لتلمي  ملتوا المتبورات التلصيمية  ل  مودة الكيميو  م  لتداد البولثا واتد له ترت والدة لتلمي  ملتوا المتبورات التلصيمية  ل  مودة الكيميو  م  لتداد البولثا واتد له ترت 
دتتو   الدراستتة تتتولر معتتويير مراتتتوة المتبتتورات لعبيعتتة متتودة الكيميتتو  بدستتبة توليتتة وصتتمت للتت  دتتو   الدراستتة تتتولر معتتويير مراتتتوة المتبتتورات لعبيعتتة متتودة الكيميتتو  بدستتبة توليتتة وصتتمت للتت  

لمتتو يتعمتتم ب تتمو  األستت مة  ل تتد له تترت الدراستتة ادم و تتو لتت  تتتولر  تت ا لمتتو يتعمتتم ب تتمو  األستت مة  ل تتد له تترت الدراستتة ادم و تتو لتت  تتتولر  تت ا   %  لمتتو بولدستتبة%  لمتتو بولدستتبة1919
% كمتتتو له تتترت الدتتتتو   تركيتتتت األورام المتبوريتتتة تمتتت  % كمتتتو له تتترت الدتتتتو   تركيتتتت األورام المتبوريتتتة تمتتت  8181المعيتتتور ليتتتث بمةتتتت دستتتبة تتتتولر  المعيتتتور ليتتتث بمةتتتت دستتتبة تتتتولر  

المستويوت المعرليتة التدديو ممت  التت كر وال  ت  والتعبيتم واا متو  المستتويوت المعرليتة العميتو ممت  المستويوت المعرليتة التدديو ممت  التت كر وال  ت  والتعبيتم واا متو  المستتويوت المعرليتة العميتو ممت  
ي   كمتتتتتتو له تتتتتترت الدتتتتتتتو   تدوتتتتتتتوا لتتتتتت  استتتتتتتمدا  األستتتتتت مة الم وليتتتتتتة ي   كمتتتتتتو له تتتتتترت الدتتتتتتتو   تدوتتتتتتتوا لتتتتتت  استتتتتتتمدا  األستتتتتت مة الم وليتتتتتتة التلميتتتتتت  والتركيتتتتتتب والت تتتتتتو التلميتتتتتت  والتركيتتتتتتب والت تتتتتتو 

والمو وتية  كمو له رت وجود م وك  مم  الصيوغة والو وح لألس مة المتبورية  وال تع  والمو وتية  كمو له رت وجود م وك  مم  الصيوغة والو وح لألس مة المتبورية  وال تع  
الوا تتتي لتتت  تعبيتتتم اواتتتتد بدتتتو  األدتتتوال الممتم تتتة متتت  األستتت مة المتبوريتتتة  وبتتت ل  يت تتتي ل  الوا تتتي لتتت  تعبيتتتم اواتتتتد بدتتتو  األدتتتوال الممتم تتتة متتت  األستتت مة المتبوريتتتة  وبتتت ل  يت تتتي ل  

 م  األس مةا م  األس مةا   ل الممتم ة ل الممتم ة المعممي  يعوت   التدريب ل  بدو  األدواالمعممي  يعوت   التدريب ل  بدو  األدوا
وبعتتد تعبيتتم البردتتوم  التتتدريب  تمتت  تيدتتة متت  المعممتتي  وجتتد البولتتث تعتتور كبيتتر لتت  وبعتتد تعبيتتم البردتتوم  التتتدريب  تمتت  تيدتتة متت  المعممتتي  وجتتد البولتتث تعتتور كبيتتر لتت  
األورام المتبوريتتة وتيتتودة دستتب الكميتتتر متت  المعتتويير بعتتتد التتتدريب و تت ا يتتتد  تمتت  وجتتود لمتتتر األورام المتبوريتتة وتيتتودة دستتب الكميتتتر متت  المعتتويير بعتتتد التتتدريب و تت ا يتتتد  تمتت  وجتتود لمتتتر 

الكيميتو  لت  الكيميتو  لت    البردتوم  الم تترح لت  رلتا ك تو ة المعممتي  تمت  لتتداد امتبتوراتالبردتوم  الم تترح لت  رلتا ك تو ة المعممتي  تمت  لتتداد امتبتورات    لمتدريب بوستمدالمتدريب بوستمدا
  و  مواص وت الوراة المتبوريةا و  مواص وت الوراة المتبوريةا

  ا  واد  ي  البولث دراسته بعدد مت  التوصتيوت لعت  مت  ل م تو ال تمتو  ب تدر لكبتر   ا  واد  ي  البولث دراسته بعدد مت  التوصتيوت لعت  مت  ل م تو ال تمتو  ب تدر لكبتر 
بتمصصتتوت ال يتتول والت تتوي  لتت  بتترام  لتتتداد المعممتتي  ومراكتتت التتتدريب وموصتتة لتت  تصتتمي  بتمصصتتوت ال يتتول والت تتوي  لتت  بتترام  لتتتداد المعممتتي  ومراكتتت التتتدريب وموصتتة لتت  تصتتمي  

متتتتتتتتراج المتبتتتتتتتتورات  وتألستتتتتتتتيل بدتتتتتتتت  متمصتتتتتتتت  لألستتتتتتتت مة  ومراجعتتتتتتتتة األور  متتتتتتتتراج المتبتتتتتتتتورات  وتألستتتتتتتتيل بدتتتتتتتت  متمصتتتتتتتت  لألستتتتتتتت مة  ومراجعتتتتتتتتة األور واا                               ام المتبوريتتتتتتتتة ام المتبوريتتتتتتتتة واا
 اب  تعبي  وااب  تعبي  وا
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 المقدمة:
تتعمب مد جية الت وي  جما بيودوت مو وتية  ومعموموت صتوداة مت  مصتودر متعتددة تتعمب مد جية الت وي  جما بيودوت مو وتية  ومعموموت صتوداة مت  مصتودر متعتددة 
بوستتتمدا  لدوات ايتتول متدوتتتة لتت   تتو  ل تتدا  ملتتددة بةتتري التوصتت  للتت  ت تتديرات كميتتة بوستتتمدا  لدوات ايتتول متدوتتتة لتت   تتو  ل تتدا  ملتتددة بةتتري التوصتت  للتت  ت تتديرات كميتتة 

                                وستتتتتتبة تتعمتتتتتتم بتتتتتتوأللراد وستتتتتتبة تتعمتتتتتتم بتتتتتتوأللراد ولدلتتتتتتة كي يتتتتتتة يستتتتتتتدد للي تتتتتتو لتتتتتت  لصتتتتتتدار للكتتتتتتو  لو اتمتتتتتتو  اتتتتتترارات مدولدلتتتتتتة كي يتتتتتتة يستتتتتتتدد للي تتتتتتو لتتتتتت  لصتتتتتتدار للكتتتتتتو  لو اتمتتتتتتو  اتتتتتترارات مد
                                لو الم تتتو  لو البتتترام  والم تتتروتوت لمتل تتتم متتت  لمر تتتو ولعوليت تتتو لتتت  تل يتتتم ل تتتدال و الملتتتددةلو الم تتتو  لو البتتترام  والم تتتروتوت لمتل تتتم متتت  لمر تتتو ولعوليت تتتو لتتت  تل يتتتم ل تتتدال و الملتتتددة

 (ا (ا 40044004) تال  ) تال  

( للت  ل  الت توي  جتت  ل يتجتتل مت  العمميتة التعميميتة ( للت  ل  الت توي  جتت  ل يتجتتل مت  العمميتة التعميميتة Mueller, 2002وي تير ميتولر )وي تير ميتولر )
عم  ويربع متتو معتتوا لتت  جميتتا مرالم متتو لتتتولير التة يتتة الراجعتتة عم  ويربع متتو معتتوا لتت  جميتتا مرالم متتو لتتتولير التة يتتة الراجعتتة ولدتته يرالتتم تمميتتت  التعمتتي  والتتتولدتته يرالتتم تمميتتت  التعمتتي  والتتت

   ب صد تلسيد و والك   ت  مدا بموس العولب لدوات  التعم  الم صوداب صد تلسيد و والك   ت  مدا بموس العولب لدوات  التعم  الم صودا

                                      دراستتتتتتتتتتت دراستتتتتتتتتتت لملتتتتتتتتتتتتوا لملتتتتتتتتتتتتوا   العتتتتتتتتتتتالبالعتتتتتتتتتتتالبوالت تتتتتتتتتتتوي  تمميتتتتتتتتتتتة تستتتتتتتتتتتوتد تمتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتول تلصتتتتتتتتتتتي  والت تتتتتتتتتتتوي  تمميتتتتتتتتتتتة تستتتتتتتتتتتوتد تمتتتتتتتتتتت  ايتتتتتتتتتتتول تلصتتتتتتتتتتتي  
 ,Nicholas ))  يتة تدريستهيتة تدريستهمتدا ت تدم   ليته  وي تد  لممعمت  تة يتة راجعتة تت  لدا ته ولوتممتدا ت تدم   ليته  وي تد  لممعمت  تة يتة راجعتة تت  لدا ته ولوتم  وبيتو وبيتو 

 (ا(ا117 ,1999

وت تك  المتبتتورات التلصتتيمية للتتدا المكودتتوت الر يستتية لمعمميتتة التعميميتتة التتت  ي تتر  وت تك  المتبتتورات التلصتتيمية للتتدا المكودتتوت الر يستتية لمعمميتتة التعميميتتة التتت  ي تتر  
تمي تو متدير المدرستة ولت تو   ي تتة التتدريل لي توا وال تمتو  ب تت   المتبتورات لته لمتر  المبو تتر تمي تو متدير المدرستة ولت تو   ي تتة التتدريل لي توا وال تمتو  ب تت   المتبتورات لته لمتر  المبو تتر 

 (ا(ا1111    40004000ل  المكودوت األمرا لمعممية التعميمية )ممل    ل  المكودوت األمرا لمعممية التعميمية )ممل    

ت تتد  المتبتتورات التلصتتيمية للتت  ايتتول متتدا تل يتتم األ تتدا  التعميميتتة  و تت  لمتتو ت تتد  المتبتتورات التلصتتيمية للتت  ايتتول متتدا تل يتتم األ تتدا  التعميميتتة  و تت  لمتتو و و   
امتبتتورات توديتتة تعتتد بواستتعة المعممتتي  لو امتبتتورات تومتتة تعتتد و التتوتارة لتت  د ويتتة كتت  مرلمتتة امتبتتورات توديتتة تعتتد بواستتعة المعممتتي  لو امتبتتورات تومتتة تعتتد و التتوتارة لتت  د ويتتة كتت  مرلمتتة 

 (ا(ا880880      40084008دراسية  وبموصة المودوية العومة )الراتل   دراسية  وبموصة المودوية العومة )الراتل   

  (Hambleton & Wedman, 1997)    تتومبمتو  و وادمتتو  تتومبمتو  و وادمتتو   ويوصتت  كتت  متت ويوصتت  كتت  متت 
  لتت لتت تتممتت  تتممتت    والتتت والتتت   ((الت ميديتتة الت ميديتتة   ))ب تترورة التتتمم  متت  الم تتكالت المرتبعتتة بولمتبتتورات المعتتتودة ب تترورة التتتمم  متت  الم تتكالت المرتبعتتة بولمتبتتورات المعتتتودة 

 ااوتد  ادرت و تم  ت ديرات الدعوم الواسا لمملتواوتد  ادرت و تم  ت ديرات الدعوم الواسا لمملتوا    تد  مو وتيت وتد  مو وتيت و

( للتتت  ل  معهتتتت  ( للتتت  ل  معهتتتت  981981    40004000؛ والدوستتتترر ؛ والدوستتتترر 1111 تتتت  تتتت 82088208وي تتتير كتتت  متتتت  )العبيتتتدر وي تتتير كتتت  متتتت  )العبيتتتدر   
لوليو ل  معه  لدهمة التعمي  بدو  الممي  العرب  تتركتت لت  لوليو ل  معه  لدهمة التعمي  بدو  الممي  العرب  تتركتت لت    لدوات الت وي  التربور المستمدمةلدوات الت وي  التربور المستمدمة

    المتبورات التلصيمية سوا  التت  تعتد تمت  مستتوا مركتتر لو التت  ي تو  المعممتو  ب تتداد و المتبورات التلصيمية سوا  التت  تعتد تمت  مستتوا مركتتر لو التت  ي تو  المعممتو  ب تتداد و 
و  ا لمور ادتبو  الممتصتي  لدراستة ومتوبعتة لستوليب و ولدوات تو وعترم صتيوغة لست مت و رغبتة لت  و  ا لمور ادتبو  الممتصتي  لدراستة ومتوبعتة لستوليب و ولدوات تو وعترم صتيوغة لست مت و رغبتة لت  

     د و ل  المرلمة اللوليةاد و ل  المرلمة اللوليةاتعوير و ك  تؤدر مو  و معموب متعوير و ك  تؤدر مو  و معموب م
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ل  وجتتتود امتبتتتورات مدرستتتية تمتتت  دعتتتوم واستتتا ل يتمتتتتا معهم تتتو ب تتتدر مدوستتتب متتت  ل  وجتتتود امتبتتتورات مدرستتتية تمتتت  دعتتتوم واستتتا ل يتمتتتتا معهم تتتو ب تتتدر مدوستتتب متتت  
السموت ال دية ال رورية لتكو  صوللة لالستمدا  يجع  م  الممي معولجة الم كمة وُي ترح ل  السموت ال دية ال رورية لتكو  صوللة لالستمدا  يجع  م  الممي معولجة الم كمة وُي ترح ل  

ارستدو ارستدو تدصب ج ود التعوير  دو تم  تلسي  دوتية المتبورات المدرستية المعب تة لوليتو لت  مدتدصب ج ود التعوير  دو تم  تلسي  دوتية المتبورات المدرستية المعب تة لوليتو لت  مد
  بمو ل   ل  المتبورات ال  رية وال صمية )ل  د وية ال ص  الدراس (ا  بمو ل   ل  المتبورات ال  رية وال صمية )ل  د وية ال ص  الدراس (ا 

 مشكمة الدراسة مشكمة الدراسة 

 من خالل ما تقدم يمكن تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية :من خالل ما تقدم يمكن تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية :

 مو مدا تولر معويير مراتوة المتبورات لعبيعة مودة الكيميو ؟ مو مدا تولر معويير مراتوة المتبورات لعبيعة مودة الكيميو ؟  اا88

ورات تلصتيمية لت  متودة الكيميتو  لت  ورات تلصتيمية لت  متودة الكيميتو  لت  مو التصتور الم تترح لبردتوم  تتدريب  لت  لتتداد امتبتمو التصتور الم تترح لبردتوم  تتدريب  لت  لتتداد امتبت اا44
  و  مواص وت الوراة المتبورية؟  و  مواص وت الوراة المتبورية؟ 

متتو لوتميتتة البردتتوم  التتتدريب  لمعممتت  الكيميتتو   تمتت  صتتوس األستت مة لتت   تتو  مواصتت وت متتو لوتميتتة البردتتوم  التتتدريب  لمعممتت  الكيميتتو   تمتت  صتتوس األستت مة لتت   تتو  مواصتت وت  اا33
 الوراة المتبورية؟الوراة المتبورية؟

 أىداف الدراسة  :أىداف الدراسة  :
التوصتت  للتت   او متتة بمواصتت وت الوراتتة المتبوريتتة التتت  يجتتب مراتوت تتو تدتتد صتتوس لستت مة التوصتت  للتت   او متتة بمواصتت وت الوراتتة المتبوريتتة التتت  يجتتب مراتوت تتو تدتتد صتتوس لستت مة  اا88

