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  صـــــمستخلال

اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات إعــ�  ج��نــامب ءاســ�ه�ف ال��ــ� ال�ــالى تقــ��� مقــ�رات ال����ــا
ال���4ـــة فـــي ضـــ�ء م�ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا، ول��ق�ـــ+ هـــ(ا الهـــ�ف تـــ� إعـــ�اد قائ�ـــة 

;ع�اد قائ���: !ال�عـای�� ال�ـي ی�8غـي م�اعاتهـا فـي أهـ�اف و ،  !��اد5ءال����اء ال0/�اء وت.��قاتها
ال���4ة في ض�ء م�ـاد5ء ال����ـاء �ة ل �اء !���ق�رات ال����اء ب��نامج إع�اد معل�ي الوم���5 م

مقــ�رات ال����ــاء ب��نــامج ت�ل�ــل أهــ�اف وم��ــ�5 ثــ� ، عل��ــاً ضــ�.ه�ا تــ� و ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا 
وتق���هــا فــي ضــ�ء قــائ��ي ال�عــای�� (األهــ�اف إعــ�ام معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة ال���4ــة جامعــة ب8هــا 

ف وم��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء أهــ�ا ت8ــاول 5 � تــ�ني مEــ� ال��ــ� أوضــ�D ن�ــائج قــ� و )، وال���ــ�5 
ــای�� ومHشـــ�ات أهـــ�اف وم��ـــ�5  ــة  ب��نـــامج اإلعـــ�اد ل�عـ ــ� أوصـــD ال�راسـ ال����ـــاء ال0/ـــ�اء؛ وقـ

ت.��� مق�رات ال����اء ب��نامج إع�اد معل�ي ال����اء !�ا ی�8اسO مع م�ادMء ال����ـاء !/�ورة  
Pا ال��Qالت والق/ا Sاء وت.��قاتها، وت/��: ال��رات ال����اء لعالوا ة�ال��ل ة�ال0/�ة في مق��

ــامج اإل ــ�اب��نـــ ــ�عي د عـــ ــادة الـــ ــ�ه� وز�ـــ ــة ب���Pـــ ــارف ال��ت�.ـــ ــات وال�عـــ ــابه� ال�عل�مـــ ، وذلـــــW الكEـــ
  !ال�S الت ال�ي ت�اجهه� في ح�اته� الع�ل�ة.

òîybnÐ½a@pbàÜØÛa نامج اع�اد معل� ال����اء�اء. -: ب�ال����اء ال0/  
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  ٦٧٠  

 An evaluative program of chemistry teachers in 
colleges of education in light of the principles of green 

chemistry and its applications 
Abstract 

 The current research aimed at evaluating chemistry courses in the 

program for preparing chemistry teachers in colleges of education in the 

light of the principles of green chemistry and its applications, and to 

achieve this goal a list of green chemistry principles and applications 

was prepared, and two lists of criteria to be observed in the goals and 

content of chemistry courses in the chemistry teachers preparation 

program at the College of Education in the light of green chemistry 

principles and its applications were set scientifically, then an analysis of 

the objectives and content of chemistry courses in the program for the 

execution of chemistry teachers in the Faculty of Education, Benha 

University and their evaluation in the light of the two lists of criteria 

(goals and content), and the results of A study of the low level of dealing 

with the goals and content of chemistry courses in the program for 

preparing chemistry teachers at the Faculty of Education, Benha 

University, for criteria and indicators of the goals and content of green 

chemistry; so providing them with information and knowledge related to 

their environment and increase awareness of the problems facing them in 

their working lives. 

Keywords: Chemistry teacher preparation program - Green chemistry. 
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  ٦٧١  

  :مة وا;حساس بالمشكلةمقدال

تف�ض نفEها !إل�اح فـي \ـل م ـان مـ: العـال�، ال    \���ة ت��لD ال��Pة ومS التها الى ق/اQا  
لــ(ا    ، فــي ال���cــع ن ال��Pــة وال��bb0ــ�: بهــا ف�EــO، بــل علــى ج��ــع األفــ�اد  و !Sــ�P   ه��ــ�: علــى ال� 
ت.ـ���  ، و قـة اإلنEـان ب���Pـه وضـع الع�یـ� مـ: القـ�ان�: وال�Sـ��عات ال�ـي تـ�e8 عال   إلى ال�اجة    dه�ت 

  فـى ال��Pـة   ال����ـاء ت�ـ�ن أقـل خ.ـ�رة علـى صـ�ة اإلنEـان وأقـل تـأث��اً   فـي واس���اث ت�جهـات ج�یـ�ة  
ــا،   ــ�اء و وم�اردهـ ــاء ال0/ـ ــ� ال����ـ ــ�م    Green chemistry  ٌتعـ ــ� العلـ ــ�e8 ال����ـــاء  أحـ ــ�� بـ ــي تهـ ال�ـ

ال��Pــي أث8ــاء الع�ل�ــات ال��\���ــة ووحــ�ة  ال0/ــ�اء، وlــ�ق ت�\��اتهــا، ونeــام ال�0ــ�ة ف�هــا، وتق�ــ�� األداء  
  . ع�ل�ات م8ع ال�ل�ث وحEاب ال��ال�ف ال���Pة 

فــي ال�الQــات ال���ــ�ة    ١٩٩٠قــان�ن م8ــع ال�لــ�ث عــام  !عــ� صــ�ور    هــ(ا ال�bــ.لح   dهــ� وقــ�  
األم�� �ــة والــ(M ُتع�فــه ال�\الــة األم�� �ــة ل��اQــة ال��Pــة !أنــه تbــ��� الع�ل�ــات وال�c�8ــات ال����ائ�ــة  

 ,Perez & Escandar)؛ Cacciatore, 2010: 10تقلـل أو ت�8ـع اسـ��0ام ال�ـ�اد ال0.�ـ�ة  ال�ـي  

2016: 2)   .       
  مــ: خــالل الق/ــاء علــى   ، جعــل علــ� ال����ــاء عل�ــًا م��ــامالً إلــى  تEــعى ال����ــاء ال0/ــ�اء  و 

ــة  ــل ت�لفـ ــة وأقـ ــل��ة وفعالـ ــة سـ ــ�ث !.��قـ ــاكل ال�لـ ــل   ، مSـ ــا مqـ ــ+ !عـــr م�ادئهـ ــالل ت.��ـ ــ: خـ ــل    : مـ تقل�ـ
ال�ــ�اد  و   ، Qــات، واســ��0ام ال��فــtات بــ�ًال مــ: اســ��0ام ال��اشــف الtائــ�ة، واســ��0ام ال�ــ(ی�ات اآلم8ــة ال8فا 

 , ٩٧Ahuja:  ٢٠١٥(نــ�ار،    ال����ائ�ــة ال�ــي ت��لــل !عــ� اســ��0امها بــ�ًال مــ: ت�اك�هــا فــي ال��Pــة 

2013: 2 ;  (Ablan , 2006: 4 ;   ،  ا)كـ� أ لـ   �م�لـ  (Miller , 2012: 3)    ورة دمـج  علـى�ضـ
  ، ال�راســـ�ة ل�ع�tـــt و84ـــاء ج�ـــل مـــ: الSـــ�اب ال�qقـــف عل��ـــاً   �ـــ�امج ل����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا فـــي ال ا 

  والقادر على ال�Sار\ة الفعالة في ال���cع وحل مS الته، وال�ي تEه� في ت�ق�+ م�Eق�ل أكq� أم8ًا. 
ء  اسـ��0ام ال����ـا أه��ـة  إلـى   (Braun et al. , 2006: 1126) بـ�اون وآخـ�ون   أشـار   ك�ـا 

ال0/�اء في ر4ـw مفـاه�� ال����ـاء !ال��Pـة ال�ـي Qعـ�v ف�هـا ال.الـO، فهـي تع�ـل علـى ت.ـ��� مهاراتـه  
ال�ع�ف�ــة العل�ــا مqــل مهــارة ال��اصــل، ومهــارات حــل ال�Sــ لة، والقــ�رة علــى ات0ــاذ القــ�ار، وتEــاع� فــي  
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  ٦٧٢  

ال8هـائي ال���qـل فــي  ب8ـاء الـ�عي والSـع�ر !ال�Eــ�Pل�ة ال���Pـة واالج��اع�ـة، إلــى جانـO ت�ق�قهـا للهــ�ف  
  ت�ق�+ ال���8ة ال���Eامة. 

  ما یلي:  ، وم: ه(ه ال�eاه� !��اد1 و ت.��قات ال����اء ال0/�اء م  مeاه� االه��ا  لق� تع�دت و 
أوًال: وجـــ�د الع�یـــ� مـــ: ال�cـــالت العل��ـــة ال��bb0ـــة فـــي نSـــ� أ!�ـــاث ال����ـــاء ال0/ـــ�اء  

  م8ها: 
  لل����ـــاء   ال�ل��ـــة   ال�cع�ـــة   أlلق�هـــا   وال�ـــي   Green Chemistryمcلـــة ال����ـــاء ال0/ـــ�اء  

 . ١٩٩٩عام    ) ال��ل�ة ال����ة ( 

  Sustainable Chemistry& Engineeringمcلـــة اله�8ســـة وال����ـــاء ال�Eـــ��امة  
 )ACS 8اعاتbال اله�8سة ال����ائ�ة والcون�ة في م�األ!�اث االل�8 �S8اء.  )، وال�ي ته�� ب�ال0/ 

 . Green Chemistry Letters and Reviewsمcلة ال����اء ال0/�اء 

وال�ي تهـ��    Asian Journal of Green Chemistryال�cلة اآلس���ة لل����اء ال0/�اء  
  بS8� األ!�اث العل��ة في مcال ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها في ال�cاالت ال��0لفة. 

قاتهــا  وت.�� ال����ــاء ال0/ــ�اء    م�ــاد5ء   ب���dــف   ًا: اه��ــام الع�یــ� مــ: ال�راســات وال��ــ�ث ثان�ــ
،دراسـة    (Cullipher, 2015)، و دراسة  Gross (2013)دراسة    ال�راس�ة م8ها   وال��امج   ي ال�8اهج ف 

 ). ٢٠١٨الSامى ( ودراسة  )،  ٢٠١٦صالح ( و دراسة )،  ٢٠١٥ن�ار ( دراسة  و )،  ٢٠١٥غان� ( 

!/ـــ�ورة    (AAAS)!اإلضـــافة إلـــى مـــا أوصـــD !ـــه معـــای�� ال�ا!.ـــة األم�� �ـــة ل�قـــ�م العلـــ�م  
ل� ال����اء وت.��قاته فـي ال���cـع، والق/ـاQا ال��علقـة !ال����ـاء، وت�ق�ـ+ جـ�دة ال��Pـة ع8ـ�  االه��ام !ع 

ال�0.ــ�w ل�ــ�امج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات ال���4ــة، ومــ: أهــ� هــ(ه الق/ــاQا تلــ�ث ال��ــاه ال�cف�ــة،  
  . ) ٦٠٤- ٦٠٣:  ٢٠٠٦(ع�� الEالم، وق/�ة ح�ق ال�الس��W وال�S الت ال8اتcة ع: \ل م8ه�ا  

إلــى أنــه مــ: أهـــ�اف    ) ١٢:  ٢٠١٣اله�Pــة الق�م�ــة ل/ــ�ان الcـــ�دة واالع��ــاد،  وقــ� أشــارت ( 
  ب�نامج إع�اد معل� ال����اء ! ل�ات ال���4ة ت0��ج معل� قادر على ما Qأتي:  
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  ٦٧٣  

 ال�Sار\ة فى أنS.ة خ�مة ال���cع وال���8ة ال���Eامة وحل ال�S الت ال���cع�ة. 

 عي ب�8اء ال�/ارات وال���cع. ت��ی� دور ال����اء في ت��8ة ال� 

 ت��dف األنS.ة العل��ة وال�.��ق�ة ل��ل�� اإلب�اع فى مcال ال����اء. 