 تبورات مودة الكيميو اتبورات مودة الكيميو اامام

تعر  مدا مراتتوة امتبتورات عتالب المودويتة العومتة لت  متودة الكيميتو  لمواصت وت الوراتة تعر  مدا مراتتوة امتبتورات عتالب المودويتة العومتة لت  متودة الكيميتو  لمواصت وت الوراتة  اا44
 المتبوريةاالمتبوريةا

بدتتو  بردتتوم  تتتدريب  م تتترح لمعممتت  الكيميتتو  لتت  مجتتو  لتتتداد المتبتتورات التلصتتيمية لتت  بدتتو  بردتتوم  تتتدريب  م تتترح لمعممتت  الكيميتتو  لتت  مجتتو  لتتتداد المتبتتورات التلصتتيمية لتت   اا33
  و  مواص وت الوراة المتبوريةا  و  مواص وت الوراة المتبوريةا 

  لتتتداد امتبتتورات الكيميتتو  لتت   تتو  مواصتت وت   لتتتداد امتبتتورات الكيميتتو  لتت   تتو  مواصتت وت تتتدريب تيدتتة متت  معممتت  الكيميتتو   تمتتتتتدريب تيدتتة متت  معممتت  الكيميتتو   تمتت اا22
 الوراة المتبوريةاالوراة المتبوريةا
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 أىمية الدراسة :أىمية الدراسة :
م  جوادب ال وة وجوادب ال ع  ل  لس مة المتبورات بولتعمي  العو  لت  متودة  -88 م  جوادب ال وة وجوادب ال ع  ل  لس مة المتبورات بولتعمي  العو  لت  متودة تعر  ك    تعر  ك   

 األمر ال ر يسوتد تم  تعوير     المتبوراتااألمر ال ر يسوتد تم  تعوير     المتبوراتا  الكيميو  الكيميو  

  ت  وااا المتبورات  ممتو يستوتد     ت  وااا المتبورات  ممتو يستوتد   ت دي  تصور وا ي لمممتصي  والمس ولي  التربوييت دي  تصور وا ي لمممتصي  والمس ولي  التربويي -44
 تم  لتداد معع مست بمية تعول  جوادب   ا الد   لو  ا  ال ع اتم  لتداد معع مست بمية تعول  جوادب   ا الد   لو  ا  ال ع ا

مستتوتدة ال تتو مي  تمتت  التتتدريب لتت  التتوتارة تمتت  تلديتتد الد تتوع التتت  يدبةتت  مراتوت تتو تدتتد مستتوتدة ال تتو مي  تمتت  التتتدريب لتت  التتوتارة تمتت  تلديتتد الد تتوع التتت  يدبةتت  مراتوت تتو تدتتد  -33
 و ا معع التدريب لممعممي ا و ا معع التدريب لممعممي ا 

 حدود الدراسة  :حدود الدراسة  :

مولتتث متودور( بولمممكتة العربيتة الستعودية لعتتو  مولتتث متودور( بولمممكتة العربيتة الستعودية لعتتو  م ترر الكيميتو  لت  المودويتة العومة)الصت  الم ترر الكيميتو  لت  المودويتة العومة)الصت  ال -
  ت  ت 82418241-82418241

 تت لمصت  المولتث متودور)تمو   تت لمصت  المولتث متودور)تمو  82418241-82418241امتبورات د وية ال ص  الدراس  األو  لعو  امتبورات د وية ال ص  الدراس  األو  لعو   -
 عبيعية( بمدع ة تسير التعميمية لمودة الكيميو اعبيعية( بمدع ة تسير التعميمية لمودة الكيميو ا

 تحديد مصطمحات الدراسة: تحديد مصطمحات الدراسة: 

  االختبار التحصيمي االختبار التحصيمي 

ده  ل يتتتول تلصتتتي  المتعممتتتي  أل تتتدا  ده  ل يتتتول تلصتتتي  المتعممتتتي  أل تتتدا  ( بألدتتتهإج لجتتترا  متتت( بألدتتتهإج لجتتترا  متتت2032400420324004يعرلتتته تمتتت  )يعرلتتته تمتتت  )  
تعميميتتة ملتتددة  لو لجتترا  متتده  ل يتتول متتو لكتستتبه المتعممتتو  متت  ل تتو م وم تتو ي  وتعميمتتوت تعميميتتة ملتتددة  لو لجتترا  متتده  ل يتتول متتو لكتستتبه المتعممتتو  متت  ل تتو م وم تتو ي  وتعميمتتوت 

 وم ورات دتيجة لدراسة مو ول لو ولدة تعميمية معيدةجا وم ورات دتيجة لدراسة مو ول لو ولدة تعميمية معيدةجا 

( لالمتبتورات التلصتيمية  ليتث لدته األكمتر ( لالمتبتورات التلصتيمية  ليتث لدته األكمتر 40044004وسو  يعتمد البولث تعري  )تم  وسو  يعتمد البولث تعري  )تم    
 بمد   البلث اللول ابمد   البلث اللول امدوسبةا واتصولا مدوسبةا واتصولا 

 :الورقة االختبارية:الورقة االختبارية 

إ األداة الت  تت م  تتدداا ملتدداا مت  األست مة إ األداة الت  تت م  تتدداا ملتدداا مت  األست مة ويعرفيا الباحث في ىذه الدراسة بأنياويعرفيا الباحث في ىذه الدراسة بأنيا    
الم ولية والمو وتية  وتتوالر لي و مواص وت ال ك  والبدية  وتست د  ايول متو اكتستبه عولتب الم ولية والمو وتية  وتتوالر لي و مواص وت ال ك  والبدية  وتست د  ايول متو اكتستبه عولتب 

 ة الكيميو اة الكيميو االمودوية العومة م  معموموت وم ورات دتيجة دراسته مودالمودوية العومة م  معموموت وم ورات دتيجة دراسته مود
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 : البرنامج التدريبي المقترح :البرنامج التدريبي المقترح 

إج معتتتة تعميميتتتة مصتتتممة ومدهمتتتة تت تتتم  إج معتتتة تعميميتتتة مصتتتممة ومدهمتتتة تت تتتم    ويعرفـــو الباحـــث فـــي ىـــذه الدراســـة بأنـــوويعرفـــو الباحـــث فـــي ىـــذه الدراســـة بأنـــو
جتترا ات ملتتددة لتتتدريب معممتت  الكيميتتو  تمتت  لتتتداد المتبتتورات  جتترا ات ملتتددة لتتتدريب معممتت  الكيميتتو  تمتت  لتتتداد المتبتتورات ل تتدا   وملتتتوا  ولد تتعة  واا ل تتدا   وملتتتوا  ولد تتعة  واا

 ل   و  مواص وت الوراة المتبورية جال   و  مواص وت الوراة المتبورية جا

 اإلطار النظري لمدراسة

 ة الكيمياء في المرحمة الثانوية طبيعة ماد

تم  الكيميو   و تمت  ستمو  الجتي توت  و تد  تمت  الكيميتو  األو   تو ت ستير التةيترات تم  الكيميو   و تمت  ستمو  الجتي توت  و تد  تمت  الكيميتو  األو   تو ت ستير التةيترات 
الكيميو ية ويتصت  العصتر الت ر دعي ته بسترتة التعتور لت  العمتو  الكيميو يتة  و ت  والتدة مت  الكيميو ية ويتصت  العصتر الت ر دعي ته بسترتة التعتور لت  العمتو  الكيميو يتة  و ت  والتدة مت  

دجتتتتتتتتتتدر دجتتتتتتتتتتدر المتتتتتتتتتتواد األسوستتتتتتتتتتية لكود تتتتتتتتتتو لتمتتتتتتتتتتة لكتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  التعمتتتتتتتتتتي  األكتتتتتتتتتتوديم  والت دتتتتتتتتتت  )الالمتتتتتتتتتتواد األسوستتتتتتتتتتية لكود تتتتتتتتتتو لتمتتتتتتتتتتة لكتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  التعمتتتتتتتتتتي  األكتتتتتتتتتتوديم  والت دتتتتتتتتتت  )ال
 (ا (ا 11240031124003وآمرو  وآمرو  

لبتتث يستت   تمتت  الكيميتتو  بتتدور ليتتور لتت  الت تتد  الاتصتتودر والصتتدوت  لممجتمتتا ل تتد لبتتث يستت   تمتت  الكيميتتو  بتتدور ليتتور لتت  الت تتد  الاتصتتودر والصتتدوت  لممجتمتتا ل تتد 
مت  تلويت  المتواد المتو  للت  متواد جديتدة تعمت  تمت  مت  تلويت  المتواد المتو  للت  متواد جديتدة تعمت  تمت    –تت  عريتم  ت ا العمت  تت  عريتم  ت ا العمت    –تمك  افدسو  تمك  افدسو  

 تير  تير سد التيوجوته اليومية وتلسي  هرو  ليوته وللواله المعي ية ا كمو استعول افدسو  تلسد التيوجوته اليومية وتلسي  هرو  ليوته وللواله المعي ية ا كمو استعول افدسو  تل
م تتوت المركبتتوت الكيميو يتتة التتت  تستتتمد  لتت  العتتب والتراتتتة والصتتدوتة وغير تتو متت  المجتتولت م تتوت المركبتتوت الكيميو يتتة التتت  تستتتمد  لتت  العتتب والتراتتتة والصتتدوتة وغير تتو متت  المجتتولت 

 الت  تمم  ملوراا لسوسيوا ل  تلسي  جودة ليوة ال رد والمجتما االت  تمم  ملوراا لسوسيوا ل  تلسي  جودة ليوة ال رد والمجتما ا

وتعد الكيميو  مت  لكمتر المجتولت التت  يمكت  تعميم تو وتعمم تو بوستتمدا  ليتدر العتالب وتعد الكيميو  مت  لكمتر المجتولت التت  يمكت  تعميم تو وتعمم تو بوستتمدا  ليتدر العتالب 
لمعولتتب لرصتوا لتدتوو  واستتمدا  األدوات المتعتددة  وممورستتة لمعولتتب لرصتوا لتدتوو  واستتمدا  األدوات المتعتددة  وممورستتة وت تول   معتوا  ليتث تتتيي دراستت و وت تول   معتوا  ليتث تتتيي دراستت و 

التجتتتتورب العمميتتتتة  ومعولجتتتتة البيودتتتتوت واتمتتتتو  ال تتتترارات ولتتتت  الم تتتتكالت والبلتتتتث التتتت ات  تتتتت  التجتتتتورب العمميتتتتة  ومعولجتتتتة البيودتتتتوت واتمتتتتو  ال تتتترارات ولتتتت  الم تتتتكالت والبلتتتتث التتتت ات  تتتتت  
المعمومتتوت وصتتولا للتت  مستتتوا األدا  المد تتود ا لتت ل  يوصتت  ال تتو مو  تمتت  تتتدريل الكيميتتو  المعمومتتوت وصتتولا للتت  مستتتوا األدا  المد تتود ا لتت ل  يوصتت  ال تتو مو  تمتت  تتتدريل الكيميتتو  

  اليتدور وم تورات اتمتو  ال ترار لتدا عتالب المرلمتة   اليتدور وم تورات اتمتو  ال ترار لتدا عتالب المرلمتة ب رورة ال تمو  بتدمية التجو  دلتو العمتب رورة ال تمو  بتدمية التجو  دلتو العمت
 ( ا( ا8132400181324001المودوية )ال ربيد  المودوية )ال ربيد  

كمتتو تتميتتت الكيميتتو  تتت  غير تتو متت  المتتواد بولتوا  تتو تمتت  الكميتتر متت  الرستتو  األ تتكو   كمتتو تتميتتت الكيميتتو  تتت  غير تتو متت  المتتواد بولتوا  تتو تمتت  الكميتتر متت  الرستتو  األ تتكو   
الت  ت رح التراكيب ال رية والجتي ية لممواد  وعرم الت وتالت واألج تة المستتمدمة لت  المعمت  الت  ت رح التراكيب ال رية والجتي ية لممواد  وعرم الت وتالت واألج تة المستتمدمة لت  المعمت  

 لكيميو  ا لكيميو  ا لو الممتبر الو الممتبر ا



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132أبريم    - جزء أول -انثانثانعدد   -  13 اجملهد 232

 

وتعد مدو   الكيميو  وعرم تدريس و للتدا الوستو   ال عولتة التت  يعتمتد تمي تو المجتمتا وتعد مدو   الكيميو  وعرم تدريس و للتدا الوستو   ال عولتة التت  يعتمتد تمي تو المجتمتا 
دتتوج المتواد الجديتدة التت  ت ت  بمتعمبوتته المعوصترة    دتتوج المتواد الجديتدة التت  ت ت  بمتعمبوتته المعوصترة   ل  لتتداد األلتراد ال تودري  تمت  تصتديا واا ل  لتتداد األلتراد ال تودري  تمت  تصتديا واا
د د وال تتتودري  تمتتت  امتيتتتور اللمتتتو  الصتتتليلة لم تتتكالته؛ و لتتت  بتتتدلا متتت  اتتمتتتود  تمتتت  استتتتيراوال تتتودري  تمتتت  امتيتتتور اللمتتتو  الصتتتليلة لم تتتكالته؛ و لتتت  بتتتدلا متتت  اتتمتتتود  تمتتت  استتتتيرا

 (  ا(  ا8122400181224001المدتجوت والمواد الالتمة له م  المجتمعوت األمرا)ال ربيد  المدتجوت والمواد الالتمة له م  المجتمعوت األمرا)ال ربيد  

وبدهرة لولصة دوادة لمد   الكيميو  ل  المرلمتة المودويتة  دجتد ل  الكميتر مت  الل تو م وبدهرة لولصة دوادة لمد   الكيميو  ل  المرلمتة المودويتة  دجتد ل  الكميتر مت  الل تو م 
والم و ي  والدهريوت ت ك   يكالا  مموا م  المعموموت والعالاوت والمعتودلت والتعبي توت ممتو والم و ي  والدهريوت ت ك   يكالا  مموا م  المعموموت والعالاوت والمعتودلت والتعبي توت ممتو 

م تو   ولتت  يمكت  تدهتي  ول ت   ت ا الكت  ال و ت  والتةمتب تمت  الصتعوبوت م تو   ولتت  يمكت  تدهتي  ول ت   ت ا الكت  ال و ت  والتةمتب تمت  الصتعوبوت يتيد مت  صتعوبة تعميتيد مت  صتعوبة تعم
( متتالث ( متتالث Gabel et al.,1992التتت  يواج  تتو التالميتت  تدتتد دراستتت   لمكيميتتو  ي تتترح كتت  متت  )التتت  يواج  تتو التالميتت  تدتتد دراستتت   لمكيميتتو  ي تتترح كتت  متت  )

مستويوت   ليث يتعومت  المستتوا األو  متا الملسوستوت والهتوا ر اللستية  والمستتوا المتود  مستويوت   ليث يتعومت  المستتوا األو  متا الملسوستوت والهتوا ر اللستية  والمستتوا المتود  
األو   لتت  لتتي  ل  المستتتوا المولتتث المجتترد يتعومتت  متتا األو   لتت  لتتي  ل  المستتتوا المولتتث المجتترد يتعومتت  متتا   يتعومتت  متتا الجتي تتوت ل تترح المستتتوايتعومتت  متتا الجتي تتوت ل تترح المستتتوا

التتت رات والجتي تتتتوت والمعتتتتودلت الكيميو يتتتتة و تتتتو مويممتتت  لستتتتول تمتتتت  الكيميتتتتو  وموصتتتتة لجتتتتتا  التتت رات والجتي تتتتوت والمعتتتتودلت الكيميو يتتتتة و تتتتو مويممتتت  لستتتتول تمتتتت  الكيميتتتتو  وموصتتتتة لجتتتتتا  
المميتتوت اللستتوبية ولتت  الم تتكالت  ات العبيعتتة الكميتتة التتت  تتواتت  تمتت  تتتوممي  و متتو ال  تت  المميتتوت اللستتوبية ولتت  الم تتكالت  ات العبيعتتة الكميتتة التتت  تتواتت  تمتت  تتتوممي  و متتو ال  تت  

المستوا األو  وك  م  المستويي  المود  والمولث المستوا األو  وك  م  المستويي  المود  والمولث التو  لم  و  المو  وبدو  تالاوت تبودلية بي  التو  لم  و  المو  وبدو  تالاوت تبودلية بي  
التجريتتدر ومتت   دتتو لتت   لدرا  ممتت   تت   المستتتويوت والعوامتت  والصتتعوبوت المتعم تتة بكتت  مد تتو التجريتتدر ومتت   دتتو لتت   لدرا  ممتت   تت   المستتتويوت والعوامتت  والصتتعوبوت المتعم تتة بكتت  مد تتو 
يسوتد معم  الكيميو  تم  امتيور السترتيجيوت والعرم المال مة الت  م   ألد و تس ي  تمميتة يسوتد معم  الكيميو  تم  امتيور السترتيجيوت والعرم المال مة الت  م   ألد و تس ي  تمميتة 

 تعم  الكيميو ا  تعم  الكيميو ا  

تتدريل الكيميتو   ات ل ميتة اتد تمتمت  بعتي ال ت   تتدريل الكيميتو   ات ل ميتة اتد تمتمت  بعتي ال ت   ل  لك  تم  مصوصيته  وعترم ل  لك  تم  مصوصيته  وعترم 
ت  عرا م العمو  األمترا أل  لمكيميتو  جلةتة موصتةج لرول تو  ت  الرمتوت الكيميو يتة التت  يتد  ت  عرا م العمو  األمترا أل  لمكيميتو  جلةتة موصتةج لرول تو  ت  الرمتوت الكيميو يتة التت  يتد  
كتتت  مد تتتو تمتتت  تدصتتتر متتت  العدوصتتتر المكت تتت ة  والتتتت  لتتت  يتجتتتووت تتتتدد و لتتتت  د ويتتتة ال تتتر  كتتت  مد تتتو تمتتت  تدصتتتر متتت  العدوصتتتر المكت تتت ة  والتتتت  لتتت  يتجتتتووت تتتتدد و لتتتت  د ويتتتة ال تتتر  

كتتو  مركبتتوا كيميو يتتوا ممم تتو ممتت  كتتو  مركبتتوا كيميو يتتوا ممم تتو ممتت  تدصتتر(  ول  الرمتتوت ل ا متتو اجتمعتتت ل د تتو تتدصتتر(  ول  الرمتتوت ل ا متتو اجتمعتتت ل د تتو ت  803803الع تتري  )الع تتري  )
لرو  لر لةة معيدة تدد اجتموت و تكو  كممةا واا  م  يت   رموت الكيميو  سيجد د سه ممموا لرو  لر لةة معيدة تدد اجتموت و تكو  كممةا واا  م  يت   رموت الكيميو  سيجد د سه ممموا 
بألسوستتتيوت  تتت ا العمتتت   واا ا لتتت  يستتتتعا لت تتتو  تمتتت  الرمتتتوت لمتتت  الصتتتعب جتتتدا استتتتيعوب لبستتتع بألسوستتتيوت  تتت ا العمتتت   واا ا لتتت  يستتتتعا لت تتتو  تمتتت  الرمتتتوت لمتتت  الصتتتعب جتتتدا استتتتيعوب لبستتتع 

مموبةججسترج يتربع المعمت  مموبةججسترج يتربع المعمت  م و ي  تكوي  المركبوت  ول ا اتتبر البعي ل  العري تة العمميتة  ت  بم و ي  تكوي  المركبوت  ول ا اتتبر البعي ل  العري تة العمميتة  ت  ب
بعالبه لبموس ال د  معي ا وتتميتت الكيميتو  تت  غير تو بستبب لةت تو الموصتة ومتو تعت  بته مت  بعالبه لبموس ال د  معي ا وتتميتت الكيميتو  تت  غير تو بستبب لةت تو الموصتة ومتو تعت  بته مت  
دهريوت واوادي  وم و ي  ول و م  وليث ل       المصو   المتعم ة بولكيميو  لبد ول  تبترت دهريوت واوادي  وم و ي  ول و م  وليث ل       المصو   المتعم ة بولكيميو  لبد ول  تبترت 

ري تتة تدريستت و ري تتة تدريستت و لمتتو  كتت  متت  يرغتتب ب ت تتو   تت ا العمتت  ولتت ا وجتتب تمتت  المعمتت  ل  يركتتت تمتت  علمتتو  كتت  متت  يرغتتب ب ت تتو   تت ا العمتت  ولتت ا وجتتب تمتت  المعمتت  ل  يركتتت تمتت  ع
 (ا(ا42240044224004ويةرت لب تعمم و ل    دية تالمي  )جع ر ويةرت لب تعمم و ل    دية تالمي  )جع ر 
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                      ودهتتتتراا ل يمتتتتة تمتتتت  الكيميتتتتو  لتتتت  مرالتتتت  التعمتتتتي   لتتتت    دولتتتت  الكميتتتتر متتتت  التستتتتوؤلتودهتتتتراا ل يمتتتتة تمتتتت  الكيميتتتتو  لتتتت  مرالتتتت  التعمتتتتي   لتتتت    دولتتتت  الكميتتتتر متتتت  التستتتتوؤلت
                                        التتتتتتتتتتت  تعتتتتتتتتتترح بتتتتتتتتتتي  لتتتتتتتتتتي  وآمتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتت  المد تتتتتتتتتتةمي  بتتتتتتتتتتتدريل الكيميتتتتتتتتتتو  ومتتتتتتتتتت  ل م تتتتتتتتتتوالتتتتتتتتتتت  تعتتتتتتتتتترح بتتتتتتتتتتي  لتتتتتتتتتتي  وآمتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتت  المد تتتتتتتتتتةمي  بتتتتتتتتتتتدريل الكيميتتتتتتتتتتو  ومتتتتتتتتتت  ل م تتتتتتتتتتو

 (إ(إ11240031124003)الدجدر وآمرو  )الدجدر وآمرو  

مك  ل  يدرل تمت  الكيميتو ؟ وكيت  يمكت  لوا تع  لو معتورر مدتو   الكيميتو  مك  ل  يدرل تمت  الكيميتو ؟ وكيت  يمكت  لوا تع  لو معتورر مدتو   الكيميتو  كي  يكي  ي
والمعممتتتتي  ل  يواكبتتتتوا تعتتتتور تمتتتت  الكيميتتتتو ؟ ولميتتتتراا كيتتتت  يمكتتتت  ل  يتم تتتت  متتتتا بلتتتتوث تمتتتت  والمعممتتتتي  ل  يواكبتتتتوا تعتتتتور تمتتتت  الكيميتتتتو ؟ ولميتتتتراا كيتتتت  يمكتتتت  ل  يتم تتتت  متتتتا بلتتتتوث تمتتتت  

 الكيميو ؟الكيميو ؟

ودهراا أل  للد ل دا  تعم  الكيميو   تو وصت  وتو تيي التةيترات الكيميو يتة؛ لت ا لت   ودهراا أل  للد ل دا  تعم  الكيميو   تو وصت  وتو تيي التةيترات الكيميو يتة؛ لت ا لت   
رة تلتتتتور تمتتت  لتتتتداد كبيتتترة متتت  المعتتتودلت الكيميو يتتتة التتتت  تممتتت  رة تلتتتتور تمتتت  لتتتتداد كبيتتترة متتت  المعتتتودلت الكيميو يتتتة التتتت  تممتتت  معهتتت  كتتتتب الكيميتتتو  الم تتتر معهتتت  كتتتتب الكيميتتتو  الم تتتر 

ممتمتت  لدتتوال الت تتوتالت الكيميو يتتة؛ وممتتو  تتو جتتدير بوأل ميتتة ل  معممتت  الكيميتتو   ور المبتترة ممتمتت  لدتتوال الت تتوتالت الكيميو يتتة؛ وممتتو  تتو جتتدير بوأل ميتتة ل  معممتت  الكيميتتو   ور المبتترة 
يتت كرو  لدتته ربمتتو يجيتتب المعممتتو  ب تتك  م بتتو  تمتت  لستت مة المتبتتورات التتت  يعتتدود و لت تتوي  يتت كرو  لدتته ربمتتو يجيتتب المعممتتو  ب تتك  م بتتو  تمتت  لستت مة المتبتتورات التتت  يعتتدود و لت تتوي  

ب غولبتتتوااا متتتو ي  تتتمو  لتتت  افجوبتتتة تمتتت  لستتت مة الكتتتتوب ب غولبتتتوااا متتتو ي  تتتمو  لتتت  افجوبتتتة تمتتت  لستتت مة الكتتتتوب عالب تتت   غيتتتر ل  معهتتت   تتتؤل  العتتتالعالب تتت   غيتتتر ل  معهتتت   تتتؤل  العتتتال
 الم ررة  لت  واا  كودت تم  األس مة روتيدية ل تتميت بولجدةاالم ررة  لت  واا  كودت تم  األس مة روتيدية ل تتميت بولجدةا

واد لمصت الكمير م  البلوث الم كالت العومتة التت  تعتوم العتالب تت  ل ت  م تو ي  واد لمصت الكمير م  البلوث الم كالت العومتة التت  تعتوم العتالب تت  ل ت  م تو ي  
الل تته  الل تته    ومبتتودع تمتت  الكيميتتو   ليتتث بيدتتت ل  العتتالب غولبتتوا متتو يتعممتتو  بألستتموب التم تتي  لوومبتتودع تمتت  الكيميتتو   ليتتث بيدتتت ل  العتتالب غولبتتوا متتو يتعممتتو  بألستتموب التم تتي  لو

بتتتدلا متتت  البلتتتث تتتت  كي يتتتة بدتتتو  معتتتودي   الموصتتتة ببديتتتة المتتتودة المتعممتتتة  بوف تتتولة للتتت  ل  بتتتدلا متتت  البلتتتث تتتت  كي يتتتة بدتتتو  معتتتودي   الموصتتتة ببديتتتة المتتتودة المتعممتتتة  بوف تتتولة للتتت  ل  
ملتوا الدرول الكيميو ية ته  غير وا لة مت  ليتث ارتبتوع م و يم تو معتوا  وبدتو  تمت   لت  ملتوا الدرول الكيميو ية ته  غير وا لة مت  ليتث ارتبتوع م و يم تو معتوا  وبدتو  تمت   لت  

ب ب للت  تتد  ل م تت  لمعالاتوت المعموبتة لستتتيعوللت  تتد  ل م تت  لمعالاتوت المعموبتة لستتتيعو  ةةلةتد   ل يتت كرو  الم تو ي  الر يستتية  بوف توللةتد   ل يتت كرو  الم تو ي  الر يستتية  بوف تول
المودة المعرولة تمي    بوف ولة لل  ل  لسموب التدريل ربمو ي  ت  لت  ت تدي  تمت  الم تو ي   المودة المعرولة تمي    بوف ولة لل  ل  لسموب التدريل ربمو ي  ت  لت  ت تدي  تمت  الم تو ي   
والعالاتتوت بيد تتو  وتمتت   لتت  تهتت  تمتت  العالاتتوت غيتتر وا تتلة؛ ممتتو يستتبب تتتددي و لتت  مستتتوا والعالاتتوت بيد تتو  وتمتت   لتت  تهتت  تمتت  العالاتتوت غيتتر وا تتلة؛ ممتتو يستتبب تتتددي و لتت  مستتتوا 

 (ا (ا 10240031024003تلصي  العالب الدارسي  لمكيميو  )الدجدر وآمرو  تلصي  العالب الدارسي  لمكيميو  )الدجدر وآمرو  

 إعداد االختبارات :إعداد االختبارات :معايير كفاءات معممي الكيمياء في معايير كفاءات معممي الكيمياء في 
الت تتوي  الت تتوي    تتيعتتد الت تتوي  وستتيمة تدريستتية م متته ويجتتب ل  تتتؤدا بعدويتتة ؛ لمعهتت  مستتؤوليويعتتد الت تتوي  وستتيمة تدريستتية م متته ويجتتب ل  تتتؤدا بعدويتتة ؛ لمعهتت  مستتؤوليو

الجيتتد ت تتا تمتت  تتتوتم المعمتت   لتت ل  يتواتتا ل  يتعتتر  المعممتتو  كي يتتة بدتتو  واستتتمدا  لستتوليب الجيتتد ت تتا تمتت  تتتوتم المعمتت   لتت ل  يتواتتا ل  يتعتتر  المعممتتو  كي يتتة بدتتو  واستتتمدا  لستتوليب 
ي  اتلتود ي  اتلتود الت وي  الص   المتدوتةا وليث ب   ل  األودة األميرة الكمير مت  الج تود الم تتركة بتالت وي  الص   المتدوتةا وليث ب   ل  األودة األميرة الكمير مت  الج تود الم تتركة بت

(  والجمعيتتة ال وميتتة (  والجمعيتتة ال وميتتة NCME(  والمجمتتل ال تتوم  لم يتتول التربتتور )(  والمجمتتل ال تتوم  لم يتتول التربتتور )AFTمدهمتتوت المعممتتي  )مدهمتتوت المعممتتي  )



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 
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(  م  لج  تعوير او مة بولمعويير لك ويوت المعممي  ل  مجو  الت توي  التربتور (  م  لج  تعوير او مة بولمعويير لك ويوت المعممي  ل  مجو  الت توي  التربتور NEAالتربوية )التربوية )
لمعولتتتبا ويمكتتت  الستر تتتود ب تتت   المعتتتويير لتتت  بتتترام  تتتتدريب المعممتتتي  ابتتت  المدمتتتة ولمدو  تتتو  لمعولتتتبا ويمكتتت  الستر تتتود ب تتت   المعتتتويير لتتت  بتتترام  تتتتدريب المعممتتتي  ابتتت  المدمتتتة ولمدو  تتتو  
واتتموديتتتة بتتترام  لتتتتداد   كمتعمتتتب لسوستتت  لمتتتدل   تتتترامي  متاولتتتة الم دتتتة مستتتت بالاا لم تتتد واتتموديتتتة بتتترام  لتتتتداد   كمتعمتتتب لسوستتت  لمتتتدل   تتتترامي  متاولتتتة الم دتتتة مستتتت بالاا لم تتتد 
لدركت     الجمعيتوت ل  ت توي  العولتب يعتد جتت اا  ر يستوا مت  العمميتة التدريستية  ول  التتدريل لدركت     الجمعيتوت ل  ت توي  العولتب يعتد جتت اا  ر يستوا مت  العمميتة التدريستية  ول  التتدريل 
ال وتتتتتت  ل يلتتتتتدث بتتتتتدو   ت تتتتتوي  مدوستتتتتب لمعولتتتتتبا وليمتتتتتو يمتتتتت  المعتتتتتويير التتتتتت  لتتتتتددت و  تتتتت   ال وتتتتتت  ل يلتتتتتدث بتتتتتدو   ت تتتتتوي  مدوستتتتتب لمعولتتتتتبا وليمتتتتتو يمتتتتت  المعتتتتتويير التتتتتت  لتتتتتددت و  تتتتت   

 (إ(إ24240042424004  الجمعيوت)تال الجمعيوت)تال 

إ لتدتتول لستتوليب الت تتوي   ليتتث ت تتتم  إ لتدتتول لستتوليب الت تتوي   ليتتث ت تتتم  اختيــار أســاليب تقــويم مناســبة لممقــرارات التعميميــةاختيــار أســاليب تقــويم مناســبة لممقــرارات التعميميــة اا88
تمتتتتتتتت  امتبتتتتتتتتورات ولدوات متعتتتتتتتتددة ممتتتتتتتت  إ المتبتتتتتتتتورات التلريريتتتتتتتتة وال تتتتتتتت وية  ومم تتتتتتتتوت تمتتتتتتتت  امتبتتتتتتتتورات ولدوات متعتتتتتتتتددة ممتتتتتتتت  إ المتبتتتتتتتتورات التلريريتتتتتتتتة وال تتتتتتتت وية  ومم تتتتتتتتوت 