  إدراك أه��ة ت.�ر ال�عارف وال�عل�مات العل��ة فى مcال ال����اء دائ�ًا و4إس���ار.   
التعلم لــ�5 معل�ــي ال����ــاء،    مخرجات   وهــ(ا مــا أك�تــه م�e8ــة األمــ� ال���ــ�ة، !/ــ�ورة تعــ�د 

ــات   الم{ررة   التعلیم   تشمل مناهج   أن و  و\ذلــــــW    المحلQة،   بمSــــــ الت البیئة   المرتب~ة   ال�عــــــارف وال�عل�مــــ
  من   تشمله   بما   المحلQة   البیئة   مع   !التعامل   المرتب~ة   الحQاتQة، خاصــــــــــــــــــــة المهارات   !المهارات   اال�تمام 
  . ) ١٥:  ٢٠١٤(م�e8ة األم� ال����ة،  والتلوث   األمراض،   من  و;ج�اءات الوقاQة  وأجهزة،   أدوات، 

أشـارت إلـى وجـ�د قbـ�ر فـى بـ�امج إعـ�اد معل�ـي    وه8اك الع�ی� م: ال�راسات وال���ث ال�ي 
معــاد  م8هــا دراســة  فــي ت8اولهــا للق/ــاQا وال�Eــ���ثات ال����ائ�ــة وم�اك�ــة ال��جهــات ال�Eــ�ق�ل�ة    ال����ــاء 

 Bektas , Tuysuz)  ب� ـات� وت�Eـ�ز ود��QـD ودی8ـ�ار   دراسة و )،  ٢٠١٠ال�از (   دراسة )، و ٢٠٠٧( 

, Demet & Dindar , 2011)  ، ( دراسـة  و ،  ) ٢٠١٣ع�ـ�ه ( دراسـة  و Mودراسـة ،  ) ٢٠١٦األشـ��ر  
  . ) ٢٨:  ٢٠١٨الSامى ( دراسة و ،  (Cetin , 2017)س��:  
  ال�ال�ــة   �عr مقــ�رات ال����ــاء لق�ــام !ــالف�� ال��ــ�ئي لــل   (*) �راســة اســ�.الع�ة قامــD ال�احqــة ب   ك�ــا 

قbـــ�رًا فـــي ت/ـــ��:    ال�احqـــة   جــ�ت قـــ� و ���4ـــة جامعـــة ب8هـــا، و ب��نــامج إعـــ�اد معل�ـــي ال����ـــاء ! ل�ــة ال 
علـــى م�ضـــ�عات ال�لـــ�ث ال��Pـــي  هـــ(ه ال�قـــ�رات  ر\ـــtت  ، ح�ـــ�  م�ـــاد1 وت.��قـــات ال����ـــاء ال0/ـــ�اء 

لـــ(ا  ؛    وأســ�ا!ه، دون ال�.ـــ�ق إلــى \�ف�ـــة عالجهــا أو م8ـــع حــ�وثها   ال��4ـــة)   -   ال��ــاه   –  !أن�اعــه (الهـــ�اء 
� مقـ�رات ال����ـاء ب��نـامج اعـ�اد معل�ـي ال����ـاء ! ل�ـات ال���4ـة  قامD ال�احqـة ب�راسـة اسـ�ه�فD تقـ�� 

  في ض�ء ت8اولها ل��اد5ء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها 
  
 .  

 
    سة االس��الع�ة.ا) ال��ائج ال�ف��ل�ة لل�ر ١مل�� ( (*)
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  ٦٧٤  

  ث:ــــــة البحــــــمشكل

إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات  ت��qــل مSــ لة ال�راســة فــي قbــ�ر مقــ�رات ال����ــاء ب��نــامج  
وقــ� حــاول ال��ــ� ال�ــالي اإلجا!ــة  اء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا،  ��ــمــ: ح�ــ� ت8اولهــا ل��ــاد5ء ال��   ال���4ــة 

  ع: ال�Eاؤالت اآلت�ة:  
��نـــامج إعـــ�اد  ب   �ـــي ی�8غـــي ت/ــ��8ها فـــي مقـــ�رات ال����ـــاء ال����ـــاء ال0/ـــ�اء ال ت.��قـــات  مــا  

  ؟ م�ادئها ال���4ة في ض�ء    ات معل�ي ال����اء ! ل� 
ال����ـاء ب��نـامج إعـ�اد معل�ـي    ات ال�عای�� ال�ي ی�8غي ت�اف�ها في (أه�اف وم���5) مق�ر ما  

 ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء م�ادMء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها؟ 

مــا مــ�5 تــ�اف� تلــW ال�عــای�� فــي (أهــ�اف وم��ــ�5) مقــ�رات ال����ــاء ب��نــامج إعــ�اد معل�ــي  
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة؟ 

  :ثـــــبحداف الـــــأه

  اس�ه�ف ال��� ال�الي ما Qأتي: 
�اد قائ�ة !��اد5ء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها ال�ي OcQ ت/ـ��8ها فـي مقـ�رات ال����ـاء  إع 

 ب��نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة. 

إع�اد قائ�ة !�عای�� األه�اف وال����5 فـي ضـ�ء م�ـاد1 ال����ـاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا ال�ـي  
 عل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة. م   OcQ ت/��8ها في مق�رات ال����اء ب��نامج إع�اد 

  ث:ـــــــــبحة الـــــــــأهمي

  ت��qل أه��ة ال��� ف��ا یلي:  
فــي مbــ� إلــى ال�ضــع    م8ــاهج و4ــ�امج ال�علــ�� الcــامعي ت�ج�ــه نeــ� ال�Eــ�Pل�: عــ: ت.ــ���  

1  ال�اه: ل�ق�رات ال����اء ب��نامج إع�اد معل�ي ال����ـاء، و;لـى أM مـ�5 ت�/ـ�: هـ(ه ال�قـ�رات م�ـاد 
 . ، وم: ث� م�اعاة ذلW ع�8 ب8اء ب�نامج إع�اد معل� ال����اء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها 
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ال����ــــاء إلــــى أه��ــــة ال����ــــاء ال0/ــــ�اء وت.��قاتهــــا و\�ف�ــــة    وأســــات(ة   ت�ج�ــــه أنeــــار معل�ــــى 
 ت��dفها في حل ال�S الت ال���Pة. 

  :ثـــــبحدود الـــــح

  اق�b� ال��� ال�الي على ما Qأتي:  
  –٢٠١٩جامعــــة ب8هـــا للعــــام الcــــامعي    ال���4ـــة   ة ب�نــــامج إعـــ�اد معل�ــــي ال����ـــاء ! ل�ــــ  �� تقـــ� 

٢٠٢٠ . 

 . في ب�نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة  كاد��Qة مق�رات ال����اء األ 

  تق��� مق�رات ال����اء(األه�اف وال����5) ب��نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة. 
  ث:ـــــــري للبحـــــــظلنار اـــــــا;ط

  :Green Chemistryالكيمياء الخضراء 

ــ�اء   ــاء ال0/ـ ــا ال����ـ ــاء، م8هـ ــ: ال����ـ ــ� مـ ــ� ال�cیـ ــ(ا العلـ ــ.ل�ات لهـ ــ: ال�bـ ــ� مـ ــاك الع�یـ ه8ـ
Green chemistry    ــــ��امةEوال����ــــاء ال�Sustainable chemistry  ،  فــــة�e8و ال����ــــاء ال

Clean chemistry  ،  ـ��� ال���ـ�bـاء ال����\Benign design chemistry   ـ.لح    إال أن   ؛bم
ــ�اس   ــ��0مه أناسـ ــ(M اسـ ــ�حًا، والـ ــ��0امًا ووضـ ــارًا واسـ ــ� ان�Sـ ــ� األكqـ ــ�اء هـ ــاء ال0/ـ   Anastasال����ـ

، وقــ� اشــ��لD األدب�ــات علــى الع�یــ� مــ: ال�ع��فــات  مHسEــا علــ� ال����ــاء ال0/ــ�اء   Warnerوارنــ�  و 
  لل����اء ال0/�اء م8ها: 

ــ��امة وآم8ــــة وغ�ــــ� مل�ثــــة، مــــع    �ــــة م�ارســــة العلــــ�م ال����ائ  ــ�8ع !.��قــــة مEــ وع�ل�ــــات ال�bــ
 ,Manahan)  اس�هالك \��ات ض�Pلة م: ال��اد وال.اقة، وان�اج م�اد قل�لة أو مع�ومة مـ: ال8فاQـات 

2006: 10) . 
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فـــ�ع ج�یـــ� مـــ: فـــ�وع ال����ـــاء Qع�ـــل علـــى ت.ـــ��� الع�ل�ـــات الbـــ�Qقة لل��Pـــة مqـــل اســـ��0ام  
ــم  ال�ــــ(ی�ات اآلم8ــــة، واســــ��0ا  (ال��فtات ال�ــــي تEــــاع� فــــي  �ائ: الEــــ�ائل فــــ�ق ال��جــــة، واســــ��0ام اللــ

  , Hovath & Anastas) . :2007 (2169ع�ل�ات ال��e8ف) في ال�فاعالت ال����ائ�ة 

ن/ــ�ا~ ال�اســع الــ(SQ Mــ�ل تbــ��� الع�ل�ــات وال�c�8ــات ال����ائ�ــة ال�ــي تق/ــي أو ت�ــ�  اإل 
 , Hjeresen)ث��ات ال���Pة على ص�ة االنEـان و�P�4ـه  �أ ، وتقل�ل ال م: ت�ل�� واس��0ام ال��اد ال0.�ة 

Schutt & Boese, 2000: 1543) (Anastas & Zimmerma, 2012: 115)  . 

إعــادة الe8ــ� فــي ال�فــاعالت ال����ائ�ــة والع�ل�ــات ال����ائ�ــة مــ: خــالل إcQــاد lــ�ق إب�اع�ــة  
ة واســـ��0ام مـــ�اد أول�ـــة أكqـــ�  .ـــ� لل�ـــ� مـــ: ال8فاQـــات وال�فـــا� علـــى ال.اقـــة واك�Sـــاف بـــ�ائل لل�ـــ�اد ال0 

 ). (Albini & Protti, 2016: 5اس��امة أو قابلة لل��cی� 

ج�یــ�    علــ� !أنهــا "    !�ــا یــ�الءم مــع هــ�ف ال��ــ� ال�ــالي   ومــ: خــالل مــا ســ�+ �Q ــ: تع��فهــا 
، مـ: خـالل  بـ�ًال مـ: معال�cـه فـي م�حلـة ت�ـ��: ال�8ـ�ج �bـ���  فـي م�حلـة ال   �ل�ث ح�وث ال   ه�فه م8ع 

  " c�8ات آم8ة تقلل م: ال.اقة وال��لفة ال��0�Eمة، وت���: ال8فاQات أو ال��اد ال0.�ة  وم ت.��� م�اد  
  - : ال����اء ال0/�اء   ت.��+   !عr مcاالت 

  ال����اء ال0/�اء في مcاالت ع�ی�ة م8ها:    ت.��قات   تeه� 
  : !عr مcاالت ت�8bع ال��ل���ات والل�ائ: ال0/�اء   أوًال: 

ال0/ــ�اء فــي مcــال صــ8اعة الــ�رق وال�ــ�اد ال�الســ�� �ة  ء  ت�جــ� الع�یــ� مــ: ت.��قــات ال����ــا 
ــا یلـــي:    ,Beletskaya)  ٧٤- ٧٣:  ٢٠٠٩(شـــاك�،  واللـــ�ائ: وال�e8فـــات، ومـــ: هـــ(ه ال�.��قـــات مـ

2001: 1205 , Ahluwalia & Kidwai, 2004: 241-245)      
ــ�ل���ات  ــ�8ع ال�ـ ــ�ارة  تbـ ــات ال�ـ ــي درجـ ــ(و4ان فـ ــة للـ ــ�ل���ات ال�قاومـ ــ�� !عـــr ال�ـ ــ�� ت�/ـ : یـ

لـه اســ��0امات صــ8اع�ة ع�یــ�ة،  وهــ� بــ�ل���    Poly carbonateال�ـة مqــل مــادة ال�ـ�لي \��4نــات  لع ا 
و��0�Eم في ت�/�� هـ(ا ال�ـ�ل��� مـادة الف�سـ�c: وهـي مـادة \���ائ�ـة شـ�ی�ة ال0.ـ�رة، مـع اسـ��0ام  

  Oــ(ی ــ: ال�ـ ــ�ة مـ ــة \��ـ ــ�    CH2CL2ك��ـ ــ�عة عSـ ــات الEـ ــ� ال��\�ـ ــ�lان وأحـ ــ�O للEـ ــ(یO مEـ ــ� مـ وهـ
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�لهــا فــي ال��Pــة، لــ(لW تــ� ت.ــ��� l��قــة ح�یqــة تEــ�ى l��قــة (أســاهي) مــ: خــالل ال�ل�ــ�ة  قل ال�.لــ�ب ت 
في ال�الة الbل�ة لل��ل���ات غ�� ال�ل�ر�ة لل��bل على ب�ل���ات ع��Qة اللـ�ن، ولهـا شـفاف�ة عال�ـة،  

 . وت���t ب�qاتها ال��ارM، وl��قة ن�eفة م: ال8اح�ة ال���Pة 

وزمـــالؤه    �Jeffrey Coates�وف�Eـــ�ر ج�فـــ�M \ـــ�ت�  ال : قـــام  صـــ8اعة اللـــ�ائ: ال0/ـــ�اء 
ال��bb0ـــ�ن فـــي مcـــال اللـــ�ائ: ال0/ـــ�اء !cامعـــة \�رن�ـــل فـــي إی�اكـــا ب�الQـــة ن���ـــ�رك !ـــال�tج بـــ�:  

!غ�ـــة تق��ـــة    - مqـــل تلـــW ال�ـــي ت�جـــ� عـــادة فـــي األنانـــاس –ب�وت�8ـــات فـــ�ل الbـــ��ا واألل�ـــاف ال.��ع�ـــة  
ًا تcار�ــًا ل�e8�تهــا ال�الســ�� �ة، \�ــا cQــ�5 فــي مع�ــل  فEــاللــ�ائ: ال.��ع�ــة، و;lالــة ع��هــا وجعلهــا م8ا 

" !cامعة ماساش�س�� تcارب ت��8ل�ج�ة م�0لفة ن�عـًا مـا، وذلـW !�عالcـة اللـ�ائ:    " وارن� ال��وف��Eر  
ــة   ــا أكqـــ� د��Qمـ ــ�ائ: وجعلهـ ــة اللـ ــ�ق ال�8فEـــ�cة، ل�ق��ـ ــعة فـ ــات الق�ـــح !اآلشـ ــة علـــى ن�ـ ــة القائ�ـ ال.��ع�ـ