 األتمو )البورت وليو(  والعروي  وتيدوت م  كتوبوت العالبااااااالخا األتمو )البورت وليو(  والعروي  وتيدوت م  كتوبوت العالبااااااالخا 

اا لتت  امتيتتور األستتموب لو األستتوليب المدوستتبة لم تترار اا لتت  امتيتتور األستتموب لو األستتوليب المدوستتبة لم تترار ويجتتب تمتت  المعمتت  ل  يكتتو  متتو ر ويجتتب تمتت  المعمتت  ل  يكتتو  متتو ر 
 التعميم  المعي ا التعميم  المعي ا 

ــة اا44 ــاء أســاليب تقــويم مناســبة لمقــرارات التعميمي ــةبن ــاء أســاليب تقــويم مناســبة لمقــرارات التعميمي إ لتتولمعممو  ي ومتتو  ببدتتو  معهتت  لدوات إ لتتولمعممو  ي ومتتو  ببدتتو  معهتت  لدوات بن
الت وي  الص    غير ل  مجرد بدو  لدوات متدوتة ليل كوليوا  ل  لده يدبةت  ل  تتميتت  ت   الت وي  الص    غير ل  مجرد بدو  لدوات متدوتة ليل كوليوا  ل  لده يدبةت  ل  تتميتت  ت   

التتتة  وغيتتتر  لتتت  متتت  المصتتتو  ا و تتت ا يتعمتتتب ل  يتتتتمك  التتتة  وغيتتتر  لتتت  متتت  المصتتتو  ا و تتت ا يتعمتتتب ل  يتتتتمك  األدوات بولداتتتة والصتتتدم والعداألدوات بولداتتتة والصتتتدم والعد
المعممو  م  تلديد جودة لدوات الت وي  الت  ي ومو  ب تداد و  ليتث يعتد  لت  للتد لوجته المعممو  م  تلديد جودة لدوات الت وي  الت  ي ومو  ب تداد و  ليتث يعتد  لت  للتد لوجته 
ال تتتع  الر يستتتة لتتتدا المعممتتتي ا وربمتتتو يرجتتتا  لتتت  للتتت  تتتتد  تتتتدرب   تتتتدريبوا كوليتتتوا لمدتتتو  ال تتتع  الر يستتتة لتتتدا المعممتتتي ا وربمتتتو يرجتتتا  لتتت  للتتت  تتتتد  تتتتدرب   تتتتدريبوا كوليتتتوا لمدتتتو  

 تكويد   ل  برام  كميوت التربيةا تكويد   ل  برام  كميوت التربيةا 

إ لولمتبتتتورات إ لولمتبتتتورات   ســـير نتـــائج أســـاليب التقــويم الـــداخمي والخـــارجيســـير نتـــائج أســـاليب التقــويم الـــداخمي والخـــارجيتطبيــقو وتصـــحيفو وتفتطبيــقو وتصـــحيفو وتف اا33
وغير و م  لستوليب الت توي  يمكت  ل  تستتمد  استتمداموت غيتر مدوستبة  ممتو يتعتوري متا وغير و م  لستوليب الت توي  يمكت  ل  تستتمد  استتمداموت غيتر مدوستبة  ممتو يتعتوري متا 
لمالايوت الت وي ا ل  ربمو يل ت المعم  بعي عالبه لمدو  تممية الت توي  دو  اخمتري   لو لمالايوت الت وي ا ل  ربمو يل ت المعم  بعي عالبه لمدو  تممية الت توي  دو  اخمتري   لو 

ومبتتدل تكتتولؤ ال تتر ا كمتتو ل  التصتتتليي ومبتتدل تكتتولؤ ال تتر ا كمتتو ل  التصتتتليي   يمتتدل   واتتتو لعتتو   لو غيتتر  لتت   ممتتو يتدتتول يمتتدل   واتتتو لعتتو   لو غيتتر  لتت   ممتتو يتدتتول 
يمك  ل  يتألمر بعوامت  متعتددة تتؤمر لت  الدتتو  ا ب  تولة للت  ل  الت ستير يعتد لكمتر  ت   يمك  ل  يتألمر بعوامت  متعتددة تتؤمر لت  الدتتو  ا ب  تولة للت  ل  الت ستير يعتد لكمتر  ت   
الك ويتتوت لو الم تتورات تع يتتداا لتت  اكتستتوب وا ل  لدتته لتتيل مجتترد ت ريتتر دتتتو   وتر تت و لتت  الك ويتتوت لو الم تتورات تع يتتداا لتت  اكتستتوب وا ل  لدتته لتتيل مجتترد ت ريتتر دتتتو   وتر تت و لتت  

ي   يتعمتتتب تلديتتتد ي   يتعمتتتب تلديتتتد اجتمتتتول متتتا لوليتتتو  لمتتتور العتتتالب  ليتتتث ل  ت ستتتير دتتتتو   لدوات الت تتتو اجتمتتتول متتتا لوليتتتو  لمتتتور العتتتالب  ليتتتث ل  ت ستتتير دتتتتو   لدوات الت تتتو 
 افعور المرجع  ال ر تستدد لليه الدرجوتا افعور المرجع  ال ر تستدد لليه الدرجوتا 
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اســتخدام نتــائج التقــويم فــي اتخــاذ قــرارات تتعمــق بالطالــبو وتخطــيط العمميــة التدريســيةو اســتخدام نتــائج التقــويم فــي اتخــاذ قــرارات تتعمــق بالطالــبو وتخطــيط العمميــة التدريســيةو  اا22
و  ا يؤكتد م توركة المعممتي  لت  اتمتو  ال ترار و  ا يؤكتد م توركة المعممتي  لت  اتمتو  ال ترار   وتطوير المناىجو وتجويد األداء المدرسي:وتطوير المناىجو وتجويد األداء المدرسي:
  لتت    تت   ال تترارات يدبةتت  ل  تكتتو  متستت ة   لتت    تت   ال تترارات يدبةتت  ل  تكتتو  متستت ة التربتتور التتت  تتتؤمر لتت  مستتت ب  العتتالب  لتت لالتربتتور التتت  تتتؤمر لتت  مستتت ب  العتتالب  لتت ل

ومصوداة ادر افمكو ا وتم  الرغ  م  ل  اخرا  ال مصية تمعب لت  كميتر مت  األليتو  ومصوداة ادر افمكو ا وتم  الرغ  م  ل  اخرا  ال مصية تمعب لت  كميتر مت  األليتو  
دوراا لتتت  اتمتتتو  ال تتترارات  لل ل  ال تتترارات التربويتتتة يدبةتتت  ل  تستتتتدد بدرجتتتة لسوستتتية للتتت  دوراا لتتت  اتمتتتو  ال تتترارات  لل ل  ال تتترارات التربويتتتة يدبةتتت  ل  تستتتتدد بدرجتتتة لسوستتتية للتتت  

لدوات الت تتوي  التتت  لدوات الت تتوي  التتت  بيودتتوت ومعمومتتوت موم تتة  ولتتيل للتت  اتت تتودات موصتتةا ولعتت  دتتتو   بيودتتوت ومعمومتتوت موم تتة  ولتتيل للتت  اتت تتودات موصتتةا ولعتت  دتتتو   
ُيعتدتتت  ببدو  تتتو  وتعبي  تتتو  وتصتتتليل و  وت ستتتير و ت تتتد  تومي تتتوا مبتتترراا  يمكتتت  التل تتتم مدتتته ُيعتدتتت  ببدو  تتتو  وتعبي  تتتو  وتصتتتليل و  وت ستتتير و ت تتتد  تومي تتتوا مبتتترراا  يمكتتت  التل تتتم مدتتته 

 بواسعة آمري ا بواسعة آمري ا 

إ لتتتولمعممو  يدبةتتت  ل  يكتتتو  لتتتدي   إ لتتتولمعممو  يدبةتتت  ل  يكتتتو  لتتتدي   تطـــوير إجـــراءات صـــادقة لوضـــل التقـــديرات لمطـــالبتطـــوير إجـــراءات صـــادقة لوضـــل التقـــديرات لمطـــالب اا99
العتالب  العتالب    م ورات ل  لتداد وتد يت  وتو تيي افجترا  الت ر يستتمدموده لت  و تا ت تديراتم ورات ل  لتداد وتد يت  وتو تيي افجترا  الت ر يستتمدموده لت  و تا ت تديرات

استتتدودا للتت   تت  تالمتتوت التعييدتتوت الممتم تتة التتت  ت تتتم  تمتت  الم تتروتوت  واألد تتعة استتتدودا للتت   تت  تالمتتوت التعييدتتوت الممتم تتة التتت  ت تتتم  تمتت  الم تتروتوت  واألد تتعة 
الصتتت ية  والمتبتتتورات المتتتوجتة  والمتبتتتورات التلصتتتيمية  وغيتتتر  لتتت   ليتتتث يدبةتتت  تمتتت  الصتتت ية  والمتبتتتورات المتتتوجتة  والمتبتتتورات التلصتتتيمية  وغيتتتر  لتتت   ليتتتث يدبةتتت  تمتتت  
المعممتتتي  تبريتتتر مدع يتتتة  تتت   الت تتتديرات وتتتتدالت و  ألد تتتو تعكتتتل للكتتتوم    وت  تتتيالت    المعممتتتي  تبريتتتر مدع يتتتة  تتت   الت تتتديرات وتتتتدالت و  ألد تتتو تعكتتتل للكتتتوم    وت  تتتيالت    

  وتعتدي  لجترا ات و تتا الت تديرات مت  لجتت  تلستي  صتدم الت ستتيرات   وتعتدي  لجترا ات و تتا الت تديرات مت  لجتت  تلستي  صتدم الت ستتيرات وتتدريب   تمت  ت يتتيوتتدريب   تمت  ت يتتي
 المستمدة مد و ليمو يتعمم بمكتسبوت العالبا المستمدة مد و ليمو يتعمم بمكتسبوت العالبا 

إ لتتولمعممو  إ لتتولمعممو  اإلخبــار بنتــائج التقــويم لمطــالب و واغبــاء و وليــرىم مــن المعنيــين والمــربيناإلخبــار بنتــائج التقــويم لمطــالب و واغبــاء و وليــرىم مــن المعنيــين والمــربين اا11
ب ب يدبةتت  ل  يكودتتوا اتتودري  تمتت  ت تتدي  تو تتيلوت مدوستتبة لمتتو و تتعو  متت  ت تتديرات لمعتتاليدبةتت  ل  يكودتتوا اتتودري  تمتت  ت تتدي  تو تتيلوت مدوستتبة لمتتو و تتعو  متت  ت تتديرات لمعتتال

غير متألمرة بمم يتوت العتالب لو هترول   الليوتيتة  وبولتتول  يدبةت  ل  يتدر  المعممتو  ل  غير متألمرة بمم يتوت العتالب لو هترول   الليوتيتة  وبولتتول  يدبةت  ل  يتدر  المعممتو  ل  
 دول  توام  تتؤمر لت  تمميتة الت توي  تدتد استتمدا  دتتو   الت توي  لت  اتمتو  اترارات تتعمتم  دول  توام  تتؤمر لت  تمميتة الت توي  تدتد استتمدا  دتتو   الت توي  لت  اتمتو  اترارات تتعمتم 
بولعولتتب  بوف تتولة للتت  تلديتتد  لستتوليب الت تتوي  الرستتمية وغيتتر الرستتمية الممتم تتة  وكتت ل  بولعولتتب  بوف تتولة للتت  تلديتتد  لستتوليب الت تتوي  الرستتمية وغيتتر الرستتمية الممتم تتة  وكتت ل  

ت تتتتمده الت تتتتورير المكتوبتتتتة لدتتتتتتو   ت تتتتوي  العتتتتالب دامتتتت  غرلتتتتة الصتتتتت    ت تتتتمده الت تتتتورير المكتوبتتتتة لدتتتتتتو   ت تتتتوي  العتتتتالب دامتتتت  غرلتتتتة الصتتتتت    تو تتتتيي متتتتو تتو تتتتيي متتتتو ت
 ولممسؤولي  ل  المدرسة وتم  المستوا الوعد اولممسؤولي  ل  المدرسة وتم  المستوا الوعد ا
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 واقل اختبارات الكيمياء.واقل اختبارات الكيمياء.

ي تصتتر الت تتوي  لتت  المؤسستتوت التعميميتتة تمتت  ايتتول التلصتتي  متت  متتال  المتبتتورات ي تصتتر الت تتوي  لتت  المؤسستتوت التعميميتتة تمتت  ايتتول التلصتتي  متت  متتال  المتبتتورات 
ة  والتتتت  يعتمتتتد تمي تتتو لتتت  لصتتتدار ة  والتتتت  يعتمتتتد تمي تتتو لتتت  لصتتتدار التلصتتتيمية بوتتبور تتتو األداة األسوستتتية واا  لتتت  تكتتت  الوليتتتدالتلصتتتيمية بوتتبور تتتو األداة األسوستتتية واا  لتتت  تكتتت  الوليتتتد

األلكتتو  واتمتتو  ال تترارات التربويتتة ب تتأل  مستتتويوت التالميتت  والدت تتو  متت  صتت  للتت  آمتتر ومتت  األلكتتو  واتمتتو  ال تترارات التربويتتة ب تتأل  مستتتويوت التالميتت  والدت تتو  متت  صتت  للتت  آمتتر ومتت  
 مرلمة دراسية لل  لمراا مرلمة دراسية لل  لمراا 

لمتبتتتتورات التلصتتتتيمية متتتتدا استتتتتيعوب العتتتتالب لتتتتبعي المعتتتتور  والم تتتتو ي  لمتبتتتتورات التلصتتتتيمية متتتتدا استتتتتيعوب العتتتتالب لتتتتبعي المعتتتتور  والم تتتتو ي  اا  ت تتتتيلت تتتتيلو و 
ي  الدراستت  تمتت  الو تتا التترا   ألدا  ي  الدراستت  تمتت  الو تتا التترا   ألدا  والم تتورات المتعم تتة بولمتتودة الدراستتية  كمتتو يتتد  التلصتتوالم تتورات المتعم تتة بولمتتودة الدراستتية  كمتتو يتتد  التلصتت

 اا((301301ت ت   309309إ إ   40040044ال رد لو تعممه لو مو اكتسبه بول ع  ل  بردوم  تعميم   )تال   ال رد لو تعممه لو مو اكتسبه بول ع  ل  بردوم  تعميم   )تال   

واا ا كو  مو يلدث ل  مدارسدو  و مجرد ايول التلصي  بوستتمدا  المتبتورات  لت   واا ا كو  مو يلدث ل  مدارسدو  و مجرد ايول التلصي  بوستتمدا  المتبتورات  لت    
ممورستتة لتت  ممورستتة لتت  تمميتتة تلديتتد متتواع  ال تتع  وتالج تتو  وتلديتتد متتواع  ال تتوة لتتتدتيم و لتت  تكتت  تمميتتة تلديتتد متتواع  ال تتع  وتالج تتو  وتلديتتد متتواع  ال تتوة لتتتدتيم و لتت  تكتت  

وتؤكتد دتتو   بعتي الدراستوت ل  وتؤكتد دتتو   بعتي الدراستوت ل      ليتث  ليتثالوااا التعميم   و ل  لعد  تتولر تة يتة راجعتة ل ي يتةالوااا التعميم   و ل  لعد  تتولر تة يتة راجعتة ل ي يتة
)لبتو )لبتو                                     المتبورات التلصيمية    لكمر لدوات الت توي   تيوتوا ل يتول التلصتي  المتبورات التلصيمية    لكمر لدوات الت توي   تيوتوا ل يتول التلصتي  