 قل��Qة وذلW !اس��0ام خاص��ي االن��اش واللّي معًا. ل� كال�c�8ات ال�الس�� �ة ا 

  : ت�e8ف ال�ال!� وت.ه�� ال��اه !عr مcاالت    : ثان�اً 
ت�جــ� الع�یــ� مــ: ت.��قــات ال����ــاء ال0/ــ�اء فــي مcــال ت�e8ــف ال�ال!ــ� وال��ــاه، ومــ: هــ(ه  

 Sillanpaa , Pham & Shrestha , 2011: 11-12،  ٥٩:  ٢٠٠٩(شـاك� ، ال�.��قـات مـا یلـي:  

, Ahuja, 2013: 8,   ،٣٥٣:  ٢٠١٥ن�ار .(  
عـادة \�ـ(یO لل��e8ـف الcـاف لل�ال!ـ�، ومـ:    �0�Eم مادة ال���\لـ�رث�ل�: ت :  ت�e8ف ال�ال!� 

ــ�lان،   ــ�اض الEـ ــ��ها ألمـ ــي تEـ ــ��ه فـ ــة و�Sـ ــاه ال�cف�ـ ــ�ث ال��ـ ــا تلـ ــ�وف اآلن أنهـ ــ(ا ال�عـ ــ���ال    لـ ــ� اسـ تـ
��e8ف الcاف !اس��0ام ه(ه ال�ق�8ـة، \�ـا  ال آالت  في  ف�ق ال��ج  qاني أك��E ال���4ن  ال���\ل�روث�ل�: ب 

ُاســ��0مD فــي نeـــام ت�e8ــف ســـ.ح ال�عــادن و4ال�ـــالي الق/ــاء علـــى ال�اجــة مـــ: اســ��0ام ال�ـــ(ی�ات  
 . ال�هل8cة 

مــ: أخ.ــ� ال��ــ�Qات ال�ــي ت�اجــه    Qع��ــ� تلــ�ث ال��ــاه !��\�ــات ال�8ــ�ات واحــ�اً :  ت.ه�ــ� ال��ــاه 
HدM إلـى  م�ـا یـ  ، ام األسـ��ة ال�����ـة علـى ال��8ـ�وج�: �0 ال��اه ال�cف�ة، وذلـW ن��cـة لإلفـ�ا~ فـي اسـ� 
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یـHدM إلـى مSـاكل    و4ال�ـالي ز�ادة ن�Eة ال�8�ات في �lقات ال��اه ال�cف�ة ال/�لة واألنهار وال����ات،  
 . ص��ة وض�+ ال�8ف�؛ ول�ل ه(ه ال�S لة ت� اس��0ام ال�فاعالت ال����ة ال��S0ة الفعالة وأم�اض  

.��قـــات ال����ـــاء ال0/ـــ�اء تeهـــ� فـــي ج��ـــع ال�cـــاالت،  ت   أن   ی�/ـــح   مـــا ســـ�+   ومـــ: خـــالل 
وتEـه� فــي حـل ال��qــ� مـ: ال�Sــ الت خاصـة مSــ الت تلـ�ث ال�ــاء والهـ�اء وال��4ــة؛ \�ـا تع�ــل علــى  

  ه(ه ال�cاالت.   \ل  وال�ق�م في    ت�ق�+ ال���8ة ال���Eامة 
  ج ال�راس�ة:  اه اإلتcاهات ال��یqة ل�/��: ال����اء ال0/�اء في ب�امج إع�اد ال�عل� وال�8 

ی�جــــ� الع�یــــ� مــــ: دول العــــال� ال�ــــي قامــــD ب�/ــــ��: ال����ــــاء ال0/ــــ�اء مفه�مهــــا وم�ادئهــــا  
وت.��قاتهــا فـــي ال�ـــ�امج وال�8ـــاهج ال�راســـ�ة فـــي ال����ــاء فـــي \افـــة ال��احـــل ال�عل���ـــة خاصـــة ال��حلـــة  

  الcامع�ة \�ا یلي:  
/�اء، مـ: خـالل ت/ـ��: م��cعـة  0 ل ا   !ال����اء   ی�� ال��ع�ة   : في ال�الQات ال����ة األم�� �ة 

م�ضـ�عات    ثالثـة   ال0/ـ�اء   ال����ـاء   وتSـ�ل   للbف الqـاني عSـ�،   ال�راس�ة   م: األنS.ة في ال�8اهج 
تــ�ر�O  و�ــ��  ،  ال�cــارب اآلم8ــة)   –  الbــ8اعة   فــي   ال0/ــ�اء   ال����ــاء   -   ال0/ــ�اء   ال����ــاء   فــي   (مق�مــة 

  وت8ف�ــ( ورش ،  ال�ــ�ارس   فــي خــ�5  أل ال�عل�ــ�: علــى lــ�ق وأســال�O ج�یــ�ة وlــ�ق ال��امــل مــع العلــ�م ا 
  ال����ــاء   تعلــ��   أهــ�اف   ال�عل���ــة، ل��ق�ــ+   وال�cــالت   اإلن��نــD   شــ� ة   علــى   !االســ�عانة !ــال��اقع   الع�ــل 

  حـ�ل   العامـة   ال0.ـأ   وتbـ��O ال�bـ�رات   ال����ـاء،   مفـاه��   وال���qلـة فـي ت�Eـ�w   أم�� ـا،   في   ال0/�اء 
 , Habibi)األرض   \�\ـO   علـى   ال����ائ�ـة   0ـاl� � ل ا   وفهـ�   وال�cـارب ال����ائ�ـة،   وال���0�ات   ال����اء 

Sabbaghanb & Mohammad , 2013: 290 . 

Qقـــ�م قEـــ� ال����ـــاء فـــي جامعـــة یـــ�رك تق�8ـــات ال����ـــاء  :  ال��ل�ـــة ال���ـــ�ة ال���.ان�ـــة وفـــي  
ال0/ــ�اء ال��0لفــة، وم�ضــ�عات ال.اقــة وال��Pــة، وال�عالcــات ال����ائ�ــة األكqــ� اخ/ــ�ارًا، وت��8ل�ج�ــا  

ال�e8فــة مــ: خــالل اســ��0ام اللــ�ائ: وال�ــ�اد ال�الســ�� �ة صــ�Qقة ال��Pــة فــي ال�8ــازل، \�ــا یــ��    اء ال����ــ
ت/ــ��: \�qــ�ًا مــ: م�ــاد1 ال����ــاء ال0/ــ�اء فــي ال�علــ�� ال���0ــ�M فــي م�حلــة ال� ــال�ر��س، ل��ق�ــ+  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<�‚ÃÖ]EOMND<çèçéÖ<EtND<NLNL  
 

  ٦٧٩  

�Eــ��امة  ال أهــ�اف ب�نــامج ال���0ــ�ات ال�Eــ��امة، مــ: خــالل اســ���ال ال�ــ�اد ال����ائ�ــة ال0.�ــ�ة غ�ــ�  
 . (Dodson , Summerton , Hunt & Clark , 2014: 28)!��اد م��Eامة وآم8ة 

یــ�� دمــج م8ــاهج ال����ــاء ال0/ــ�اء فــي أر4ــع \ل�ــات: ال���4ــة والعلــ�م واله�8ســة  وفــي أوغ8ــ�ا:  
فـــي أوغ8ـــ�ا، ح�ـــ� تهـــ�ف هـــ(ه    Kyambogoو4ـــ�امج ال�ـــ�ر�O علـــى ال�راســـات ال�ه�8ـــة فـــي جامعـــة  

.ـــالب مـــ: ال�عـــارف وال�هـــارات الع�ل�ـــة ال��ت�.ـــة !ـــال�عل�� األخ/ـــ�، وت��8ـــة  ال ال�8ـــاهج إلـــى ت� ـــ�:  
قـــ�راته� علـــى ال��اصـــل مـــع ال��Pـــة ل��ق�ـــ+ االســـ��امة ال���Pـــة فـــي أوغ8ـــ�ا و4ق�ـــة القـــارة األف��ق�ـــة، ومـــ:  

 :  (Okaka , 2017: 2)ال��ض�عات ال�ي ی�� ت8اولها في ه(ه ال�ل�ات 

 ال��ت�.ة بها. ل ال��Pة وال��ارد ال.��ع�ة، ال�Sاك 

 م �نات ال��Pة وال��ارد ال.��ع�ة،الق/اQا ال���Pة ال��8lة والعال��ة. 

 م8افع ال��ارد ال.��ع�ة وال���Pة م: أجل ال���8ة ال���Eامة. 

 أه�اف ال���8ة ال���Eامة م: أجل ب�Pة أف/ل. 

ف�قـــة  ال العامـــة فـــي    ال����ـــاء   تـــ�ر��   فـــي   ال0/ـــ�اء   ال����ـــاء   م�ـــاد1   تـــ� دمـــج وفـــي إن�ون�Eـــ�ا:  
  إن�ون�Eــــ�ا، ح�ـــ� یــــ�� تـــ�ر�� ال����ــــاء ال0/ـــ�اء، وال�Sــــاكل   فـــي   األولـــى جامعــــة ال�ولـــة اإلســــالم�ة 

  اســ��0ام   ال����ــاء ال0/ــ�اء خاصــة خ.ــ�   مــع   ت��افــ+   ال�ــي   ال�لــ�ل   وتقــ��Q   ال�قل��Qــة   !ال����ــاء   ال��علقــة 
ال��cـي    ل��ل�ـل ا   بـ�ًال م8ـه، وم�ضـ�ع   األسـ���W   لألغ(Qـة واسـ��0ام ح�ـr   حافeـة   \�ادة   الف�رمال�ه�� 

وال�عامــل ال���0��ــة ؛ ح�ــ� تــ� ت/ــ��: م��cعــة مــ: األنSــ.ة ال��ت�.ــة !ال�عامــل ال���0��ــة و;جــ�اء  
 . (Hamidah , Zamhari & Eilks , 2018: 199)  ال�فاعالت ال����ائ�ة 

ب�ـ�ر�� ب�نـامج    university of Nova Goricaتقـ�م جامعـة ن�فـا ج�ر� ـا  وفـي سـل�ف��8ا:  
  ، والــــ(Qُ Mعــــ� جــــtًأ أساســــ�ًا مــــ: ب�نــــامج ال� ــــال�ر��س (ال�Eــــ��5 األول)، والهــــ�ف اء ال����ــــاء ال0/ــــ� 

  !.��قـــة   ال����ائ�ـــة   الع�ل�ـــات   تbـــ���   ! �ف�ـــة   دراQـــة   علـــى   ال.ـــالب   جعـــل   لهـــ(ا ال��نـــامج هـــ�   األساســـي 
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ــا ی�/ــــ�: م��ــــ�5 ال��نــــامج م�ضــــ�عات: م�ــــاد1 ال����ــــاء    ال8فاQــــات   ال0/ــــ�اء، م8ــــع   مEــــ��امة، \�ــ
 . ال0/�اء  ����اء ال   وعالجها، مقای�� 

: قامD جامعة أم الق�5 ب�ضع مقـ�ر ال���ـاء ال0/ـ�اء ضـ�:  وفي ال��ل�ة الع��4ة الEع�دQة 
مقــ�رات ال0.ــة ال�راســ�ة ل��حلــة ال� ــال�ر��س، ح�ــ� یــ�رس هــ(ا ال�قــ�ر فــي الفbــل ال�راســي األول  

ال��فــtات، \���ــاء    ات الف�قــة ال�ا!عــة مــع !عــr ال�قــ�رات االخ��ار�ــة م8هــا ال�ــ�ل���ات ال��ق�مــة، ت.��قــ
ال�e8فــات، ح�ــ� تل�ــي ال0.ــة ال�راســ�ة وال�8ــاهج ال��.ل�ــات الــ�ن�ا لل�ه�8ــ�: ال����ــائ��: الbــ8اع��:،  
وته�ــئ ال��0ــ�ج�: ل� �نــ�ا م�ارســ�: \���ــائ��: م�bb0ــ�:، Qع�لــ�ن ! فــاءة فــي ال�bــانع، وتــHهله�  

 للc8اح في ب�Pة الع�ل. 

مقــ�رات ال����ــاء ال�ال�ــة ب��نــامج إعــ�اد معل�ــي  :  مEــ��5 معالcــة وت/ــ�� :  � ــــــ �ض ال�� ــــــ ف 
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة ل��اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها دون ال�5��E ال�.ل�ب. 