 ((11112240084008  تال تال 

تعمتتم بمتتو ت يستته تعمتتم بمتتو ت يستته التتت  تتترتبع بولمتبتتورات التلصتتيمية  تت  متتو تالتتت  تتترتبع بولمتبتتورات التلصتتيمية  تت  متتو تلوجتته ال صتتور لوجتته ال صتتور ومتت  لبتترت ومتت  لبتترت 
 (إ(إ8808802240084008  الراتل الراتل ))  لس مة المتبورات ودوت و والت  توجت ليمو يم لس مة المتبورات ودوت و والت  توجت ليمو يم 

   ل  لستتتت مة المتبتتتتورات التلصتتتتيمية ل تععتتتت  صتتتتورة ل ي يتتتتة تمتتتتو ت يستتتته متتتت  ل تتتتدا  ل  لستتتت مة المتبتتتتورات التلصتتتتيمية ل تععتتتت  صتتتتورة ل ي يتتتتة تمتتتتو ت يستتتته متتتت  ل تتتتدا
تعميميتتتة  بمعدتتت  تتتتد  صتتتدم المتبتتتورات لتتت  ايتتتول األ تتتدا  التعميميتتتة كمتتتو تعكستتت و تعميميتتتة  بمعدتتت  تتتتد  صتتتدم المتبتتتورات لتتت  ايتتتول األ تتتدا  التعميميتتتة كمتتتو تعكستتت و 

 ل دا  الملتويوت الدراسيةال دا  الملتويوت الدراسيةا

 متبورات األ دا  الم ورية والوجداديةامتبورات األ دا  الم ورية والوجداديةال ت يل الل ت يل ال 

  ل تراتتت  كميتتُر متت  المتبتتورات التتوت  الدستتب  واأل ميتتة الدستتبية لكتت   متت  مو تتوتوت ل تراتتت  كميتتُر متت  المتبتتورات التتوت  الدستتب  واأل ميتتة الدستتبية لكتت   متت  مو تتوتوت
 الملتوا واأل دا  التعميمية وتوتيا لس مة المتلودوت تم  الملتواا الملتوا واأل دا  التعميمية وتوتيا لس مة المتلودوت تم  الملتواا 

ل   ت ا افعتور لتددت األدبيتوت التربويتة تتدة د توع لتو  دوتيتة األست مة التت  ي تع و ل   ت ا افعتور لتددت األدبيتوت التربويتة تتدة د توع لتو  دوتيتة األست مة التت  ي تع و 
 ( كو  لبرت وإ ( كو  لبرت وإ 40084008عممو   م  لبرت و )تدل  و الةرايبة  و البعش  عممو   م  لبرت و )تدل  و الةرايبة  و البعش  المالم
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األس مة تميت  أل  تكتو  بمموبتة تعبي توت غيتر مأللولتة لت  )الكيميتو (  ممتو يجعت  افجوبتة األس مة تميت  أل  تكتو  بمموبتة تعبي توت غيتر مأللولتة لت  )الكيميتو (  ممتو يجعت  افجوبتة  -
 تمي و لمراا صعبواا تمي و لمراا صعبواا 

وجتتتتود ت تتتتووت لتتتت  دوتيتتتتة األستتتت مة) الكيميتتتتو ( ومستتتتتوا و  م وردتتتتة بألستتتت مة المعممتتتتي  لتتتت  وجتتتتود ت تتتتووت لتتتت  دوتيتتتتة األستتتت مة) الكيميتتتتو ( ومستتتتتوا و  م وردتتتتة بألستتتت مة المعممتتتتي  لتتتت   -
 تم   رورة توليد المواا  ليمو بيد موا تم   رورة توليد المواا  ليمو بيد موا   المدارل  و  ا يؤكدالمدارل  و  ا يؤكد

 تترورة وجتتود جتتداو  لمموصتت وت )الكيميتتو ( تبدتت  تمتت  لستتل ستتميمة يتتت  توتيع تتو تمتت   تترورة وجتتود جتتداو  لمموصتت وت )الكيميتتو ( تبدتت  تمتت  لستتل ستتميمة يتتت  توتيع تتو تمتت   -
العالب والمعممي   ك  يعر  ك  مد   المعموب مده بداة ليمو يتعمم بمستوا المتلو  العالب والمعممي   ك  يعر  ك  مد   المعموب مده بداة ليمو يتعمم بمستوا المتلو  

 ودوتية األس مة الموصة بها ودوتية األس مة الموصة بها 

ة لمتعومتتتت  متتتتا تالمتتتتوت المو تتتتوتوت ة لمتعومتتتت  متتتتا تالمتتتتوت المو تتتتوتوت  تتتترورة استتتتتمدا  األستتتتوليب افلصتتتتو ية المدوستتتتب تتتترورة استتتتتمدا  األستتتتوليب افلصتتتتو ية المدوستتتتب -
الممتم ة  ل مو  العد  وتد  همت  العمبتة لت  لولتة متروج المتلتو  لت  درجتة صتعوبته الممتم ة  ل مو  العد  وتد  همت  العمبتة لت  لولتة متروج المتلتو  لت  درجتة صتعوبته 

 ت  المأللو ا ت  المأللو ا 

  رورة مراتوة األس مة لعدصر ال مولية والتدول وايول ال درات الممتم ة لمعمبةا  رورة مراتوة األس مة لعدصر ال مولية والتدول وايول ال درات الممتم ة لمعمبةا  -

ارتكب تتو العمبتتة لتت  ارتكب تتو العمبتتة لتت  توتيتتا افجوبتتوت الدمو جيتتة ألستت مة المتلتتو   وتلميتت  األمعتتو  التتت  توتيتتا افجوبتتوت الدمو جيتتة ألستت مة المتلتتو   وتلميتت  األمعتتو  التتت   -
 لجوبوت    و ل  لتولير التة ية الراجعة المدوسبة مد و لمعمبة والمعممي  تم  لد سوا ا لجوبوت    و ل  لتولير التة ية الراجعة المدوسبة مد و لمعمبة والمعممي  تم  لد سوا ا 

ل  بعي المعممي  ليل لديه الم ورة السميمة الالتمتة لعمميتوت ال يتول والت توي  التربتور  ل  بعي المعممي  ليل لديه الم ورة السميمة الالتمتة لعمميتوت ال يتول والت توي  التربتور  
ل  ي تا تمت  ل  ي تا تمت  ول   دو  ت صتيراا مت  ابت  الم ترلي  بت تدي  العتو  والتتدريب لت   ت ا المجتو ا ولت ول   دو  ت صتيراا مت  ابت  الم ترلي  بت تدي  العتو  والتتدريب لت   ت ا المجتو ا ولت 

تتتتوتم وتارة التربيتتتة والتعمتتتي  ت تتتد التتتورش والتتتدورات التدريبيتتتة الالتمتتتة لتتت ل  تمتتت  متتتدار العتتتو  تتتتوتم وتارة التربيتتتة والتعمتتتي  ت تتتد التتتورش والتتتدورات التدريبيتتتة الالتمتتتة لتتت ل  تمتتت  متتتدار العتتتو  
بوف تتولة للتت  ل   دتتو   تترورة لمتوبعتتة الممورستتة الت ويميتتة لممعممتتي  لتت  صتت ول   ل صتتالح بوف تتولة للتت  ل   دتتو   تترورة لمتوبعتتة الممورستتة الت ويميتتة لممعممتتي  لتت  صتت ول   ل صتتالح 
يجتتتود اللمتتتو  المدوستتتبة ل تتتوا لمتتتو ليمتتتو يمتتت  الت تتتوي  الت ميصتتت   ل تتتد له تتترت الدتتتتو   ل  يجتتتود اللمتتتو  المدوستتتبة ل تتتوا لمتتتو ليمتتتو يمتتت  الت تتتوي  الت ميصتتت   ل تتتد له تتترت الدتتتتو   ل واا   واا
لجرا ات الوتارة بعي ة ل    ا المجو   وكو  اد ت  التعوو  ما مبرا  لجودب لتدريب الم ترلي  لجرا ات الوتارة بعي ة ل    ا المجو   وكو  اد ت  التعوو  ما مبرا  لجودب لتدريب الم ترلي  
والمعممي  التربويي   تم  امتال  م ورات   ا الجودب الت ويم  والعمت  تمت  د تر  لت  ممتمت  والمعممي  التربويي   تم  امتال  م ورات   ا الجودب الت ويم  والعمت  تمت  د تر  لت  ممتمت  

 (ا   (ا   40084008المدارل ل  المممكة األرددية ال و مية ) تدل  الةرايبة  البعش  المدارل ل  المممكة األرددية ال و مية ) تدل  الةرايبة  البعش  

 

 

 ة : ة : عينة الدراسعينة الدراس
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مجموتتتة متت  امتبتتورات ال صتت  الدراستت  األو  لمصتت  المولتتث المتتودور لتت  متتودة الكيميتتو  مجموتتتة متت  امتبتتورات ال صتت  الدراستت  األو  لمصتت  المولتتث المتتودور لتت  متتودة الكيميتتو   -
  ت ل  مدع ة تسير  التعميميةا  ت ل  مدع ة تسير  التعميميةا 82418241-82418241لمعو  لمعو  

 منيج الدراسة   :منيج الدراسة   :
تت  استتمدا  المتد   الوصت   ألدته األكمتر مال متة لمبلتث اللتول   ليتث ي تو  بوصتت  تت  استتمدا  المتد   الوصت   ألدته األكمتر مال متة لمبلتث اللتول   ليتث ي تو  بوصتت                    

د الممورستوت الستو دة وعرا تو لت  الدمتو والتعور)العستو   د الممورستوت الستو دة وعرا تو لت  الدمتو والتعور)العستو   مو  و كتو    وت ستير   ويعدت  بتلديتمو  و كتو    وت ستير   ويعدت  بتلديت
 (ا(ا40034003

 أدوات الدراسة  : أدوات الدراسة  : 

ااتصتتتتترت الدراستتتتتة اللوليتتتتتة تمتتتتت  لداة والتتتتتدة و تتتتت  لداة تلميتتتتت  ملتتتتتتوا المتبتتتتتورات ااتصتتتتترت الدراستتتتتة اللوليتتتتتة تمتتتتت  لداة والتتتتتدة و تتتتت  لداة تلميتتتتت  ملتتتتتتوا المتبتتتتتورات 
 التلصيمية  ل  مودة الكيميو  م  لتداد البولثاالتلصيمية  ل  مودة الكيميو  م  لتداد البولثا

 إجراءات الدراسة:  إجراءات الدراسة:  

 تناولت إجراءات  الدراسة ما يمي:تناولت إجراءات  الدراسة ما يمي:

 ألدبيوت المتعم ة بولمتبورات والت وي  ا ألدبيوت المتعم ة بولمتبورات والت وي  ا افعالل تم  اافعالل تم  ا -

 لتداد او مة بمواص وت الوراة المتبوريةا لتداد او مة بمواص وت الوراة المتبوريةا  -

 تري ال و مة تم  الملكمي  اتري ال و مة تم  الملكمي  ا -

لتتتداد الصتتورة األوليتتة ألداة  تلميتت  ملتتتوا األستت مة لتت   تتو  او متتة  مواصتت وت الوراتتة لتتتداد الصتتورة األوليتتة ألداة  تلميتت  ملتتتوا األستت مة لتت   تتو  او متتة  مواصتت وت الوراتتة  -
 المتبوريةاالمتبوريةا

  وعرم التدريل فبدا    وعرم التدريل فبدا  تري لداة التلمي  تم  مجموتة م  الملكمي  م  لسوت ة المدو تري لداة التلمي  تم  مجموتة م  الملكمي  م  لسوت ة المدو   -
 لرا     م  ليث اف ولة لو الل   لو التعدي الرا     م  ليث اف ولة لو الل   لو التعدي ا

 لسوب مبوت لداة التلمي السوب مبوت لداة التلمي ا-

تلميتت  ملتتتوا مجموتتتة متت  امتبتتورات لتت  متتودة الكيميتتو  بولمرلمتتة المودويتتة بمدع تتة تستتير تلميتت  ملتتتوا مجموتتتة متت  امتبتتورات لتت  متتودة الكيميتتو  بولمرلمتتة المودويتتة بمدع تتة تستتير   -
 تتت لتت   تتو  مواصتتت وت  تتت لتت   تتو  مواصتتت وت 82418241-82418241التعميميتتة لم صتت  الدراستت  األو  لمعتتو  الدراستت  التعميميتتة لم صتت  الدراستت  األو  لمعتتو  الدراستت  

 ريةاريةاالوراة المتبوالوراة المتبو
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تم  تصور م ترح لبردوم  تدريب  ل  لتداد امتبورات تلصيمية ل  مودة الكيميو  ل   و  تم  تصور م ترح لبردوم  تدريب  ل  لتداد امتبورات تلصيمية ل  مودة الكيميو  ل   و  -
 مواص وت الوراة المتبوريةامواص وت الوراة المتبوريةا

تتتتدريب تيدتتتة متتتت  معممتتت  الكيميتتتتو  بولمرلمتتتة المودويتتتة تمتتتت  لتتتتداد المتبتتتتورات لتتت   تتتتو  تتتتدريب تيدتتتة متتتت  معممتتت  الكيميتتتتو  بولمرلمتتتة المودويتتتة تمتتتت  لتتتتداد المتبتتتتورات لتتت   تتتتو    -
 مواص وت الوراة المتبوريةا مواص وت الوراة المتبوريةا 

متتتودة الكيميتتتو  لمصتتت  المولتتتث متتتودور لعيدتتتة متتتودة الكيميتتتو  لمصتتت  المولتتتث متتتودور لعيدتتتة   تلميتتت  ملتتتتوا مجموتتتتة متتت  المتبتتتورات لتتت تلميتتت  ملتتتتوا مجموتتتتة متتت  المتبتتتورات لتتت     -
 تتتت( لتتت   تتتو  مواصتتت وت الوراتتتة  تتتت( لتتت   تتتو  مواصتتت وت الوراتتتة 82418241-82418241التتتتدريب لتتت  ال صتتت  الدراستتت  المتتتود   )التتتتدريب لتتت  ال صتتت  الدراستتت  المتتتود   )

 المتبورية االمتبورية ا

 ال يو  بولمعولجوت افلصو يةا ال يو  بولمعولجوت افلصو يةا  -

 ت سير الدتو   وتري التوصيوتات سير الدتو   وتري التوصيوتا -

 نتائج الدراسةنتائج الدراسة
 الكيمياء؟ الكيمياء؟   السؤال األول: ما مدى توفر معايير مراعاة االختبارات لطبيعة مادةالسؤال األول: ما مدى توفر معايير مراعاة االختبارات لطبيعة مادة

له تترت دتتتتو   الدراستتة تتتتولر معتتتويير مراتتتوة المتبتتتورات لعبيعتتتة متتودة الكيميتتتو  بدستتتبة له تترت دتتتتو   الدراستتة تتتتولر معتتتويير مراتتتوة المتبتتتورات لعبيعتتتة متتودة الكيميتتتو  بدستتتبة 
%  لمو بولدسبة لمو يتعمم ب تمو  األست مة ل تد له ترت الدراستة ادم و تو %  لمو بولدسبة لمو يتعمم ب تمو  األست مة ل تد له ترت الدراستة ادم و تو 1919تولية وصمت لل  تولية وصمت لل  