  :ثـــــبحراءات الـــــإج

  اإلج�اءات ال�ال�ة: ت� ات�اع   ��� ال   أسPلة   : ولإلجا!ة ع 
 : دئها �ا فقًا ل� ال����اء ال0/�اء و   ت.��قات أوًال: إع�اد قائ�ة  

ال����ــاء ال0/ــ�اء  ت.��قــات  مــا  لإلجا!ــة عــ: الEــHال األول مــ: أســPلة ال��ــ� ال�ــالي وهــ�:  
تـ�  ،  ؟ م�ادئهـا ��نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة فـي ضـ�ء  ب   مق�رات ال����اء   الالزمة ل�.��� 

  إع�اد قائ�ة م�اد5ء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها وف+ ال0.�ات ال�ال�ة: 
اله�ف مـ: اعـ�اد هـ(ه القائ�ـة هـ� ت��یـ� ت.��قـات ال����ـاء    :  له�ف م: إع�اد القائ�ة ا   ت��ی� 

ت�ل�ـــل  ال0/ـــ�اء وفقـــًا ل�ـــل م�ـــ�أ مـــ: م�ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء، واالســـ�فادة م8هـــا فـــي إعـــ�اد !.ـــاق�ي  
  ة. امج إع�اد معل�ي ال����اء ال�ال�ة ! ل�ات ال���4 ن �� مق�رات ال����اء ب   أه�اف وم���5 
  م�ـاد5ء ال����ـاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا   قائ�ـة اشـ�قاق ب8ـ�د  تـ�    در اشـ�قاق القائ�ـة: bا ت��ی� م 

  ما یلي:  م: خالل 
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 . 0اص !ال����اء ال0/�اء مفه�مها، نSأتها، م�ادئها، وت.��قاتها اإلlار الe8�M ال 

ــا!قة الع��4ـــــة واألج��8ـــــة ال�ـــــي ت8اولـــــD م�ـــــاد1 ال����ـــــاء ال0/ـــــ�اء   ال��ـــــ�ث وال�راســـــات الEـــ
 . ها وت.��قات 

ال���Pــة ودور ال����ــاء ال0/ــ�اء فــي معال�cهــا    ق/ــاQا الع��4ــة واألج��8ــة ال�ــي ت8اولــD ال ��ــO  ال 
 وال�� م8ها. 

 . ق�اع� ال��انات ال��ل�ة والعال��ة ال�ي ت8اولD م�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها 

ــ�اد   ــا:  إعـ ــ�اء وت.��قاتهـ ــاء ال0/ـ ــاد1 ال����ـ ــة م�ـ ــة لقائ�ـ ــ�رة األول�ـ ــ�  الbـ ــ�اد ال تـ ــي  قا إعـ ــة فـ ئ�ـ
م�ـ�أ لل����ـاء ال0/ـ�اء، وأمـام \ـل م�ـ�أ تـ� وضـع ال�.��قـات  )  ١٢( ص�رتها األول�ة مـ: خـالل وضـع  

  ) ت.��+. ١١١وع�دها (   ال��ت�.ة ! ل م8ها 
  (*) (*) تــ� عــ�ض هــ(ه القائ�ــة علــى م��cعــة مــ: الEــادة ال�� �ــ�: ال/ــ�w العل�ــي للقائ�ــة:  

وأسـات(ة تـ�ر�� ال����ـاء الع/ـ��ة وغ�ــ�  ،  �ـة �4 فـي \ل�ـات ال� فـي مcـال ال�8ـاهج وlـ�ق تـ�ر�� العلـ�م  
 العل�م وذلW لل� � على م�5 صالح��ها م: ح��:   ات في \ل�  الع/��ة 

 ل��نامج إع�اد معل� ال����اء ! ل�ات ال���4ة.   م��أ م: ه(ه ال��اد1 م�5 م8اس�ة \ل  

 م�5 ارت�ا~ \ل م��أ م: ه(ه ال��اد1 !ال�.��قات ال�ي ت��8ي إل�ه. 

 ��أ م: م�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. م   درجة أه��ة \ل 

  إضافة أو تع�یل أ5 ت.��+ ت�ونه م8اسO ل��نامج إع�اد معل� ال����اء ! ل�ات ال���4ة. 
حــ�ل الbــ�اغة اللف�eــة لــ�عr ال�.��قــات،    تــ� إجــ�اء !عــr ال�عــ�یالت   مــا ســ�+ وفــي ضــ�ء  

ال0/�اء ح�ـى تـ�الئ� مـع هـ(ا    اء وتع�یل !عr ال�.��قات ال��8رجة ت�D \ل م��أ م: م�اد5ء ال���� 
  ال���أ، وح(ف !عr ال�.��قات لع�م م8اس��ها لل���أ ال��8رجة ت��ه. 

 

	�.٢مل�� ( (*)��
  ) قائ
ة �ال�ادة ال
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!عـــ� إجـــ�اء ال�عـــ�یالت الالزمـــة فـــي ضـــ�ء اآلراء الEـــا!قة تـــ�  إعـــ�اد الbـــ�رة ال8هائ�ـــة للقائ�ـــة:  
ء و  �ا ) م�ــ�أ لل����ــاء ال0/ــ١٢، وال�ــي ت�/ــ�: ( (*)(*) ال�صــ�ل إلــى القائ�ــة فــي صــ�رتها ال8هائ�ــة 

) ت.��قــًا م�ت�.ــًا بهــا، و4ــ(ل�Qُ W ــ: االع��ــاد عل�هـــا فــي إعــ�اد معــای�� أهــ�اف وم��ــ�M ب�نـــامج  ٩٤( 
  إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء م�اد5ء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

  فـي ء  وم��ـ�5 مقـ�رات ال����ـا   أهـ�اف ال�ي ی�8غي م�اعاتهـا فـي  !ال�عای��    ��: ثان�ًا: إع�اد قائ� 
  : امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ن ب� 

ال�عای�� ال�ي ی�8غي ت�اف�هـا فـي  ما  لإلجا!ة ع: الHEال الqاني م: أسPلة ال��� ال�الي وه�:  
(أهـ�اف وم��ـ�5) مقـ�رات ال����ـاء ب��نـامج إعـ�اد معل�ـي ال����ـاء ! ل�ـات ال���4ـة فـي ضـ�ء م�ـادMء  

وم��ــ�5    !ال�عــای�� ال�ــي ی�8غــي م�اعاتهــا فــي أهــ�اف   ��: عــ�اد قــائ� إ   تــ� ال����ــاء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا؟  
امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ـة فـي ضـ�ء م�ـاد1 ال����ـاء ال0/ـ�اء  ن ب�   مق�رات ال����اء في 

  وف+ ال0.�ات ال�ال�ة: وت.��قاتها  
امج نـرب  مقـررات الكيميـاء فـي  أهـدافالتي ينبغي مراعاتها فـي  بالمعايير  ة  إعداد قائم

  أهـ�اف ال�ـي ی�8غـي م�اعاتهـا فـي  !ال�عـای��  ة  إعـ�اد قائ�ـتـ�  :  إعداد معلمي الكيمياء بكليـات التربيـة
  وفقًا لل0.�ات ال�ال�ة:   امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ن �� مق�رات ال����اء ب 
ــ�   ــة ت��یـ ــ: القائ�ـ ــ�ف مـ ــ�  الهـ ــ: تـ ــاالت الqالثـ ــي ال�cـ ــ�اف فـ ــة !األهـ ــای�� ال0اصـ ــ� ال�عـ ة  ت��یـ

امج إعـــ�اد  نـــب�   أهـــ�اف مقـــ�رات ال����ـــاء فـــي   فـــي   م�اعاتهـــا ال�ع�ف�ـــة وال�هار�ـــة وال�ج�ان�ـــة ال�ـــي ی�8غـــي  
 معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء م�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

 ت� اع�اد ه( القائ�ة في ض�ء ما یلي:  : قائ�ة ال مbادر اش�قاق ت��ی� 

  ت ال����اء ال0/�اء ال�ي ت� إع�ادها. قا القائ�ة ال0اصة !��اد1 وت.�� 
 ال��O وال��اجع الع��4ة واألج��8ة ال�ي ت8اولD م�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

 
  ) قائ
ة م�اد" ال!	
	اء ال ��اء وت��	قاتها.٣مل�� (  (*)
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امج  نــال����ــاء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا فــي ب�   ال�راســات وال��ــ�ث الEــا!قة ال�ــي ت8اولــD ت/ــ��: 
 , Dodson, Summerton, Hunt, & Clark)  ل دراسـة إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ـة مqـ

)،   (Okaka , 2017ودراسـة ،  (Karpudewan, Roth, Ismail , 2015)، ودراسـة   (2014
 ). ٢٠١٨أب� ال�فا ( ودراسة 

ال�Hت��ات وال�8وات العل��ة ال�ي ت8اولـD ال�Sـ الت والق/ـاQا ال���Pـة ال��ل�ـة والعال��ـة، ودور  
 ال����اء ال0/�اء في معال�cها وال�� م8ها. 

 rا   !عــــ �ال0اصــــة ب� �امعــــات  نــــل�عــــای�c�4ــــة فــــي ال�امج إعــــ�اد معل�ــــي ال����ــــاء ! ل�ــــات ال�
 الع��4ة. 

ــ�اء   ــاد5ء ال����ـــاء ال0/ـ ــة ال�ـــي اه��ـــD ب�/ـــ��: م�ـ الcهـــ�د وال�Sـــ�وعات ال��ل�ـــة والعال��ـ
 وت.��قاتها في ال��امج وال�8اهج ال�راس�ة. 

ح�ــ� تSــ�ل قEــ��:  ؛  ألول�ــة  ا   تــ� إعــ�اد القائ�ــة فــي صــ�رتها   : لbــ�ر األول�ــة للقائ�ــة عــ�اد ا ا 
األول: ال�عـــای�� ال0اصـــة !�فهـــ�م ال����ـــاء ال0/ـــ�اء ونSـــأتها، والqـــاني: ال�عـــای�� ال0اصـــة !��ـــاد1  

  Hشــ�اً ) م   ٩٢فــي الcانــO ال�ع�فــي، (   Hشــ�اً ) م ١٤٦ال����ـاء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا، ح�ــ� ت��نــD مـ: ( 
  ) ،Mال�هار Oانcًا ) م   ١١٢في ال�شH .ال�ج�اني Oانcفي ال 

علــى م��cعــة مــ: الEــادة  القائ�ــة فــي صــ�رتها األول�ــة    تــ� عــ�ض :  للقائ�ــة   �w العل�ــي /ــل ا 
  لق�اســه،   أُعــ�ت مــ: أجلــه للهــ�ف الــ(M    مــ�5 صــ��ها وم8اســ��ها ال�� �ــ�: لالســ�فادة مــ: آرائهــ� فــي  

والbــ�اغة اللغ��ــة ل�Hشــ�ات األهــ�اف ؛ ح�ــ� تــ� إجــ�اء ال�عــ�یالت الالزمــة، و4ــ(لW أصــ��D قائ�ــة  
امج إعـ�اد معل�ـي ال����ـاء ! ل�ـات  نـب�   مقـ�رات ال����ـاء فـي   أهـ�اف ی�8غـي م�اعاتهـا فـي    �ـي ال�عای�� ال 

  . (*) في ص�رتها ال8هائ�ة  ال���4ة 

 
  .) قائمة معايير األهداف في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقاتها٤ملحق (  (*)
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  ٦٨٤  

امج إعــ�اد  نــب�   ال�ــي ی�8غــي م�اعاتهــا فــي م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء فــي !ال�عــای��  ة  إعــ�اد قائ�ــ  
  . معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة 

امج إعــ�اد  نــ�� �8غــي م�اعاتهــا فــي م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء ب ی   ال�ــي !ال�عــای��  ة  إعــ�اد قائ�ــتــ�  
  وفقًا لل0.�ات ال�ال�ة:  معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة 

مقـ�رات  !���ـ�5    ال�ـي ی�8غـي م�اعاتهـا   ��یـ� ال�عـای�� ال0اصـة � ت ت   : اله�ف م: القائ�ة ت��ی�  
  ل����اء ال0/�اء وت.��قاتها. ا   امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء م�اد1 ن �� ال����اء ب 

  ت� اع�اد ه( القائ�ة في ض�ء ما یلي:  : قائ�ة ال مbادر اش�قاق ت��ی� 
 القائ�ة ال0اصة !��اد1 وت.��قات ال����اء ال0/�اء ال�ي ت� إع�ادها. 

 ال��O وال��اجع الع��4ة واألج��8ة ال�ي ت8اولD م�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

امج  نــEــا!قة ال�ــي ت8اولــD ت/ــ��: ال����ــاء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا فــي ب� ال ال�راســات وال��ــ�ث  
 . إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة 

ودور  ،  ال�Hت��ات وال�8وات العل��ة ال�ي ت8اولـD ال�Sـ الت والق/ـاQا ال���Pـة ال��ل�ـة والعال��ـة 
 ال����اء ال0/�اء في معال�cها وال�� م8ها. 

  إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في الcامعات الع��4ة. ج  !عr ال�عای�� ال0اصة ب��ام 
ح�� ت�Sل ق��E: األول: ال�عای�� ال0اصة !�فهـ�م ال����ـاء ال0/ـ�اء  ؛  في ص�رتها األول�ة 

ونSــأتها، والqــاني: ال�عــای�� ال0اصــة !��ــاد1 ال����ــاء ال0/ــ�اء وت.��قاتهــا، وال�ــي ت�qــل إث8ــى عSــ�  
 . ) مHش�اً ١٤٣، ح�� ت��نD م: ( ت ال0اصة به� �ا مع�ارًا یلي \ل مع�ار ال�Hش 

علــى م��cعــة مــ: الEــادة  القائ�ــة فــي صــ�رتها األول�ــة    تــ� عــ�ض   : للقائ�ــة   /ــ�w العل�ــى ال 
، ح�ــ� تــ� إجــ�اء ال�عــ�یالت الالزمــة، و4ــ(لW أصــ��D قائ�ــة ال�عــای��  ال�� �ــ�: لالســ�فادة مــ: آرائهــ� 
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  ٦٨٥  

فـي    امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ـات ال���4ـة ن ب�   ال�ي ی�8غي م�اعاتها في م���5 مق�رات ال����اء في 
  . (*) ص�رتها ال8هائ�ة 

امج إعـــ�اد معل�ـــي ال����ـــاء ! ل�ـــات  نـــب�   مقـــ�رات ال����ـــاء فـــي   : ت�ل�ـــل أهـــ�اف وم��ـــ�5 ثالqـــاً 
  : ال���4ة وتق���ها في ض�ء قائ��ي ال�عای�� (األه�اف وال����5) 

مـا مـ�5 تـ�اف� تلـW ال�عـای�� فـي    �: لإلجا!ة عـ: الEـHال الqالـ� مـ: أسـPلة ال��ـ� ال�ـالي وهـ
ولل��قـ+ مـ: مـ�5  (أه�اف وم���5) مق�رات ال����اء ب��نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة؟،  

مEـ��5 معالcـة وت/ـ��: مقـ�رات ال����ـاء ال�ال�ـة ب��نـامج  ص�ة ف�ض ال�راسة وال(M یـ�8 علـى "  
ء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا دون ال�Eـ��5 ال�.لـ�ب "  �ـا إع�اد معل�ي ال����ـاء ! ل�ـات ال���4ـة ل��ـاد1 ال��� 

 ت� الق�ام !ال0.�ات ال�ال�ة: 

�ل�ات ال����ةنب�  مق�رات ال����اء في ت
ل�ل أه�اف�  . امج إع�اد معل�ي ال����اء 
ــام   ــ� الق�ـ ــة تـ ــات ال���4ـ ــاء ! ل�ـ ــي ال����ـ ــ�اد معل�ـ ــامج إعـ ــاء ب��نـ ــ�رات ال����ـ ــ�اف مقـ ــل أهـ ل��ل�ـ

 !ال0.�ات ال�ال�ة: 

  . امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ن ب�   مق�رات ال����اء في   ت�ل�ل أه�اف   قة ا . ! ب8اء  
امج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات  نــب�   مقــ�رات ال����ــاء فــي   ت�ل�ــل أهــ�اف   !.اقــة   إعــ�اد تــ�  

  :  ال���4ة وفقًا لل0.�ات ال�ال�ة 
ت ال����ــاء  را مقــ� وهــ� ال� ــ� علــى مــ�5 ت/ــ��: أهــ�اف  :  ة ال��ل�ــل قــا !. ت��یــ� الهــ�ف مــ:  

وال�ـــي تـــ�    ، امج إعـــ�اد معل�ـــي ال����ـــاء ! ل�ـــات ال���4ـــة ل��ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا نـــب� فـــي  
 ال��صل إل�ها !قائ�ة ال�عای�� ال�ي ی�8غي ت�اف�ها في األه�اف. 

مج  نــا ب� مقــ�رات ال����ــاء فــي  ل��ل�ــل    !.اقــة تــ� إعــ�اد  :  ال��ل�ــل �.اقــة  الbــ�رة األول�ــة ل اعــ�اد  
 . الEاب+ ت��ی�ها  �ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء قائ�ة معای�� األه�اف عل إع�اد م 

 
  .هاتة معايير المحتوى في ضوء مبادئ الكيمياء الخضراء وتطبيقام) قائ٤ملحق (  (*)
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  ٦٨٦  

: ت� ض�w الbـ�رة األول�ـة ل�.اقـة ال��ل�ـل مـ: خـالل ع�ضـها  ال/�w العل�ي ل�.اقة ال��ل�ل 
على م��cعة م: الEادة ال�� ��: لل�أك� م: إم ان�ة ال��ل�ل !اس��0ام ه(ه ال�.اقـة، ح�ـ� تـ� إجـ�اء  

م8هــا إعــادة صــ�اغة !عــr ال�Hشــ�ات، و;ضــافة !عــr ال�Hشــ�ات ال0اصــة !الcانــO  ت  !عــr ال�عــ�یال 
 ال�هارM وال�ج�اني. 

ــة ال��ل�ــــل  ــة ل�.اقــ ــ�رة ال8هائ�ــ ــ�اد الbــ ــادة  اعــ ــا الEــ ــار إل�هــ ــ�یالت ال�ــــي اشــ ــ�اء ال�عــ ــ� إجــ : !عــ
ت�ه�ــ�ًا الســ��0امها فــي ت�ل�ــل أهــ�اف    (*) ال�� �ــ�: أصــ��D !.اقــة ال��ل�ــل فــي صــ�رتها ال8هائ�ــة 

 ت ال����اء ب��نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة. را مق� 

  : إج�اءات ال��ل�ل 
امج إعـ�اد معل�ـي ال����ـاء  نـ�� مقـ�رات ال����ـاء ب !ع� االن�هاء م: إعـ�اد !.اقـة ت�ل�ـل أهـ�اف  

  ، وال�أك� م: صالح��ها لل�.��+ ت� الق�ام !اإلج�اءات ال�ال�ة: ! ل�ات ال���4ة 
ع�8ة ال��ل�ـل ت�صـ�فات مقـ�رات ال����ـاء ب��نـامج إعـ�اد معل�ـي    لD ، ش� ت��ی� ع�8ة ال��ل�ل 

ال����ــاء ! ل�ــة ال���4ــة جامعــة ب8هــا علــى مــ�ار األر4ــع ســ�8ات، ح�ــ� وصــل عــ�د ت�صــ�فات ال�قــ�رات  
  ) مق�ر. ٢٧ال�ي ت� ت�ل�لها ( 
ت�qلــD وحــ�ات ال��ل�ــل فــي أهــ�اف \ــل م�ضــ�ع مــ: ال��ضــ�عات  :  وحــ�ات ال��ل�ــل ت��یــ�  

 . ات ال����اء في ب�نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة �ر !�ق   ال�اردة 

!�qا!ـــة فPـــات ت�ل�ـــل  هـــ�اف  : ُتعـــ� ال�Hشـــ�ات ال��/ـــ�8ة فـــي معـــای�� األ ت��یـــ� فPـــات ال��ل�ـــل 
م�ــاد1 ال����ــاء  فــي ضــ�ء  امج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات ال���4ــة  نــب� أهــ�اف مقــ�رات ال����ــاء فــي  

 . ال0/�اء وت.��قاتها 

 wاب ما  :  ال��ل�ل ة  ل� ع�   ض�Eم: خالل ح Wیلي:  وذل  

 
) ��اقة ت�ل	ل أه-اف مق�رات ال!	
	ــاء فــي ب�نــامج إعــ-اد معل
ــي ال!	
	ــاء ��ل	ــات ال*�(	ــة فــي ضــ%ء م�ــاد#ء ٥مل�� (  (*)

  ال!	
	اء ال ��اء وت��	قاتها.
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  ٦٨٧  

��ل�ــل أهــ�اف  ق�ــام ال�احqــة ب ، ح�ــ� تــ� ال�أكــ� مــ: صــ�ق ال��ل�ــل مــ: خــالل  صــ�ق ال��ل�ــل 
!ـــإج�اء نفـــ�    *) * ( ت�ل�ـــل األهـــ�اف، \�ـــا قامـــD إحـــ�5 الـــtم�الت   !.اقـــة !اســـ��0ام    مقـــ�رات ال����ـــاء 
صلD إل�هـا ال�احqـة !ال�8ـائج ال�ـي ت�صـلD  ت� ت� مقارنة ال�8ائج ال�ي  و ال��ل�ل،    !.اقة ال��ل�ل !اس��0ام  

وقــ�    )،   ٦٢  –  ٦١:  ١٩٨٤(ال�ف�ي،  إل�هـا الtم�لــة، وتـ� حEــاب نEــ�ة االتفـاق مــ: خــالل معادلـة \ــ�4� 
%) وهـي نEـ�ة اتفـاق عال�ـة، و4ـ(ل�Q W ـ: ال�ثـ�ق فـي ال�8ـائج ال�ـي تـ�    ٩٦.٥٦(   االتفـاق  بلغـD نEـ�ة 

 إل�ها.  ال��صل 

:  ٢٠٠٤،  lع��ــة (   معادلــة ث�ـات ال��ل�ـل �ــ� تـ� اسـ��0ام  ح   أسـ��ع�:،   مـ�ة ثان�ـة !فــارق زم8ـي 
٢٢٦    ،( Dــــــــــــــــ�ة   وقـــــــــــــــ� بلغــــــــــــــــEــــــــــــــــ�ة عال�ــــــــــــــــة م�ــــــــــــــــا یــــــــــــــــ�ل    ٩٧.٢٣االتفــــــــــــــــاق    نEوهــــــــــــــــي ن  

 على ث�ات ال��ل�ل. 

 . امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ن ب�   م���5 مق�رات ال����اء في ت�ل�ل  

ــا  ــ�اد معل�ـــي ال����ـ ــام  ل��ل�ـــل م��ـــ�5 مقـــ�رات ال����ـــاء ب��نـــامج إعـ ء ! ل�ـــات ال���4ـــة تـــ� الق�ـ
 !ال0.�ات ال�ال�ة: 

 . امج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ن ب�   م���5 مق�رات ال����اء في ت�ل�ل    !.اقة ب8اء  

  قامD ال�احqة !إعادة ال��ل�ل  ال��ل�ل   !ع� إت�ام ع�ل�ة ، ث�ات ال��ل�ل 
معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــات  امج إعــ�اد  نــب�   م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء فــي ت�ل�ــل    !.اقــة   إعــ�اد تــ�  

 :  ال���4ة وفقًا لل0.�ات ال�ال�ة 

امج إعـــ�اد  نـــوهـــ� ال� ـــ� علـــى مـــ�5 ت/ـــ��: م��ـــ�5 ب�   : ة ال��ل�ـــل قـــا !. ت��یـــ� الهـــ�ف مـــ:  
� ال��صــل إل�هــا !قائ�ــة  معل�ـي ال����ــاء ! ل�ــات ال���4ـة ل��ــاد1 ال����ــاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهــا، وال�ــي تـ

 ���5. ال�عای�� ال�ي ی�8غي ت�اف�ها في ال� 

 
  .ل*�(	ة جامعة ب=هااد. دعاء سع	- م�
%د: م-رس م=اهج و>�ق ت-ر:9 العل%م ��ل	ة   *)*(
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  ٦٨٨  

امج  نــب�   مقــ�رات ال����ــاء فــي   ة ل��ل�ــل !.اقــتــ� إعــ�اد  ة ال��ل�ــل،  �.اقــالbــ�رة األول�ــة ل اعــ�اد  
 . الEاب+ ت��ی�ها  إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة في ض�ء قائ�ة معای�� ال����5 

ت� ض�w الbـ�رة األول�ـة ل�.اقـة ال��ل�ـل مـ: خـالل ع�ضـها  :  ال/�w العل�ي ل�.اقة ال��ل�ل 
��cعة م: الEادة ال�� ��: لل�أك� م: إم ان�ة ال��ل�ل !اس��0ام ه(ه ال�.اقـة، ح�ـ� تـ� إجـ�اء  على م 

 !عr ال�ع�یالت م8ها إعادة ص�اغة !عr ال�Hش�ات، وح(ف !عr ال�Hش�ات ال��Sابهة. 

ــة ال��ل�ــــل  ــة ل�.اقــ ــ�رة ال8هائ�ــ ــ�اد الbــ ــاعــ ــادة  : !عــ ــا الEــ ــار إل�هــ ــ�یالت ال�ــــي اشــ ــ�اء ال�عــ � إجــ
  Dت�ه�ــ�ًا الســ��0امها فــي ت�ل�ــل م��ــ�5    (*) !.اقــة ال��ل�ــل فــي صــ�رتها ال8هائ�ــة ال�� �ــ�: أصــ��

  مق�رات ال����اء في ب�نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة. 
  إج�اءات ال��ل�ل:  (ب) 

امج إعـــ�اد معل�ـــي  نـــب� ت ال����ـــاء فـــي  مقـــ�را !عـــ� االن�هـــاء مـــ: إعـــ�اد !.اقـــة ت�ل�ـــل م��ـــ�5  
  ، وال�أك� م: صالح��ها لل�.��+ ت� الق�ام !اإلج�اءات ال�ال�ة: ال����اء ! ل�ات ال���4ة 

، ش�لD ع�8ة ال��ل�ـل ت�صـ�فات مقـ�رات ال����ـاء ب��نـامج إعـ�اد معل�ـي  ت��ی� ع�8ة ال��ل�ل 
�ــ� وصــل عــ�د ت�صــ�فات ال�قــ�رات  ال����ــاء ! ل�ــة ال���4ــة جامعــة ب8هــا علــى مــ�ار األر4ــع ســ�8ات، ح 

 ) مق�ر. ٢٧ال�ي ت� ت�ل�لها ( 

ت�qلــD وحــ�ات ال��ل�ــل فــي م��ــ�5 \ــل م�ضــ�ع مــ: ال��ضــ�عات  :  وحــ�ات ال��ل�ــل ��یــ�  ت 
  . !�ق�رات ال����اء في ب�نامج إع�اد معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة   ال�اردة 

  8ة فـــي معـــای�� م��ـــ�5 : ت�qلـــD فPـــات ال��ل�ـــل فـــي ال�Hشـــ�ات ال��/ـــ� ت��یـــ� فPـــات ال��ل�ـــل 
م�ـاد1 ال����ـاء ال0/ـ�اء  فـي ضـ�ء  ال����اء ! ل�ات ال���4ـة    امج إع�اد معل�ي ن ب� مق�رات ال����اء في  

 . وت.��قاتها 

 
ت ال!	
	اء في ب�نــامج إعــ-اد معل
ــي ال!	
	ــاء ��ل	ــات ال*�(	ــة فــي ضــ%ء م�ــاد#ء ا) ��اقة ت�ل	ل م�*%# مق�ر ٦مل�� (  (*)