% لي تتتوا له تتترت الدتتتتو   تركيتتتت األورام % لي تتتوا له تتترت الدتتتتو   تركيتتتت األورام 8181لتتت  تتتتولر  تتت ا المعيتتتور ليتتتث بمةتتتت دستتتبة تتتتولر  لتتت  تتتتولر  تتت ا المعيتتتور ليتتتث بمةتتتت دستتتبة تتتتولر  
ريتتتة تمتتت  المستتتتويوت المعرليتتتة التتتدديو ممتتت  التتتت كر وال  تتت  والتعبيتتتم واا متتتو  المستتتتويوت ريتتتة تمتتت  المستتتتويوت المعرليتتتة التتتدديو ممتتت  التتتت كر وال  تتت  والتعبيتتتم واا متتتو  المستتتتويوت المتبوالمتبو

المعرليتة العميتو مت  التلميتت  والتركيتب والت توي   كمتتو له ترت الدتتو   تدوتتتوا لت  استتمدا  األستت مة المعرليتة العميتو مت  التلميتت  والتركيتب والت توي   كمتتو له ترت الدتتو   تدوتتتوا لت  استتمدا  األستت مة 
الم وليتتة والمو تتوتية  كمتتو له تترت وجتتود م تتوك  لتت  الصتتيوغة والو تتوح لألستت مة المتبوريتتة  الم وليتتة والمو تتوتية  كمتتو له تترت وجتتود م تتوك  لتت  الصتتيوغة والو تتوح لألستت مة المتبوريتتة  

الوا ي ل  تعبيم اواتد بدو  األدوال الممتم ة م  األس مة المتبورية  وب ل  يت تي الوا ي ل  تعبيم اواتد بدو  األدوال الممتم ة م  األس مة المتبورية  وب ل  يت تي وال ع  وال ع  
 م  األس مةا م  األس مةا                                     ل  المعممي  يعوت   التدريب ل  بدو  األدوال الممتم ة ل  المعممي  يعوت   التدريب ل  بدو  األدوال الممتم ة 

ما التصـور المقتـرح لبرنـامج تـدريبي فـي إعـداد اختبـارات تحصـيمية فـي مـادة ما التصـور المقتـرح لبرنـامج تـدريبي فـي إعـداد اختبـارات تحصـيمية فـي مـادة   السؤال الثاني:السؤال الثاني:
 وء مواصفات الورقة االختبارية؟ وء مواصفات الورقة االختبارية؟ الكيمياء في ضالكيمياء في ض

او  البولث ببدو  البردوم  التدريب  الم ترح ل   و  الدراسوت الستوب ة ولدبيتوت البلتث او  البولث ببدو  البردوم  التدريب  الم ترح ل   و  الدراسوت الستوب ة ولدبيتوت البلتث 
 والتجو وت العولمية اللديمة ل  مجو  لتداد وتدريب المعممي ا والتجو وت العولمية اللديمة ل  مجو  لتداد وتدريب المعممي ا 

 أىداف البرنامج التدريبي المقترح وتتمثل في : أىداف البرنامج التدريبي المقترح وتتمثل في : 
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   ااتحديد اليدف العام لمبرنامج التدريبيتحديد اليدف العام لمبرنامج التدريبي  -00

 تتتتد  البردتتتتوم  التتتتتدريب  للتتتت  تدميتتتتة اتتتتدرة المتتتتتدربي  )معممتتتتو الكيميتتتتو ( تمتتتت  لتتتتتداد  تتتتد  البردتتتتوم  التتتتتدريب  للتتتت  تدميتتتتة اتتتتدرة المتتتتتدربي  )معممتتتتو الكيميتتتتو ( تمتتتت  لتتتتتداد 
 المتبورات التلصيمية ل   و  مواص وت الوراة المتبورية لمودة الكيميو ا المتبورات التلصيمية ل   و  مواص وت الوراة المتبورية لمودة الكيميو ا 

 تحديد األىداف اإلجرائية لمبرنامج. تحديد األىداف اإلجرائية لمبرنامج.   -55

 يتوقل في نياية البرامج أن يصبف المتدرب قادرًا عمى أن: يتوقل في نياية البرامج أن يصبف المتدرب قادرًا عمى أن: 

 سوسية ل  ال يول والت وي ا سوسية ل  ال يول والت وي ا يلدد الم و ي  األيلدد الم و ي  األ 

 يميت بي  ال يول والت يي  والت وي ايميت بي  ال يول والت يي  والت وي ا 

  يلدد األدموع الممتم ة لمت وي ا يلدد األدموع الممتم ة لمت وي ا 

  يلدد لسل لتداد المتبور الجيدا يلدد لسل لتداد المتبور الجيدا 

  يلدد مواص وت الوراة المتبورية م  ليث عبيعة مودة الكيميو ا يلدد مواص وت الوراة المتبورية م  ليث عبيعة مودة الكيميو ا 

 ور مت  متعتدد  ور مت  متعتدد  يلدد المعويير الدوتية ل  رات المتبور)األست مة الم وليتة  ولست مة المتيتيلدد المعويير الدوتية ل  رات المتبور)األست مة الم وليتة  ولست مة المتيت
 ولس مة افكمو   ولس مة الصواب والمعأل  ولس مة المتاوجةا ولس مة افكمو   ولس مة الصواب والمعأل  ولس مة المتاوجةا 

  يلدد المعويير المعموبة ل  كتوبة وصيوغة  ل رات المتبورا يلدد المعويير المعموبة ل  كتوبة وصيوغة  ل رات المتبورا 

  يلدد المعويير المعموبة ل  لمراج الوراة المتبوريةا يلدد المعويير المعموبة ل  لمراج الوراة المتبوريةا 

  يلم  دتو   المتبورات للصو يواا يلم  دتو   المتبورات للصو يواا 

  يعور المتبورات ل   و      الدتو  ا يعور المتبورات ل   و      الدتو  ا 

 ورات جيدة ل  مودة تمصصهاورات جيدة ل  مودة تمصصهايعد امتبيعد امتب 

 خصائص المتدربين.خصائص المتدربين.  -33

يمكتت  توجيتته البردتتوم  لجميتتا معممتت  العمتتو   لتت  المرلمتتة المودويتتة بصتت ة تومتتة ليتتث يمكتت  توجيتته البردتتوم  لجميتتا معممتت  العمتتو   لتت  المرلمتتة المودويتتة بصتت ة تومتتة ليتتث 
 ا تمت الدراسة اللولية بمعمم  الكيميو  بص ة موصةا ا تمت الدراسة اللولية بمعمم  الكيميو  بص ة موصةا 

 تحديد أعداد المتدربين وحجم مجموعات التدريب. تحديد أعداد المتدربين وحجم مجموعات التدريب.   -44
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  لستتتب افمكوديتتتوت المتولتتتة بمراكتتتتت   لستتتب افمكوديتتتوت المتولتتتة بمراكتتتتت يمكتتت  تعبيتتتم البردتتتوم  ألر تتتتدد متتت  المتتتتدربييمكتتت  تعبيتتتم البردتتتوم  ألر تتتتدد متتت  المتتتتدربي
التتتتدريب لو كميتتتوت التربيتتتة لو الج تتتوت المستتت ولة تتتت  التتتتدريب  ويمكتتت  ت ستتتي  المتتتتدربي  للتتت  التتتتدريب لو كميتتتوت التربيتتتة لو الج تتتوت المستتت ولة تتتت  التتتتدريب  ويمكتتت  ت ستتتي  المتتتتدربي  للتتت  

  ةة( متتتدربوا بوف تتول( متتتدربوا بوف تتول11إ إ 22مجموتتتوت تدريبيتتة)مجموتوت تمتت ( مصتتةرة يتتتراوح تتتدد و متتو بتتي  )مجموتتتوت تدريبيتتة)مجموتوت تمتت ( مصتتةرة يتتتراوح تتتدد و متتو بتتي  )
ممتتتوا بمدارستتتة افدارة ممتتتوا بمدارستتتة افدارة ( مع( مع8484للتتت  اللتتتولت ال رديتتتةا واتتتد اتتتو  البولتتتث بتعبيتتتم البردتتتوم  تمتتت  )للتتت  اللتتتولت ال رديتتتةا واتتتد اتتتو  البولتتتث بتعبيتتتم البردتتتوم  تمتتت  )

 العومة بمدع ة تسيرا العومة بمدع ة تسيرا 

 تحديد موقل البرنامج من الخطة الدراسية.تحديد موقل البرنامج من الخطة الدراسية.  -55

                              يمكتتتتت  لدمتتتتتوج البردتتتتتوم  كولتتتتتدة  تتتتتم  متتتتتواد البردتتتتتوم  التتتتتت  تع تتتتتد لممعممتتتتتي  ستتتتتدويوا يمكتتتتت  لدمتتتتتوج البردتتتتتوم  كولتتتتتدة  تتتتتم  متتتتتواد البردتتتتتوم  التتتتتت  تع تتتتتد لممعممتتتتتي  ستتتتتدويوا 
 لو دوريواا لو دوريواا 

 تحديد مدة البرنامج. تحديد مدة البرنامج.   -66

يوميتوا ولمتدة لربعتة جمستوت يوميتوا ولمتدة لربعتة جمستوت   ( ستوتوت( ستوتوت33( سوتة بوااا )( سوتة بوااا )8484ت  تلديد مدة البردوم  لل  )ت  تلديد مدة البردوم  لل  )
 تدريبيةا تدريبيةا 

 موضوعات البرنامج .موضوعات البرنامج .  -77

 ت  تلديد مو وتوت البردوم  كمو ل  الجدو  التول إ ت  تلديد مو وتوت البردوم  كمو ل  الجدو  التول إ 

 

 

 

 

 
 (3جدول )

 موضوعات جمسات البرنامج التدريبي 
 التم  المو ول الجمسة اليو 

 بولداو م

8 
 األول الجمسة 

 
  التعور 
  امتبور ابم 
  ل دا  البردوم 
 تيوتوتيا المسؤول 

10 
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 840 م و ي  تومة ل  ال يول والت وي 

4 

 الجمسة المودية
 
 
 

 عبيعة مودة الكيميو ا 
  األ دا  السموكية ومواص وت و إ 
   الوجداد  ا –الم ورر  –مستويوت المجو  ) المعرل 
 تصدي  ود د األ دا  ا 
 صيوغة ل دا  تم  مو ول دراس  ا  

10 

 10 جدو  المواص وت  الجمسة المولمة

 الجمسة الرابعة

 مصو   المتبور الجيد 
 المعوات األسوسية فتداد المتبورإ 
  والعوام  المؤمرة ل  تلديد دول ل رات المتبور وامتيورا 
 هلجتا  المتبور ومكودوت 
 مواص وت ال ك  لموراة األمتبوريةإ 
 تعبيم 

10 

3 

الجمسة 
 المومسة

 المتبورات ولدوات و 
 تات و  تيوب و  اواتد بدو  و(المتبورات  الم ولية )ممي 
 مميتات و  تيوب و  اواتد بدو  و(لس مة المتيور م  متعدد( 
 تعبيم 

10 

 الجمسة السودسة
  مميتات و  تيوب و  اواتد بدو  و(لس مة افكمو( 
 مميتات و  تيوب و  اواتد بدو  و(لس مة الصواب والمعأل( 
 مميتات و  تيوب و  اواتد بدو  و(لس مة المتاوجة( 
 تعبيم 

10 

2 

 الجمسة السوبعة
 مؤ رات اللك  تم  ك و ة المتبور 
 مرال  تعوير المتبور 
 تلمي  وت سير دتو   المتبور 
 معوم  التمييت 
 معوم  الصعوبة 

10 

 الجمسة المومدة
  تداد و  وت سير  دتو ج واستمدا  الت دية ل  بدو  المتبورات وا 
 امتبور بعدر 
 متو  البردوم  وت ييمه 

10 

 

 

 وقد راعى الباحث أن تتضمن كل جمسة تدريبية النقاط التالية: وقد راعى الباحث أن تتضمن كل جمسة تدريبية النقاط التالية: 
  تدوا  الجمسةا تدوا  الجمسةا 
  المدة التمدية الالتمة لتد ي  الجمسةا المدة التمدية الالتمة لتد ي  الجمسةا 
  م دمة الجمسةا م دمة الجمسةا 
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  ل دا  الجمسةا ل دا  الجمسةا 
  م ردات الجمسةا م ردات الجمسةا 
  الوسو   التعميمية الموصة بمو ول الجمسةا الوسو   التعميمية الموصة بمو ول الجمسةا 
 لمدرب  لمو عري ة لمدرب  لمو عري ة لد عة الجمسة يلدد الملتوا العمم  م صالا ل  الدلي  المو  بولد عة الجمسة يلدد الملتوا العمم  م صالا ل  الدلي  المو  بو

 جموتية(اجموتية(ا  -تد ي  التدريب )لرديةتد ي  التدريب )لردية
 ) ت يي  الجمسة تبورة ت  التدريبوت الت  ي و  بألدا  و المتدربو (ت يي  الجمسة تبورة ت  التدريبوت الت  ي و  بألدا  و المتدربو 
 اإلجراءات التي يمكن استخداميا لتنفيذ البرنامج.اإلجراءات التي يمكن استخداميا لتنفيذ البرنامج.  -88

  يمك  استمدا  )الملو رات  المدوا وت  العص  ال  د   لتو  مو تول كت  جمستة يمك  استمدا  )الملو رات  المدوا وت  العص  ال  د   لتو  مو تول كت  جمستة
 م  جمسوت البردوم (ا م  جمسوت البردوم (ا 

   تستمد  األد عة ال رديتة  ت  تبتورة تت  لتمتو  لرديتة يكمت  ب تو المتتدربو  تستمد  األد عة ال رديتة  ت  تبتورة تت  لتمتو  لرديتة يكمت  ب تو المتتدربو  يمك  ل  يمك  ل
 ترتبع بمو ول الجمسةا  ترتبع بمو ول الجمسةا  

 مجموتوت تم  صةيرةامجموتوت تم  صةيرةا  -يمك  لي وا ل  تستمد  األد عة الجموتيةيمك  لي وا ل  تستمد  األد عة الجموتية 
 الوسائل التي يمكن استخداميا لتنفيذ البرنامج. الوسائل التي يمكن استخداميا لتنفيذ البرنامج.   -99

 لولة / سبورة ورايةالولة / سبورة ورايةا 
  ج وت العري لوم الرللا ج وت العري لوم الرللا 
 موااا الكتروديةاموااا الكتروديةا 
  البريد اللكترود ا البريد اللكترود ا 

ما فاعمية البرنامج التدريبي لمعممي الكيمياء  عمـى صـوا األسـئمة فـي ضـوء ما فاعمية البرنامج التدريبي لمعممي الكيمياء  عمـى صـوا األسـئمة فـي ضـوء   السؤال الثالث:السؤال الثالث:
 مواصفات الورقة االختبارية؟مواصفات الورقة االختبارية؟

بعتتد تعبيتتم البردتتوم  التتتدريب  تمتت  تيدتتة متت  المعممتتي  وجتتد البولتتث تعتتور كبيتتر لتت  بعتتد تعبيتتم البردتتوم  التتتدريب  تمتت  تيدتتة متت  المعممتتي  وجتتد البولتتث تعتتور كبيتتر لتت  
التدريب و  ا يد  تم  لوتميتة التتدريب التدريب و  ا يد  تم  لوتميتة التتدريب األورام المتبورية وتيودة دسب الكمير م  المعويير بعد األورام المتبورية وتيودة دسب الكمير م  المعويير بعد 

البردتتوم  الم تترح لتت  رلتا ك تتو ة المعممتي  تمتت  لتتداد امتبتتورات الكيميتو  لتت   تتو  البردتتوم  الم تترح لتت  رلتا ك تتو ة المعممتي  تمتت  لتتداد امتبتتورات الكيميتو  لتت   تتو      بولستتمدابولستتمدا
 مواص وت الوراة المتبوريةامواص وت الوراة المتبوريةا

 ثانيًا: التوصيات والمقترحات:ثانيًا: التوصيات والمقترحات:
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي: في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يمي: 
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                             تتتتوي  التربتتتتور لتتتت  بتتتترام  لتتتتتداد المعممتتتتي  تتتتوي  التربتتتتور لتتتت  بتتتترام  لتتتتتداد المعممتتتتي ال تمتتتتو  ب تتتتدر لكبتتتتر بمتتتتواد ال يتتتتول والتال تمتتتتو  ب تتتتدر لكبتتتتر بمتتتتواد ال يتتتتول والت -88
) التتتتتدريب ابتتتت  المدمتتتتة (  والتركيتتتتت تمتتتت  لكستتتتوب المعممتتتتي  والمعممتتتتوت ال تتتتدرات ) التتتتتدريب ابتتتت  المدمتتتتة (  والتركيتتتتت تمتتتت  لكستتتتوب المعممتتتتي  والمعممتتتتوت ال تتتتدرات 
والم تتورات الالتمتتة لبدتتو  المتبتتور التلصتتيم  الجيتتد  والرغبتتة لتت  استتتمدا  وتعبيتتم والم تتورات الالتمتتة لبدتتو  المتبتتور التلصتتيم  الجيتتد  والرغبتتة لتت  استتتمدا  وتعبيتتم 

     الم ورات ل  امتبورات الكيميو  بولمرلمة المودوية ا     الم ورات ل  امتبورات الكيميو  بولمرلمة المودوية ا 

ايتتتو  الج تتتوت الممتصتتتة بتتتوتارة التربيتتتة والتعمتتتي  ب يجتتتود آليتتتة لعولتتتة ل تتتبع ايتتتو  الج تتتوت الممتصتتتة بتتتوتارة التربيتتتة والتعمتتتي  ب يجتتتود آليتتتة لعولتتتة ل تتتبع  تتترورة  تتترورة  -44
المتبتتتورات التتتتت  يعتتتد و المعممتتتتو  ومراجعت تتتتو لتتت  متتتتودة الكيميتتتو  بولصتتتت  المولتتتتث المتبتتتورات التتتتت  يعتتتد و المعممتتتتو  ومراجعت تتتتو لتتت  متتتتودة الكيميتتتو  بولصتتتت  المولتتتتث 

 مودورا مودورا 

يلتتث معممتت  الكيميتتو   يلتتث معممتت  الكيميتتو     –لمدتتو  المدمتتة لمدتتو  المدمتتة   – تترورة العمتت  تمتت  تعتتوير دهتتو  تتتدريب   تترورة العمتت  تمتت  تعتتوير دهتتو  تتتدريب   -33
 وتلديم و ما اتديود سدوات المبرةاوتلديم و ما اتديود سدوات المبرةاتم  تعوير معورله وممورسوته الت ويمية   تم  تعوير معورله وممورسوته الت ويمية   

 رورة تألسيل بد  متمص  لألس مة  يسوتد المعممي  ل  اللصو  تمت  دمتو ج  رورة تألسيل بد  متمص  لألس مة  يسوتد المعممي  ل  اللصو  تمت  دمتو ج  -22
متدوتتتة وممتتتورة متت  األستت مة التتت  تستتوتد   لتت  بدتتو  امتبتتورات تلصتتيمية جيتتدة لتت  متدوتتتة وممتتتورة متت  األستت مة التتت  تستتوتد   لتت  بدتتو  امتبتتورات تلصتتيمية جيتتدة لتت  

 مودة الكيميو  ا مودة الكيميو  ا 

مراج المتبور بصورة داي ة تم -99 مراج المتبور بصورة داي ة تمل مية استمدا  ج وت الكمبيوتر ل  عبوتة واا  ميواا ميواا ل مية استمدا  ج وت الكمبيوتر ل  عبوتة واا

ال تمتتتتو  بكتوبتتتتة تعميمتتتتوت تومتتتتتة وموصتتتتة كوليتتتتة   تجعتتتتت  العولتتتتب يستتتتتةد  تتتتتت  ال تمتتتتو  بكتوبتتتتة تعميمتتتتوت تومتتتتتة وموصتتتتة كوليتتتتة   تجعتتتتت  العولتتتتب يستتتتتةد  تتتتتت   -11
 لر ودات   ال  وية لمدو  تعبيم المتبورا لر ودات   ال  وية لمدو  تعبيم المتبورا 

 ال تمو  بتدول لس مة مودة الكيميو  المستمدمة م  م ولية ومو وتيةاال تمو  بتدول لس مة مودة الكيميو  المستمدمة م  م ولية ومو وتيةا -44

 تتترورة التتمتتتود تمتتت  جتتتدو  المواصتتت وت تدتتتد بدتتتو  امتبتتتور متتتودة الكيميتتتو  و لتتت   تتترورة التتمتتتود تمتتت  جتتتدو  المواصتتت وت تدتتتد بدتتتو  امتبتتتور متتتودة الكيميتتتو  و لتتت   -11
 ي  لكمر  مولا  وصداوا لمك ويوت الر يسة الواردة ل  المدو  ا ي  لكمر  مولا  وصداوا لمك ويوت الر يسة الواردة ل  المدو  ا ل مو  تممل مو  تمم

 لجتتتتتتتتتترا  دراستتتتتتتتتتوت مموممتتتتتتتتتتة بوستتتتتتتتتتتمدا  دمتتتتتتتتتتو ج الت تتتتتتتتتتوي  التتتتتتتتتتوارد لتتتتتتتتتت  الدراستتتتتتتتتتة لجتتتتتتتتتترا  دراستتتتتتتتتتوت مموممتتتتتتتتتتة بوستتتتتتتتتتتمدا  دمتتتتتتتتتتو ج الت تتتتتتتتتتوي  التتتتتتتتتتوارد لتتتتتتتتتت  الدراستتتتتتتتتتة  -11
) لداة الدراستة (  تمتت  مجتمعتتوت لمتترا  لو مو توتوت تعميميتتة لمتترا  لو مرالتت  ) لداة الدراستة (  تمتت  مجتمعتتوت لمتترا  لو مو توتوت تعميميتتة لمتترا  لو مرالتت  

 تعميمية لمراا تعميمية لمراا 

 قائمة المراجل
 أوال : المراجل العربية:
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ال يتول والت توي  وتعتوير دهتو  ال يتول والت توي  وتعتوير دهتو    لت لت الدهريتوت اللديمتة الدهريتوت اللديمتة   اا((40084008رجتو  ملمتود )رجتو  ملمتود )    لبو تتال لبو تتال  اا88
األول لالمتحانــات والتقــويم األول لالمتحانــات والتقــويم   العربــيالعربــيورقــة عمــلم المــؤتمر ورقــة عمــلم المــؤتمر جج  المتلودتتوتالمتلودتتوت
    التربتورالتربتورلالمتلودتوت والت توي  لالمتلودتوت والت توي    ال توم ال توم   المركتت   المركتت : رؤية مستقبمية: رؤية مستقبميةالتربويالتربوي
   اا  881881-1313ديسمبر  ديسمبر    4242-4444ال و رة ال و رة 

ــادئ ( ( 81198119لبتتو لبتتدة  ستتبا )لبتتو لبتتدة  ستتبا ) اا44 ــادئ مب   الجومعتتة األردديتتة    الجومعتتة األردديتتة  القيــاس النفســي والتقــويم التربــويالقيــاس النفســي والتقــويم التربــويمب
 تمو إ األرد اتمو إ األرد ا

تلمي  لس مة المتلودوت الد و ية لم رر العمو  لمص  المولتث تلمي  لس مة المتلودوت الد و ية لم رر العمو  لمص  المولتث   ((  81128112األغو   للسو  ) األغو   للسو  )  اا33
  جموتتة   جموتتة   مجمة القياس والتقـويم التربـويمجمة القياس والتقـويم التربـوي  افتداد بمدارل اعول غتة  افتداد بمدارل اعول غتة  

تة   لمستتتعي    تة   لمستتتعي    ال يتتتول والت تتتوي  بولتعتتتوو  متتتا جومعتتتة األت تتتر بةتتتتة   غتتتال يتتتول والت تتتوي  بولتعتتتوو  متتتا جومعتتتة األت تتتر بةتتتتة   غتتت
     اا2222-11      33تدد تدد 

ت وي  لعولية األسوليب المستمدمة لت  ت توي  تعمت  ت وي  لعولية األسوليب المستمدمة لت  ت توي  تعمت  ( (   40084008آ  تجيو    ليص  تبداهلل ) آ  تجيو    ليص  تبداهلل )  اا22
العمبتة لمتودة اواتتتد المةتة العربيتتة لت  الصت  األو  المتوستتع لت  مديدتتة العمبتة لمتودة اواتتتد المةتة العربيتتة لت  الصت  األو  المتوستتع لت  مديدتتة 

تتو      رســالة ماجســتير ليــر منشــورةرســالة ماجســتير ليــر منشــورةالتتدمو    التتدمو     تتو      الجومعتتة األردديتتة   تم،   الجومعتتة األردديتتة   تم،
 األرد  ا األرد  ا 

(ا لوتمية بردوم  م ترح لتدريب معمم  العمتو  بمرلمتة التعمتي  (ا لوتمية بردوم  م ترح لتدريب معمم  العمتو  بمرلمتة التعمتي  40014001د صالح )د صالح )البوت  مولالبوت  مول اا99
الجمعيــــة المصــــرية الجمعيــــة المصــــرية األسوستتتت  تمتتتت  استتتتتمدا  لستتتتوليب الت يتتتتي  البتتتتدي   األسوستتتت  تمتتتت  استتتتتمدا  لستتتتوليب الت يتتتتي  البتتتتدي   

المجمتتد التوستتا  العتتدد المتتود   المجمتتد التوستتا  العتتدد المتتود   مجمــة التربيــة العمميــةو مجمــة التربيــة العمميــةو     لمتربيــة العمميــةلمتربيــة العمميــة
 اا1111-9898يوديهيوديه

        مستتتويوت المعرليتتة لتت  امتلودتتوت مستتتويوت المعرليتتة لتت  امتلودتتوت دراستتة تلميميتتة لمدراستتة تلميميتتة لما ا ((40084008))  تبتتد العهتتي تبتتد العهتتي   لمتتدرلمتتدر    البدتتوالبدتتو اا11
    الجمعيــة المصــرية لمتربيــة العمميــةالجمعيــة المصــرية لمتربيــة العمميــةالكيميتتو  لم تت ودة المودويتتة العومتتة  الكيميتتو  لم تت ودة المودويتتة العومتتة  

 اا  3939-11المجمد الرابا  العدد األو   يدوير المجمد الرابا  العدد األو   يدوير مجمة التربية العمميةو مجمة التربية العمميةو 

( متتتتدا معرلتتتتة وممورستتتتة معممتتتت  العمتتتتو  لممرلمتتتتة افتداديتتتتة ( متتتتدا معرلتتتتة وممورستتتتة معممتتتت  العمتتتتو  لممرلمتتتتة افتداديتتتتة   81118111جتتتترادات  ملمتتتتد ) جتتتترادات  ملمتتتتد )  اا44
      رســالة ماجســتير ليــر منشــورةرســالة ماجســتير ليــر منشــورةت المدرستتية   ت المدرستتية   لك ويتتوت بدتتو  المتبتتورالك ويتتوت بدتتو  المتبتتورا

 جومعة اليرمو    لربد إ األرد  جومعة اليرمو    لربد إ األرد  



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 
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( ت تتتوي  المتبتتتورات التلصتتتيمية لمتتتودة ( ت تتتوي  المتبتتتورات التلصتتتيمية لمتتتودة   81118111الجدتتتوترة  للمتتتد مصتتتع   تبتتتدالرتام   ) الجدتتتوترة  للمتتتد مصتتتع   تبتتتدالرتام   )  اا11
متراج المتبتور التلصتتيم   متراج المتبتور التلصتتيم  الكيميتو  لمصت  العو تر ولتم معتويير ت يتي  واا الكيميتو  لمصت  العو تر ولتم معتويير ت يتي  واا

  استت  العمتتو    استت  العمتتو    جومعتتة ال تتدل   جومعتتة ال تتدل   رســالة ماجســتير ليــر منشــورةرســالة ماجســتير ليــر منشــورةالجيتتد   الجيتتد   
 التربوية االتربوية ا

نظـــام وسياســـة التعمــيم فـــي المممكـــة العربيـــة نظـــام وسياســـة التعمــيم فـــي المممكـــة العربيـــة (ا (ا 40034003))    الل يتت   ستتميمو  تبتتتدا لتترلمالل يتت   ستتميمو  تبتتتدا لتترلم اا11
 االريوي )دا (االريوي )دا (8989ا عا ع  السعوديةالسعودية

ــاء(ا (ا 40044004جع تتر  تبتتد التترتام )جع تتر  تبتتد التترتام ) اا8080 ــاءطــرق تــدريس الكيمي ا ج يدتتة لمد تتر والتوتيتتاا تمتتو  ا ج يدتتة لمد تتر والتوتيتتاا تمتتو  طــرق تــدريس الكيمي
 ااألرد اااألرد ا

ة وم وردتتتة ألستتت مة امتبتتتورات ة وم وردتتتة ألستتت مة امتبتتتورات  تتتت(ا دراستتتة ت ويميتتت تتتت(ا دراستتتة ت ويميتتت82498249الم تتتيرر  لبتتترا ي  تبتتتد العتيتتتت )الم تتتيرر  لبتتترا ي  تبتتتد العتيتتتت ) اا8888
العمتتتتو    لمصتتتت  المتتتتود  المتوستتتتع ولستتتت مة الكتتتتتوب الم تتتترر لتتتت   تتتتو  العمتتتتو    لمصتتتت  المتتتتود  المتوستتتتع ولستتتت مة الكتتتتتوب الم تتتترر لتتتت   تتتتو  

رســالة رســالة تصتتدي  بمتتو  لأل تتدا  المعرليتتة لتت  مدع تتة ال صتتي  التعميميتتة اتصتتدي  بمتتو  لأل تتدا  المعرليتتة لتت  مدع تتة ال صتتي  التعميميتتة ا
  جومعة ل  ال را  مكة المكرمةا جومعة ل  ال را  مكة المكرمةاماجستير لير منشورةماجستير لير منشورة

متتتو  لمصتتت ي  متتتو  لمصتتت ي  ( ت تتتوي  األستتت مة المت تتتمدة لتتت  كتتتتوب  الع( ت تتتوي  األستتت مة المت تتتمدة لتتت  كتتتتوب  الع81148114مميتتت   ملمتتتد ابتتتو ال تتتتوح)مميتتت   ملمتتتد ابتتتو ال تتتتوح)   اا8484
المجمـة المصـرية المجمـة المصـرية الرابا والمومل بوللم ة األولت  مت  التعمتي  األسوست إ الرابا والمومل بوللم ة األولت  مت  التعمتي  األسوست إ 

كتوب غير دورر   ال و رة  المركتت ال توم  لالمتلودتوت كتوب غير دورر   ال و رة  المركتت ال توم  لالمتلودتوت   لمتقويم التربويلمتقويم التربوي
   814814-841841والت وي  التربور  المجمد األو   العدد المومل  والت وي  التربور  المجمد األو   العدد المومل  

دتلتت  لتت  بدتتتو  دتلتت  لتت  بدتتتو  ( متتدا ك تتو ة معممتتوت الاتصتتتود الم( متتدا ك تتو ة معممتتوت الاتصتتتود الم40034003ال تتويب  سوستت  مميتت  لريتتتدا)ال تتويب  سوستت  مميتت  لريتتتدا) اا8383
المتبتتتورات التلصتتتيمية لتتت  متتتدارل وتارة التربيتتتة والتعمتتتي  بتتتوألرد  ولتتتم المتبتتتورات التلصتتتيمية لتتت  متتتدارل وتارة التربيتتتة والتعمتتتي  بتتتوألرد  ولتتتم 