  .ال!	
	اء ال ��اء وت��	قاتها
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  ٦٨٩  

 wاب    : ل��ل�ل ا   ع�ل�ة   ض�Eم: خالل ح Wما یلي وذل  : 

، ح�ــ� تــ� ال�أكــ� مــ: صــ�ق ال��ل�ــل مــ: خــالل ت�ل�ــل م��ــ�5 بــ�امج إعــ�اد  صــ�ق ال��ل�ــل 
ة  الtم�لـ  نفـ� ، \�ـا قامـD  ة ت�ل�ـل ال���ـ�5 !.اقـ!اسـ��0ام    جامعـة ب8هـا   ء ! ل�ات ال���4ة معل�ي ال����ا 

تـ� مقارنـة ال�8ـائج ال�ـي ت�صـلD إل�هـا ال�احqـة !ال�8ـائج  ، و !إج�اء نف� ال��ل�ل !اسـ��0ام !.اقـة ال��ل�ـل 
االتفـاق   �ة وقـ� بلغـD نEـبـ8ف� ال.��قـة الEـا!قة،  ال�ي ت�صلD إل�ها الtم�لة، وت� حEـاب نEـ�ة االتفـاق  

 إل�ها.  �ث�ق في ال�8ائج ال�ي ت� ال��صل وهي ن�Eة اتفاق عال�ة، و4(ل�Q W : ال   %)   ٩٥.٤٢( 

  قامـD ال�احqـة !إعـادة ال��ل�ـل مـ�ة ثان�ـة !فـارق زم8ـي   ال��ل�ـل   !ع� إت�ـام ع�ل�ـة ،  ث�ات ال��ل�ل 
وهـي نEـ�ة    ٩٦.٤٤االتفـاق \�ـا   نEـ�ة  وقـ� بلغـD نفـ� ال.��قـة الEـا!قة،  أسـ��ع�:، ح�ـ� تـ� اسـ��0ام  

 عال�ة م�ا ی�ل على ث�ات ال��ل�ل. 

 ث:  ـــــــ البح ج  ـــــــ نتائ 

ت� ت�ل�ل أه�اف وم���5 مق�رات ال����ـاء فـي ب�نـامج إعـ�اد معل�ـى ال����ـاء ! ل�ـات ال���4ـة  
فـــي ضـــ�ء م�ـــاد1  تـــ� إعـــ�ادها  ال�ـــي    ال���ـــ�5)   –جامعـــة ب8هـــا فـــي ضـــ�ء !.ـــاق�ي ال��ل�ـــل (األهـــ�اف  

 ع: ال�8ائج ال�ال�ة: وق� أسف�ت ،  .��قاتها ال����اء ال0/�اء وت 

�ــة  امج إعــ�اد معل�ـي ال����ــاء ! ل�ـات ال��4 نـب�   �ـل أهــ�اف مقـ�رات ال����ــاء فـي أوًال: ن�ـائج ت�ل 
  ، وق� ت/�D8 ما یلي: الEاب+ ت��ی�ها  أله�اف ا معای��   ة في ض�ء قائ� 

عـــ:  تـــ� إعـــ�ادها  مقـــ�رات ال����ـــاء وفقـــًا لقائ�ـــة ال�عـــای�� ال�ـــي  أســـف�ت ع�ل�ـــة ت�ل�ـــل أهـــ�اف  
  ال�8ائج ال�ال�ة: 
ال����ـاء للف�قــة األولــى فــي ب�نـامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة  مقــ�رات  أهــ�اف  ت�ل�ــل  ن�ـائج  

  ، وت�/�D8 ما یلي: ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف 
ــائج   ــى أل ن�ـ ــل ال��ـ ــ�اف  ال��ل�ـ ــ�اد م هـ ــامج إعـ ــي ب�نـ ــى فـ ــة األولـ ــاء للف�قـ ــ�رات ال����ـ عل�ـــي  مقـ

 ای�� األه�اف: ال����اء ! ل�ة ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ�ة مع 
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  ٦٩٠  

العـــ�د ال�لــــي ل�Hشـــ�ات الcانــــO ال�ع�فـــي وفقــــًا ل��ـــاد1 ال����ــــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهــــا هــــي  
 )١٤٣  Dَا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHقــة األولــى شــع�ة    ١٣) م�رات ال����ــاء للف�مع�ــار، ولــ� ت�/ــ�: أهــ�اف مقــ

ــاء أ5 مHشـــ�ًا م8هـــا  ���ـــاء  ، م�ـــا Qع8ـــى تـــ�ني مEـــ��5 ت/ـــ��: األهـــ�اف ال�ع�ف�ـــة ل�قـــ�رات ال� ال����ـ
 للcانO ال�ع�في في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

)  ���٨٥ـاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا هـي ( الع�د ال�لي ل�Hش�ات الcانO ال�هـارM وفقـًا ل��ـاد1 ال� 
  Dًا ت�8رج ت��شH١٣م   �رات ال����ـاء للف�قـة األولـى شـع�ة ال����ـاء أ5  مع�ار، ول� ت�/�: أه�اف مقـ

��5 ت/ــ��: األهــ�اف ال�هار�ــة ل�قــ�رات ال����ــاء للcانــO ال�هــارM  مHشــ�ًا م8هــا، م�ــا Qع8ــى تــ�ني مEــ
 في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــي   ــا هـ ــ�اء وت.��قاتهـ ــاء ال0/ـ ــاد1 ال����ـ ــًا ل��ـ ــ�اني وفقـ ــO ال�جـ ــ�ات الcانـ ــي ل�Hشـ ــ�د ال�لـ العـ
 )١٠٦  Dًا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHقــة األولــى شــع�ة  مع�ــ  ١٣) م�رات ال����ــاء للف�ار، ولــ� ت�/ــ�: أهــ�اف مقــ
ــاء  ا  ــ�رات ال����ـ ــة ل�قـ ــ�اف ال�ج�ان�ـ ــ��: األهـ ــ��5 ت/ـ ــ�ني مEـ ــا Qع8ـــى تـ ــا، م�ـ ــ�ًا م8هـ ــاء أ5 مHشـ ل����ـ

 للcانO ال�ج�اني في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــي أل  ــل ال��فـ ــائج ال��ل�ـ ــ�اف  ن�ـ ــامج هـ ــي ب�نـ ــى فـ ــة األولـ ــاء للف�قـ ــ�رات ال����ـ ــي    مقـ ــ�اد معل�ـ إعـ
  قائ�ة معای�� األه�اف: ال����اء ! ل�ة ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د  

ُتeه� ن�ائج ت�ل�ل أه�اف مق�رات ال����اء للف�قـة األولـى أنهـا لـ� ت�/ـ�: أ5 مـ: ال�Hشـ�ات  
ال0اصــة !األهــ�اف ال�ع�ف�ــة وال�هار�ــة وال�ج�ان�ــة ؛ م�ــا Qع8ــي قbــ�ر أهــ�اف مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة  

  ا. لى في ت/��: األه�اف ال��ت�.ة !ال����اء ال0/�اء وت.��قاته األو 
مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة الqان�ــة فــي ب�نــامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة  أهــ�اف  ت�ل�ــل  ن�ــائج  

  ، وت�/�D8 ما یلي: ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف 
ف�قـــة الqان�ـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي  مقـــ�رات ال����ـــاء لل هـــ�اف  ال��ل�ـــل ال��ـــى أل ن�ـــائج  

 �ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف: ال����اء ! ل�ات ال��4 
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  ٦٩١  

العـــ�د ال�لــــي ل�Hشـــ�ات الcانــــO ال�ع�فـــي وفقــــًا ل��ـــاد1 ال����ــــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهــــا هــــي  
 )١٤٣  Dَا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHان�ــة م8هــا    ١٣) مqقــة ال�رات ال����ــاء للف�أهــ�اف مقــ D8مع�ــار، ح�ــ� ت/ــ�
اف ال�ع�ف�ـة ل�قـ�رات ال����ـاء  . %، م�ـا Qع8ـى تـ�ني مEـ��5 ت/ـ��: األهـ� ٧) مHش�ًا فقw بE8ـ�ة  ١( 

 للcانO ال�ع�في في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

)  ٨٥الع�د ال�لي ل�Hش�ات الcانO ال�هارM وفقًا ل��اد1 ال����اء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا هـي (   
  Dًا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHًا م8هــا،  مع�ــار، ولــ� ت�/ــ�: أهــ  ١٣م�شــHان�ــة أ5 مqقــة ال�رات ال����ــاء للف�اف مقــ�

 Q فــي ال����ــاء  م�ــا Mال�هــار Oانــcرات ال����ــاء لل�ــ��5 ت/ــ��: األهــ�اف ال�هار�ــة ل�قــEع8ــى تــ�ني م
 ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــي   ــا هـ ــ�اء وت.��قاتهـ ــاء ال0/ـ ــاد1 ال����ـ ــًا ل��ـ ــ�اني وفقـ ــO ال�جـ ــ�ات الcانـ ــي ل�Hشـ ــ�د ال�لـ العـ
qان�ـة أ5 مHشـ�ًا  مع�ار، ول� ت�/ـ�: أهـ�اف مقـ�رات ال����ـاء للف�قـة ال   ١٣ت�D    ) مHش�ًا ت�8رج ١٠٦( 

م8هــا، م�ــا Qع8ــى تــ�ني مEــ��5 ت/ــ��: األهــ�اف ال�ج�ان�ــة ل�قــ�رات ال����ــاء للcانــO ال�جــ�اني فــي  
 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــائج   ــة الqان�ـــة فـــي ب�نـــامج  هـــ�اف  ال��ل�ـــل ال��فـــي أل ن�ـ إعـــ�اد معل�ـــي  مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـ
 ، وق� أdه�ت ال�8ائج ما یلي:  � األه�اف ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای� 

ت/�D8 مHشـ�ًا واحـ�ًا ت�ـD مع�ـار اق�bـادQات الـ(رة مـ: مقـ�ر "  !ال�E8ة لأله�اف ال�ع�ف�ة:  
  SQ�ح تفاعالت االس���ال األل�فات�ة واألرومات�ة. " وه�:    IIك���اء ع/��ة  

ــاء للف�قــــة ال : لــــ� ت�/ــــ�:  هــــ�اف ال�هار�ــــة !الE8ــــ�ة لأل  qان�ــــه أQــــًا مــــ:  أهــــ�اف مقــــ�رات ال����ــ
 ال�Hش�ات ال0اصة !األه�اف ال�هار�ة لل����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

أهــــ�اف مقـــ�رات ال����ــــاء للف�قــــة الqان�ــــة أQــــًا مــــ:  : لــــ� ت�/ــــ�:  !الE8ـــ�ة لألهــــ�اف ال�ج�ان�ــــة 
 ء ال0/�اء وت.��قاتها. ال�Hش�ات ال0اصة !األه�اف ال�ج�ان�ة لل����ا 
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  ٦٩٢  

للف�قــة الqالqــة فــي ب�نــامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة  مقــ�رات ال����ــاء  أهــ�اف  ت�ل�ــل  ن�ــائج  
 ، وت�/�D8 ما یلي: ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف 

  مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة الqالqـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي هـــ�اف  ال��ل�ـــل ال��ـــى أل ن�ـــائج  أ)  
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف: 

العـــ�د ال�لــــي ل�Hشـــ�ات الcانــــO ال�ع�فـــي وفقــــًا ل��ـــاد1 ال����ــــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهــــا هــــي  
 )١٤٣  Dَا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHــة م8هــا    ١٣) مqالqقــة ال�رات ال����ــاء للف�أهــ�اف مقــ D8مع�ــار، ح�ــ� ت/ــ�
ــا Qع8ـــى تـــ�ني   ٨) مHشـــ�ًا بE8ـــ�ة  ١٢(  مEـــ��5 ت/ـــ��: األهـــ�اف ال�ع�ف�ـــة ل�قـــ�رات ال����ـــاء    %، م�ـ

 �ع�في في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. للcانO ال 

)  ٨٥الع�د ال�لي ل�Hش�ات الcانO ال�هـارM وفقـًا ل��ـاد1 ال����ـاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا هـي ( 
  Dًا ت�8رج ت��شHه م8هـ  ١٣مqالqقة ال�رات ال����اء للف�أه�اف مق D8�/٢ا ( مع�ار، ح�� ت�  �شـHم (

ل�هار�ــة ل�قــ�رات ال����ــاء للcانــO ال�هــارM  % م�ــا Qع8ــى تــ�ني مEــ��5 ت/ــ��: األهــ�اف ا   ٢بE8ــ�ة  
 في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــي   ــا هـ ــ�اء وت.��قاتهـ ــاء ال0/ـ ــاد1 ال����ـ ــًا ل��ـ ــ�اني وفقـ ــO ال�جـ ــ�ات الcانـ ــي ل�Hشـ ــ�د ال�لـ العـ
 )١٠٦  Dًا ت8ـــ�رج ت�ـــ�شـــHـــة شـــع�ة    مع�ـــار، ولـــ� ت�/ـــ�: أهـــ�اف   ١٣) مqالqقـــة ال�رات ال����ـــاء للف�مقـــ

ــ�ًا   ــاء أ5 مHشـ ــاء  ال����ـ ــ�رات ال����ـ ــة ل�قـ ــ�اف ال�ج�ان�ـ ــ��: األهـ ــ��5 ت/ـ ــ�ني مEـ ــا Qع8ـــى تـ ــا، م�ـ م8هـ
 . للcانO ال�ج�اني في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها 

مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة الqالqـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي  هـــ�اف  ال��ل�ـــل ال��فـــي أل ن�ـــائج  
  dه�ت ال�8ائج ما یلي:  ، وق� أ ��اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف ال�� 

: ت/�D8 ثـالث مHشـ�ات فقـw ت�ـD مع�ـار تSـ��� تفاعـل \���ـائي  ال�ع�ف�ة   !ال�E8ة لأله�اف 
 :    " وهي   III\���اء ف��tائ�ة  أقل خ.�رة م: مق�ر "  

 Qع�ف \���اء الE.�ح. 
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 ی(\� خbائ� \���اء الE.�ح. 