الجومعتتتتة الجومعتتتتة   رســــالة ماجســــتير ليــــر منشــــورةورســــالة ماجســــتير ليــــر منشــــورةومعتتتتويير المتبتتتتور الجيتتتتد  معتتتتويير المتبتتتتور الجيتتتتد  
 األرددية  تمو   األرد ا األرددية  تمو   األرد ا 

ا دار ال تتتتروم  ا دار ال تتتتروم  األســــئمة التعميميــــة والتقيــــيم المدرســــياألســــئمة التعميميــــة والتقيــــيم المدرســــي  ((40094009دروتة  للدتتتتو  دهيتتتترا) دروتة  للدتتتتو  دهيتتتترا)  اا8282
 تمو   األرد اتمو   األرد ا

( ت تتتوي  جدليتت  ت تتوي  التالميتتت  لتت  متتتودة العمتتو  العومتتتة ( ت تتتوي  جدليتت  ت تتوي  التالميتتت  لتت  متتتودة العمتتو  العومتتتة 81198119 تتو تبتتتد ال تتودر) تتو تبتتتد ال تتودر)درويتتش  ر درويتتش  ر  اا8989
مجمــة كميــة مجمــة كميــة بولصتت  المولتتث افتتتدادر لتت   تتو  ل تتدا  تتتدريل العمتتو  بولصتت  المولتتث افتتتدادر لتت   تتو  ل تتدا  تتتدريل العمتتو  
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-444444  الجتتتتت  المتتتتود (   الجتتتتت  المتتتتود ( 81198119)جومعتتتتة التاتتتتوتيم  يدتتتوير)جومعتتتتة التاتتتتوتيم  يدتتتويرالتربيـــة ببنيــــاالتربيـــة ببنيــــا
 ا ا 499499

مكتتتب التربيتتة مكتتتب التربيتتة   ا ا   اإلطــار المرجعــي لمتقــويم التربــوياإلطــار المرجعــي لمتقــويم التربــوي(ا (ا 40004000الدوستترر  لبتترا ي  مبتتور  )الدوستترر  لبتترا ي  مبتتور  ) اا8181
 االريوي ااالريوي ا44العرب  لدو  الممي ا عالعرب  لدو  الممي ا ع

لتقـويم كفـاءة نظـام إعـداد لتقـويم كفـاءة نظـام إعـداد   معيـاريمعيـاريتطـوير نمـوذج تطـوير نمـوذج   اا((40084008))  تبد الوارث تبد تبد الوارث تبد     الراتل الراتل  اا8484
  التربـويالتربـوياألول لالمتحانات والتقـويم األول لالمتحانات والتقـويم   العربيالعربياالختبارات العامة. المؤتمر االختبارات العامة. المؤتمر 

ةإ ةإ   ال تو ر   ال تو ر التربورالتربورلالمتلودوت والت وي  لالمتلودوت والت وي    ال وم ال وم   المركت   المركت : رؤية مستقبمية: رؤية مستقبمية
 اا  840840-804804ديسمبر  ديسمبر    4444-4242

. . (ا معتتتتويير ت تتتتتوي  ك تتتتو ة دهتتتتتو  المتبتتتتورات التلصتتتتتيمية بجومعتتتتة صتتتتتدعو  (ا معتتتتويير ت تتتتتوي  ك تتتتو ة دهتتتتتو  المتبتتتتورات التلصتتتتتيمية بجومعتتتتة صتتتتتدعو  40094009تتتتتتتتتتتتتتتتت )تتتتتتتتتتتتتتتتت ) اا8181
المــؤتمر العممــي الســابل المــؤتمر العممــي الســابل   الجمعيتتة المصتترية لممدتتو   وعتترم التتتدريل الجمعيتتة المصتترية لممدتتو   وعتترم التتتدريل 
جومعتتتة جومعتتتة –  دار ال تتتيولة   دار ال تتتيولة عشـــر منـــاىج التعمـــيم والمســـتويات المعياريـــةعشـــر منـــاىج التعمـــيم والمســـتويات المعياريـــة

 اا232232-243243وليو وليو يي4444-4141تي   مل  المجمد األو  تي   مل  المجمد األو  

  –(ا ت تتتوي  لستتت مة امتلودتتوت التعمتتتي  الم تتتوح بكميتتتة التراتتتتة (ا ت تتتوي  لستتت مة امتلودتتوت التعمتتتي  الم تتتوح بكميتتتة التراتتتتة 40014001الستتعيد  ستتتعيد ملمتتد)الستتعيد  ستتتعيد ملمتتد) اا8181
المؤتمر العممي الثامن عشر مناىج التعميم وبنـاء المؤتمر العممي الثامن عشر مناىج التعميم وبنـاء جومعة تي   مل  جومعة تي   مل  
ــي ــياإلنســان العرب   الجمعيتتة المصتترية لممدتتو   وعتترم التتتدريل  المجمتتد   الجمعيتتة المصتترية لممدتتو   وعتترم التتتدريل  المجمتتد اإلنســان العرب

 يوليوايوليوا4141-4949المولث  المولث  

(ا لعوليتتة دمتتو ج األيتتدر والع تتو  لتت  تدميتتة التجتتو  دلتتو (ا لعوليتتة دمتتو ج األيتتدر والع تتو  لتت  تدميتتة التجتتو  دلتتو 40014001))ال تتربيد   للتتال  البتتوت ال تتربيد   للتتال  البتتوت  اا4040
العم  اليدور واتمو  ال رار وتلصي  الكيميو  لدا عالب الص  األو  العم  اليدور واتمو  ال رار وتلصي  الكيميو  لدا عالب الص  األو  
مودورا الجمعية المصترية لمتربيتة العمميتة  مجمتة التربيتة العمميتة  المجمتد مودورا الجمعية المصترية لمتربيتة العمميتة  مجمتة التربيتة العمميتة  المجمتد 

   التوسا  العدد األو   مورلاالتوسا  العدد األو   مورلا

ــيمأساســيات اأساســيات اإ جإ ج تتت( تتت(82088208))  العبيتتدا  غتتود  ستتعيدالعبيتتدا  غتتود  ستتعيد اا4848 ــيملقيــاس والتقــويم فــي التربيــة والتعم جا جا   لقيــاس والتقــويم فــي التربيــة والتعم
 دار العمو ادار العمو ا  إإالريويالريوي

  المدخل إلى البحث فـي العمـوم السـموكية . الريـا المدخل إلى البحث فـي العمـوم السـموكية . الريـا ( ( 40034003العسو   صولي ب  للمتد )العسو   صولي ب  للمتد ) اا4444
 إ مكتبة العبيكو  ا إ مكتبة العبيكو  ا 
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دار ال كتتر  دار ال كتتر    دليــل المعمــم فــي بنــاء االختبــارات التحصــيميةودليــل المعمــم فــي بنــاء االختبــارات التحصــيميةو( ( 81118111تتتدل  تبتتدالرلم  )تتتدل  تبتتدالرلم  ) اا4343
 تمو ااألرد اتمو ااألرد ا

( ت تتتتوي  بردتتتتوم  ( ت تتتتوي  بردتتتتوم    40084008لتتتتبعش  ملمتتتتد وليتتتتد  غرايبتتتته  تتتتتويش ) لتتتتبعش  ملمتتتتد وليتتتتد  غرايبتتتته  تتتتتويش ) تتتتتدل  تبتتتتدالرلم   اتتتتتدل  تبتتتتدالرلم   ا اا4242
سمســــمة سمســــمة (  (  33المتلودتتتوت العومتتتة والمتبتتتورات المدرستتتتية   ت ريتتتر راتتت  )المتلودتتتوت العومتتتة والمتبتتتورات المدرستتتتية   ت ريتتتر راتتت  )

 ( لتنمية الموارد البشرية .( لتنمية الموارد البشرية .  8787دراسات المركز الوطني ) دراسات المركز الوطني ) 

  الريتتوي    الريتتوي  طــرق تــدريس العمــوم بــين النظريــة والتطبيــقطــرق تــدريس العمــوم بــين النظريــة والتطبيــق(ا (ا 40014001تعيتتو  ملمتتد دجيتتب)تعيتتو  ملمتتد دجيتتب) اا4949
   مكتبة الر دامكتبة الر دا

اتجاىات تطوير نظم تقويم االمتحانات )ورقة عمـل(والمؤتمر اتجاىات تطوير نظم تقويم االمتحانات )ورقة عمـل(والمؤتمر   اا((40084008صديم )صديم )    ت ي  ت ي   اا4141
ا المركتتت ا المركتتت رؤيــة مســتقبميةرؤيــة مســتقبميةإ إ العربــى األول لالمتحانــات والتقــويم التربــوىالعربــى األول لالمتحانــات والتقــويم التربــوى

ديسيمبر     ديسيمبر       4242-4444ال و رة  ال و رة  التربور التربور لالمتلودوت والت وي  لالمتلودوت والت وي    ال وم ال وم 
1313-4040   

ـ أساســـياتو ـ أساســـياتو   فســـيفســـيوالنوالن  التربـــويالتربـــويالقيـــاس والتقـــويم القيـــاس والتقـــويم ا ا ((40040044صتتتالح التتتدي  )صتتتالح التتتدي  )تتتتال   تتتتال      اا4444
 ا ال و رةإ دار ال كر العرب اا ال و رةإ دار ال كر العرب اوتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرةوتطبيقاتو وتوجياتو المعاصرة

ا ال تو رة إ دار ال كتر ا ال تو رة إ دار ال كتر   التربيـة العمميـة وتـدريس العمـومالتربيـة العمميـة وتـدريس العمـوم(ا  (ا  40044004تم    ملمتد الستيد ) تم    ملمتد الستيد )  اا4141
 لمد ر والتوتيا ا لمد ر والتوتيا ا 

ا ال تتو رة  إ دار ا ال تتو رة  إ دار عمــم المنــاىج األســس والتنظيمــات فــي ضــوء الموديــوالتعمــم المنــاىج األســس والتنظيمــات فــي ضــوء الموديــوالت(ا (ا 40004000تتتتتتتتتت )تتتتتتتتتت ) اا4141
 د ر والتوتيا اد ر والتوتيا اال كر لمال كر لم

 ا ال و رةإ  دار ال كر العرب ا   ا ال و رةإ  دار ال كر العرب ا   مصطمحات في المناىج وطرق التدريسمصطمحات في المناىج وطرق التدريس(ا (ا 40004000تتتتتتتت )تتتتتتتت ) اا3030

(  ت وي  المتبورات المدرسية لت   تو  معتويير تعتوير (  ت وي  المتبورات المدرسية لت   تو  معتويير تعتوير   81148114العمرر  لسو  غوتر  ) العمرر  لسو  غوتر  )  اا3838
و رســـــالة و رســـــالة المتبتتتتتورات )تمعيع تتتتتو   لمراج تتتتتو   تعبي  تتتتتو وتصتتتتتليل و(المتبتتتتتورات )تمعيع تتتتتو   لمراج تتتتتو   تعبي  تتتتتو وتصتتتتتليل و(

 ليرمو    لربد  األرد اليرمو    لربد  األرد ا  جومعة ا  جومعة ا  ماجستير لير منشورةماجستير لير منشورة

المتبتورات المو توتية لت  بترام  تعمتي  المةتة المتبتورات المو توتية لت  بترام  تعمتي  المةتة ( ( 40044004ملمد )ملمد )  ممل    ملمد تبدا لمولل    ملمد تبدا لمول اا3434
رســالة دكتــوراه رســالة دكتــوراه     العربيتتة لمدتتوع ي  بمةتتوت لمراجدراستتة تلميميتتة ت ويميتتةجالعربيتتة لمدتتوع ي  بمةتتوت لمراجدراستتة تلميميتتة ت ويميتتةج

   كمية التربية  جومعة للري يو العولمية  السودا ا  كمية التربية  جومعة للري يو العولمية  السودا الير منشورةلير منشورة



  ابراىيم أحمد إبراىيم ال فرحانأ /        برنامج تدريبي مقترح لمعممي  الكيمياء  
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عيتتتتة ت ويميتتتة ألستتت مة امتلودتتتوت لتمتتتو  ال تتتت ودة عيتتتتة ت ويميتتتة ألستتت مة امتلودتتتوت لتمتتتو  ال تتتت ودة ( دراستتتة تتب( دراستتتة تتب81118111دوديتتتة تمتتت  )دوديتتتة تمتتت  )    ستتتعودستتتعودمم اا3333
لت  لت    81128112للت  للت    81188118افتدادية ل  جم ورية مصتر العربيتة مت  تتو  افتدادية ل  جم ورية مصتر العربيتة مت  تتو  

  المجمتد الستودل    المجمتد الستودل  المجمة المصرية لمتقويم التربـوىالمجمة المصرية لمتقويم التربـوىمودة المةة العربيتةا مودة المةة العربيتةا 
 اا  802802-1313العدد األو       العدد األو       

ــم الــنفس(ا (ا 40004000مملتت    ستتوم  ملمتتد ) مملتت    ستتوم  ملمتتد )    اا3232 ــم الــنفسالقيــاس والتقــويم فــي التربيــة وعم ا تمتتو إ  ا تمتتو إ  القيــاس والتقــويم فــي التربيــة وعم
 دار المسيرة لمد ر والتوتيا ا دار المسيرة لمد ر والتوتيا ا 

سـتراتيجيات (ا (ا 40034003الدجدر  للمد  تبتد ال تودر  مدت   را تد  تمت )الدجدر  للمد  تبتد ال تودر  مدت   را تد  تمت ) اا3939 سـتراتيجيات طـرق وأسـاليب وات طـرق وأسـاليب وات
   ال و رةإ دار ال كر العرب ا  ال و رةإ دار ال كر العرب احديثو في تدريس العمومحديثو في تدريس العموم

 وتارة المدمتتتتتتة المدديتتتتتتة  دليتتتتتت  التتتتتتتدريب و افبتعتتتتتتوث  تمتتتتتت  المواتتتتتتا اللكترودتتتتتت وتارة المدمتتتتتتة المدديتتتتتتة  دليتتتتتت  التتتتتتتدريب و افبتعتتتتتتوث  تمتتتتتت  المواتتتتتتا اللكترودتتتتتت  اا3131

http://www.mcs.gov.sa     

وتارة التربيتتتتتتتتتتتتتة والتعمتتتتتتتتتتتتتي    افدارة العومتتتتتتتتتتتتتة لالمتبتتتتتتتتتتتتتورات وال بتتتتتتتتتتتتتو   تمتتتتتتتتتتتتت  المواتتتتتتتتتتتتتا وتارة التربيتتتتتتتتتتتتتة والتعمتتتتتتتتتتتتتي    افدارة العومتتتتتتتتتتتتتة لالمتبتتتتتتتتتتتتتورات وال بتتتتتتتتتتتتتو   تمتتتتتتتتتتتتت  المواتتتتتتتتتتتتتا  اا3434
     http://www.moe.gov.saاللكترود إاللكترود إ

 يوستتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتو ر لستتتتتتتتتتموتي  صتتتتتتتتتتبرر ملمتتتتتتتتتتد   الرالعتتتتتتتتتت   ملتتتتتتتتتتب ملمتتتتتتتتتتود كومتتتتتتتتتت ا يوستتتتتتتتتت   متتتتتتتتتتو ر لستتتتتتتتتتموتي  صتتتتتتتتتتبرر ملمتتتتتتتتتتد   الرالعتتتتتتتتتت   ملتتتتتتتتتتب ملمتتتتتتتتتتود كومتتتتتتتتتت ا  اا3131
جراءاتــــو( (   40084008) )  جراءاتــــوو التقــــويم التربــــوي أسســــو وات   مكتبتتتتة الر تتتتد     مكتبتتتتة الر تتتتد     و التقــــويم التربــــوي أسســــو وات

 الريوي االريوي ا
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