 اس��0امات \���اء الE.�ح. Qع�د 

للف�قــة الqالqــة ثــالث مHشــ�ات ت�ــD مع�ــار اســ��0ام    ك�ــا ت/ــ�D8 أهــ�اف مقــ�رات ال����ــاء 
  " وهي:    III\���اء ف��tائ�ة  ال��فtات اآلم8ة م: مق�ر "  
 .tف \���اء ال�ف�عQ 

 .tائ� \���اء ال�فbخ �ی(\ 

 .tع�د اس��0امات \���اء ال�فQ 

��اء للف�قة الqالqة خ�Eـة مHشـ�ات ت�ـD مع�ـار س�اسـة م8ـع  ك�ا ت/�D8 أه�اف مق�رات ال�� 
 ���اء ب��Pة " وهي:  \ �ث م: مق�ر "  ال�ل 

 ال��Pي.  ال�ل�ث  دراسة 

 . اله�اء  تل�ث  دراسة 

 . ال�اء  تل�ث  دراسة 

  . ال�اء  تل�ث  معالcة   l�ق 
 . ال��Pي   ال�ص�  وl�ق   اله�اء   في   ال�ل�ثات  اس��Sاف 

الqالqــة مHشــ�ًا واحـ�ًا فقــw ت�ــD مع�ــار اســ��0ام  ك�ـا ت/ــ�D8 أهــ�اف مقــ�رات ال����ـاء للف�قــة  
  " وه�: دراسة خ�اص الE ��ات وأه���ها.   III\���اء ع/��ة  �cدة م: مق�ر "  ال��ارد ال�� 

أهـ�اف مقـ�رات ال����ـاء للف�قـة الqالqـة مHشـ�ًا واحـ�ًا فقـw  : ت/ـ�D8  !ال�E8ة لأله�اف ال�هار�ة 
اعــ�اد أوراق  " وه�:   III\���ــاء ف��tائ�ــة  قــ�ر "  ت�ــD مع�ــار تSــ��� تفاعــل \���ــائي أقــل خ.ــ�رة مــ: م 

 ��قات \���اء الE.�ح. !��qة ح�ل ت. 
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ك�ـا ت/ــ�D8 أهــ�اف مقــ�رات ال����ـاء للف�قــة الqالqــة مHشــ�ًا واحـ�ًا فقــw ت�ــD مع�ــار اســ��0ام  
اعــ�اد أوراق !��qــة حــ�ل ت.��قــات \���ــاء  " وهــ�:    III\���ــاء ف��tائ�ــة  ال��فــtات اآلم8ــة مــ: مقــ�ر "  

 .tال�ف 

اء للف�قــــة الqالqــــة أQــــًا مــــ:  أهــــ�اف مقــــ�رات ال����ــــ: لــــ� ت�/ــــ�:  !الE8ــــ�ة لألهــــ�اف ال�ج�ان�ــــة 
 ال�Hش�ات ال0اصة !األه�اف ال�ج�ان�ة لل����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة ال�ا!عــة فــي ب�نــامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة  أهــ�اف  ت�ل�ــل  ن�ــائج  
 ، وت�/�D8 ما یلي: �8د قائ�ة معای�� األه�اف ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب 

ــائج   ــ�اف  ال��ـــى أل ال��ل�ـــل  ن�ـ ــامج إعـــ�اد معل�ـــي  هـ ــة ال�ا!عـــة فـــي ب�نـ مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـ
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف: 

العـــ�د ال�لــــي ل�Hشـــ�ات الcانــــO ال�ع�فـــي وفقــــًا ل��ـــاد1 ال����ــــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهــــا هــــي  
 )١٤٣  Dَا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHرات    ١٣) م�أهــ�اف مقــ D8ا!عــة م8هــا  مع�ــار، ح�ــ� ت/ــ��قــة ال�ال����ــاء للف
%، م�ـــا Qع8ـــى تـــ�ني مEـــ��5 ت/ـــ��: األهـــ�اف ال�ع�ف�ـــة ل�قـــ�رات ال����ـــاء    ٢) مHشـــ�ات بE8ـــ�ة  ٣( 

 للcانO ال�ع�في في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

)  ٨٥ل��اد1 ال����اء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا هـي ( الع�د ال�لي ل�Hش�ات الcانO ال�هارM وفقًا    
مع�ــار، ولــ� ت�/ــ�: أهــ�اف مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة ال�ا!عــة أ5 مHشــ�ًا م8هــا    ١٣ت�ــD  مHشــ�ًا ت8ــ�رج  

م�ــا Qع8ــى تــ�ني مEــ��5 ت/ــ��: األهــ�اف ال�هار�ــة ل�قــ�رات ال����ــاء للcانــO ال�هــارM فــي ال����ــاء  
 ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــ�  ــي ل�Hشـ ــ�د ال�لـ ــ�اء وت.��قا العـ ــاء ال0/ـ ــاد1 ال����ـ ــًا ل��ـ ــ�اني وفقـ ــO ال�جـ ــي  ات الcانـ ــا هـ تهـ
 )١٠٦  Dًا ت�8رج ت��شHًا    ١٣) م�شـHا!عـة أ5 م�قـة ال�رات ال����ـاء للف�مع�ار، ول� ت�/�: أه�اف مقـ

م8هــا، م�ــا Qع8ــى تــ�ني مEــ��5 ت/ــ��: األهــ�اف ال�ج�ان�ــة ل�قــ�رات ال����ــاء للcانــO ال�جــ�اني فــي  
 . وت.��قاتها ال����اء ال0/�اء  
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ــائج   ــي أل ن�ـ ــل ال��فـ ــ�اف  ال��ل�ـ ــاء  هـ ــ�رات ال����ـ ــي  مقـ ــ�اد معل�ـ ــامج إعـ ــي ب�نـ ــة فـ ــة ال�ا!عـ للف�قـ
  ، وق� أdه�ت ال�8ائج ما یلي: ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� األه�اف 

ت/ــ�D8 مHشــ�ًا واحــ�ًا ت�ــD مع�ــار تSــ��� تفاعــل \���ائ�ــة أقــل  !الE8ــ�ة لألهــ�اف ال�ع�ف�ــة:  
 ادن. دراسة تآكل ال�ع وه�:     "   V.�رة م: مق�ر " \���اء ف��tائ�ة  خ 

ك�ا ت/�: أه�اف مق�رات ال����اء للف�قة ال�ا!عة مHش�ًا واح�ًا فقw ت�ـD مع�ـار \���ـاء م8ـع  
 ال��ادث م: مق�ر " أساس�ات عل�م ال��اد " وه�: دراسة أساس�ات عل�م ال��اد. 

ال�ا!عــة مHشــ�ًا واحــ�ًا فقــw ت�ــD مع�ــار تbــ���  ك�ــا ت/ــ�: أهــ�اف مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة  
ــ:   ــة مـ ــ�اتج آم8ـ ــ�ر "  نـ ــ��ة  مقـ ــاء ع/ـ ــ�:  VII\���ـ ــي ت�Eـ ــة فـ ــ�ق ال��یqـ ــO ال.ـ ــ�ف ال.الـ ــ�: Qعـ " وهـ
  خ�اص ال�e8فات. 

أهــــ�اف مقــــ�رات ال����ــــاء للف�قــــة ال�ا!عــــة أQــــًا مــــ:  : لــــ� ت�/ــــ�:  !الE8ــــ�ة لألهــــ�اف ال�هار�ــــة 
ــ ــ��:  ال�Hشــــ�ات ال0اصــــة !األهــــ�اف ال�هار�ــــة لل����ــ ــا Qع8ــــي عــــ�م ت/ــ ــا، م�ــ ــ�اء وت.��قاتهــ اء ال0/ــ

 �ة ل�ق�رات ال����اء للcانO ال�هارM في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. األه�اف ال�هار 

أهـــ�اف مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة ال�ا!عـــة أQـــًا مـــ:  : لـــ� ت�/ـــ�:  !الE8ـــ�ة لألهـــ�اف ال�ج�ان�ـــة 
وت.��قاتهــــا، م�ــــا Qع8ـــي عــــ�م ت/ــــ��:    ال�Hشـــ�ات واألهــــ�اف ال�ج�ان�ـــة ل��ــــاد5ء ال����ــــاء ال0/ـــ�اء 

 ت ال����اء للcانO ال�ج�اني في ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. األه�اف ال�ج�ان�ة ل�ق�را 

�ــة  ال��4 ة  امج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــنــب�   ثان�ــًا: ن�ــائج ت�ل�ــل م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء فــي 
 ����5 الEاب+ ت��ی�ها. ل ا معای��    ة في ض�ء قائ� جامعة ب8ها  

عل�ـى ال����ـاء ! ل�ـات ال���4ـة  م���5 مقـ�رات ال����ـاء ب��نـامج إعـ�اد م أسف�ت ع�ل�ة ت�ل�ل  
  ع: ال�8ائج ال�ال�ة: جامعة ب8ها وفقًا لقائ�ة ال�عای�� ال�ي ت� إع�ادها 

مقـ�رات ال����ـاء للف�قـة األولـى فـي ب�نـامج إعـ�اد معل�ـي ال����ـاء ! ل�ـة    ت�ل�ل م��ـ�5 ن�ائج  
  ، وت�/�D8 ما یلي: ا وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5 ال���4ة جامعة ب8ه 
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ــائج   ــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي  ا ن�ـ ــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة األولـــى فـ ل��ل�ـــل ال��ـــى ل���ـــ�5 مقـ
 ال����اء ! ل�ة ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. 

تهـــا هـــي  ُتeهـــ� أن العـــ�د ال�لـــي ل�Hشـــ�ات ال���ـــ�5 وفقـــًا ل��ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قا 
 )١٣٦  Dًا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHقــة األولــى شــع�ة  مع�ــار، ولــ� ی�/ــ�: م��ــ�5    ١٣) م�رات ال����ــاء للف�مقــ

ال����ـاء أ5 مHشـ�ًا م8هـا، م�ـا Qع8ـى تـ�ني مEــ��5 ت/ـ��: م��ـ�5 مقـ�رات ال����ـاء ل��ـاد1 ال����ــاء  
  ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــائج   ــن�ـ ــة األولـ ــاء للف�قـ ــ�رات ال����ـ ــ�5 مقـ ــي ل���ـ ــل ال��فـ ــي  ال��ل�ـ ــ�اد معل�ـ ــامج إعـ ــي ب�نـ ى فـ
 قائ�ة معای�� ال����5. ال����اء ! ل�ة ال���4ة وف+ ب�8د  

ُتeه� ن�ائج ت�ل�ل م���5 مق�رات ال����ـاء للف�قـة األولـى مـ�5 ت/ـ��8ها ل�عـای�� ومHشـ�ات  
ــای��   ــ�ات ال�عـ ــ: مHشـ ــ� مـ ــ�: أM مHشـ ــ� ی�/ـ ــ�5 لـ ــا أن ال���ـ ــ�اء وت.��قاتهـ ــاء ال0/ـ ــاد5ء ال����ـ م�ـ

 ت.��قاتها. ���اء ال0/�اء مفه�مها ونSأتها، وم�اد1 ال����اء ال0/�اء و ال0اصة بـ: ال� 

مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة الqان�ــة فــي ب�نــامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة    ت�ل�ــل م��ــ�5 ن�ــائج  
  ، وت�/�D8 ما یلي: ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5 

���ــــاء للف�قـــة الqان�ــــة فـــي ب�نــــامج إعـــ�اد معل�ــــي  مقـــ�رات ال�   ال��ل�ــــل ال��ـــى ل���ــــ�5 ن�ـــائج  
 ة ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. ال����اء ! ل� 

ُتeهـــ� أن العـــ�د ال�لـــي ل�Hشـــ�ات ال���ـــ�5 وفقـــًا ل��ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا هـــي  
 )١٣٦  Dًا ت�8رج ت��شHم (ان�ـة   ١٣qقة ال�رات ال����اء للف�مع�ار، ح�� ت/�: م���5 مق   ) ٢م8هـا  (

: م��ـ�5 مقـ�رات ال����ـاء ل��ـاد1 ال����ـاء  %، م�ـا Qع8ـى تـ�ني مEـ��5 ت/ـ��   ١مHشـ�ًا فقـw بE8ـ�ة  
 ال0/�اء وت.��قاتها. 

مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة الqان�ـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي    ال��ل�ـــل ال��فـــي ل���ـــ�5 ن�ـــائج  
 ال����اء ! ل�ة ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. 
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  ٦٩٧  

مــ�5 ت/ــ��8ها ل�عــای��    ن�ــائج ت�ل�ــل م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة الqان�ــة ل�ع�فــة   ُتeهــ� 
ومHشـــ�ات م�ـــاد5ء ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا أن ال���ـــ�5 لـــ� ی�/ـــ�: أM مHشـــ� مـــ: مHشـــ�ات  
ال�عای�� ال0اصة ب: ال����اء ال0/�اء مفه�مها ونSأتها، وم�اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتهـا ف��ـا  

  " ه�ا:    �IIاء ع/��ة  \�� ع�ار اق�bادQات ال(رة ال(M ت�/�: مHش��: فقw م: مق�ر "  ع�ا م 
 ال�قارنة ب�: تفاعالت االس���ال األل�فات�ة واألرومات�ة. 

 تفاعالت اإلضافة. 

مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة الqالqــة فــي ب�نــامج إعــ�اد معل�ــي ال����ــاء ! ل�ــة    ت�ل�ــل م��ــ�5 �ــائج  ن 
  ، وت�/�D8 ما یلي: + ب�8د قائ�ة معای�� ال����5 ال���4ة جامعة ب8ها وف 

مقــــ�رات ال����ــــاء للف�قــــة الqالqــــة فــــي ب�نــــامج إعــــ�اد معل�ــــي    �ــــل ال��ــــى ل���ــــ�5 ال��ل ن�ـــائج  
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. 

ــ ا هـــي  ُتeهـــ� أن العـــ�د ال�لـــي ل�Hشـــ�ات ال���ـــ�5 وفقـــًا ل��ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـ
 )١٣٦  Dًا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHم��ــ�5 مقــ  ١٣) م D8ــة م8هــا  مع�ــار، ح�ــ� ت/ــ�qالqقــة ال�رات ال����ــاء للف�
ــ�ة  ١٠(  ــ�ات بE8ـ ــاد1    ٧) مHشـ ــاء ل��ـ ــ�رات ال����ـ ــ�5 مقـ ــ��: م��ـ ــ��5 ت/ـ ــ�ني مEـ ــى تـ ــا Qع8ـ %، م�ـ

 . ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها 

فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي  مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة الqالqـــة    ال��ل�ـــل ال��فـــي ل���ـــ�5 ن�ـــائج  
 ائ�ة معای�� ال����5. ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د ق 

ُتeهــ� ن�ــائج ت�ل�ــل م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة الqالqــة ل�ع�فــة مــ�5 ت/ــ��8ها ل�عــای��  
ومHشـــ�ات م�ـــاد5ء ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا أن ال���ـــ�5 لـــ� ی�/ـــ�: أM مHشـــ� مـــ: مHشـــ�ات  

/�اء وت.��قاتهـا ف��ـا  ب: ال����اء ال0/�اء مفه�مها ونSأتها، وم�اد1 ال����اء ال0 ال�عای�� ال0اصة  
" والـ(M ت/ـ�: مHشـ�ًا    III\���ـاء ف��tائ�ـة  ع�ا مع�ار ت���S تفاعـل \���ـائي أقـل خ.ـ�رة مـ: مقـ�ر "  

 مع�فة \���اء الE.�ح. :  واح�ًا فقw وه� 
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ت�ــ�ًا فقــw ت�ــD مع�ــار اســ��0ام  " مHشــ�ًا و   III\���ــاء ف��tائ�ــة  ك�ــا ت/ــ�: م��ــ�5 مقــ�ر "  
 ���اء ال�فt. ال��فtات اآلم8ة وه�: مع�فة \ 

���ـــاء ب��Pـــة " ســـ�ة مHشـــ�ات ت�ـــD مع�ـــار س�اســـة ال�8ـــع مـــ:  \ ك�ـــا ت/ـــ�: م��ـــ�5 مقـــ�ر "  
  وهي:  

 ال��Pي.  ال�ل�ث  مع�فة مفه�م 

 . اله�اء  أس�اب تل�ث  مع�فة 

 . ال�اء  تل�ث  مع�فة أس�اب 

  . ال�اء  تل�ث  معالcة   ت��ی� l�ق 
 اله�اء.   في   ال�ل�ثات  �Sاف اس� 

 . ال��Pي   ال�ص�   ت��ی� l�ق 

" مHش��: فقw ت�D مع�ار اسـ��0ام ال�ـ�ارد    III\���اء ع/��ة  : م���5 مق�ر "  ك�ا ت/� 
 ال���cدة م: وه�ا: خ�اص الE ��ات، أه��ة الE ��ات ال8qائ�ة والqالث�ة. 

�اد معل�ـي ال����ـاء ! ل�ـة  مقـ�رات ال����ـاء للف�قـة ال�ا!عـة فـي ب�نـامج إعـ  ت�ل�ـل م��ـ�5 �ائج  ن 
  �ة معای�� ال����5، وت�/�D8 ما یلي: ال���4ة جامعة ب8ها وف+ ب�8د قائ 

مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة ال�ا!عـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي    ال��ل�ـــل ال��ـــى ل���ـــ�5 ن�ـــائج  
 ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. 

ل���ـــ�5 وفقـــًا ل��ـــاد1 ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا هـــي  ُتeهـــ� أن العـــ�د ال�لـــي ل�Hشـــ�ات ا 
 )١٣٦ (    Dًا ت8ــ�رج ت�ــ�شــHا!عــة م8هــا    ١٣م�قــة ال�رات ال����ــاء للف�أهــ�اف مقــ D8مع�ــار، ح�ــ� ت/ــ�
%، م�ا Qع8ى ت�ني م5��E ت/��: م���5 مق�رات ال����اء ل��ـاد1 ال����ـاء    ٣) مHش�ات ب�E8ة  ٤( 

 ال0/�اء وت.��قاتها. 
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�اد معل�ـــي  مقـــ�رات ال����ـــاء للف�قـــة ال�ا!عـــة فـــي ب�نـــامج إعـــ  ال��ـــى ل���ـــ�5 ال��ل�ـــل  ن�ـــائج  
  ال����اء ! ل�ات ال���4ة وف+ ب�8د قائ�ة معای�� ال����5. 

ُتeهــ� ن�ــائج ت�ل�ــل م��ــ�5 مقــ�رات ال����ــاء للف�قــة ال�ا!عــة ل�ع�فــة مــ�5 ت/ــ��8ها ل�عــای��  
لـــ� ی�/ـــ�: أM مHشـــ� مـــ: مHشـــ�ات    ومHشـــ�ات م�ـــاد5ء ال����ـــاء ال0/ـــ�اء وت.��قاتهـــا أن ال���ـــ�5 

ال0/ـ�اء مفه�مهـا ونSـأتها، وم�ـاد1 ال����ـاء ال0/ـ�اء وت.��قاتهـا ف��ـا    ال�عای�� ال0اصة بـ: ال����اء 
" والــ(M ت/ـ�: مHشــ�ًا    V\���ــاء ف��tائ�ـة  عـ�ا مع�ــار تSـ��� تفاعــل \���ـائي أقــل خ.ـ�رة مــ: مقـ�ر "  

  آكل. مع�فة l�ق ح�اQة ال�عادن م: ال� :  واح�ًا فقw وه� 
فقــw ت�ــD مع�ــار \���ــاء م8ــع  ك�ـا ت/ــ�: م��ــ�5 مقــ�ر " أساســ�ات علــ�م ال�ــ�اد " مHشــ��:  

 ت.��قات ال��اد ال8ان��ة في ال�cاالت ال��0لفة. ال��ادث وه�ا: مع�فة عل�م ال��اد ال8ان��ة، 

" مHشــ�ًا واحــ�ًا فقــw ت�ــD مع�ــار تbــ���  VII\���ــاء ع/ــ��ة  ك�ــا ت/ــ�: م��ــ�5 مقــ�ر "  
 دراسة ال.�ق ال��یqة في ت��E: خ�اص ال�e8فات.   ه�:  مc�8ات آم8ة و 

: م5��E معالcة وت/��: مق�رات ال����ـاء ال�ال�ـة ب��نـامج إعـ�اد  (ه ال�8ائج إلى أن وت�S� ه 
 معل�ي ال����اء ! ل�ات ال���4ة ل��اد1 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها دون ال�5��E ال�.ل�ب. 

 : ة ـــــــ ات الدراس ـــــــ توصي 

  ن�ائج ال�راسة ال�ال�ة، ت�صي ال�راسة !�ا یلي:  في ض�ء  
� مقـــ�رات ال����ـــاء ب��نـــامج إعـــ�اد معل�ـــي ال����ـــاء !�ـــا ی�8اســـO مـــع م�ـــادMء  ضــ�ورة ت.ـــ�� 

 ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ت/ــ��: ال�Sــ الت والق/ــاQا ال���Pــة ال��ل�ــة والعال��ــة فــي مقــ�رات ال����ــاء ب��نــامج إعــ�اد  
�Pـ�ه� وز�ـادة الـ�عي  ت ال���4ة، وذلW الكEابه� ال�عل�مـات وال�عـارف ال��ت�.ـة ب�� معل�ي ال����اء ! ل�ا 

 !ال�S الت ال�ي ت�اجهه� في ح�اته� الع�ل�ة. 
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  ٧٠٠  

ض�ورة ت/��: ال����Eثات ال����ائ�ة و\ل ما ه� ج�ی� في مق�رات ال����اء ب��نـامج إعـ�اد  
 Oة ت�اك�اح أه�اف معاص��4ة، واق��ق�ل�ة.  معل�ي ال����اء ! ل�ات ال��Eال��جهات ال� 

ت والق/ـاQا ال���Pـة ال�qـارة فـي العـال�، وتـ�ر�O  ضـ�ورة عقـ� نـ�وات وورش ع�ـل عـ: ال�Sـ ال 
 ال.الب على ات0اذ الق�ارات تcاه ه(ه ال�S الت والق/اQا. 

  ة:  ـــــ ات الدراس ـــــ مقترح 

  تق��ح ال�راسة ال�ال�ة الق�ام !ال�راسات وال���ث ال�ال�ة: 
 وت.��قاتها.   معل�ي ال����اء لل��حلة الqان��ة !��اد5ء ال����اء ال0/�اء تق��� م5��E وعي  

ب�نـــامج فــــي ال���4ــــة ال���Pــــة قــــائ� علــــى م�ـــادMء ال����ــــاء ال0/ــــ�اء ل�عل�ــــي ال����ــــاء أث8ــــاء  
 ال�0مة. 

 ت.��� م8اهج ال����اء !ال��حلة الqان��ة في ض�ء م�اد5ء ال����اء ال0/�اء وت.��قاتها. 

ــ ــــــ راج ـــ م ـ ال    ع ـــــــ

  - ة:  ــــ ع العربي ــــ المراج أوًال: 

). فاعل�ــة مقــ�ر مق�ــ�ح لل����ــاء ال0/ــ�اء قــائ� علــى  ٢٠١٨ر4ــاب أح�ــ� م��ــ� (   أبــ� ال�فــا، 
فــي ت��8ــة الqقافــة ال����ائ�ــة لــ�5 ال.ــالب ال�عل�ــ�:    ESDم�ــاد1 ال���4ــة مــ: أجــل ال���8ــة ال�Eــ��امة  

  . ٥١- ١  )، ٢( ٢١. مcلة ال���4ة العل��ة. شع�ة ال����اء 
 Mنامج ت�ر��ى م ) .  ٢٠١٦خال� علي ع��ه ( ،  األش��ر�ـة فـى  ب��ح ل���8ـة ال�هـارات ال���0�ق�ـ
)،  ٣( ١٩مcلــة ال���4ــة العل��ــة،  ال.ــالب ال�عل�ــ�: ! ل�ــة ال���4ــة جامعــة صــ8عاء .    مــادة ال����ــاء لــ�5 

٢٤٢- ٢١٣ .  
ائ�ــة فــي \ل�ـــات  ). تقــ��� ب�نــامج إعــ�اد معلــ� العلــ�م الف��t ٢٠١٠ال�ــاز، مــ�وة م��ــ� م��ــ� ( 

ال�ــHت�� العل�ــي الEــM�8 الqالــ� والــ�ولي األول  �ل�ــة).  ال���4ــة فــي ضــ�ء معــای��   الcــ�دة (دراســة ت�ل 
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ــاد فـــي ال�علـــ�� ال�ف�ـــ�ح فـــي مbـــ� والـــ�l: الع�4ـــي"   مـــارس، \ل�ـــة    ٢٨- ٢٧، "معـــای�� الcـــ�دة واالع��ـ
  .  ٧٩٩- ٧٥٩،  ٢ال���4ة، جامعة ب�رسع��،  

 ) M�، ع�اد ص��اء ال��� ) .  ٢٠٠٩شاك�وال��ز�ع. �اء ال0/ �S8�4ة لل�ة: ال�ار الع�القاه .  
ب�نـــامج ت��8ـــة مه�8ـــة ل�عل�ـــي ال����ـــاء !ال��حلـــة  ) .  ٢٠١٨ســـ�� إبـــ�اه�� م�Eـــ: ( ،  Sـــامي ال 

الqان��ة قائ� على ال����اء ال0/�اء وأث�ه على ت��8ـة مهـارات حـل ال�Sـ الت واسـ��عاب مفـاه�� ال��Pـة  
  ال���4ة، جامعة ع�: ش��.   رسالة د\��راه غ�� م�S8رة، \ل�ة .  

هج مق�ــ�ح فــي ال����ــاء لل��حلــة الqان��ــة فــي ضــ�ء  مــ8 ) .  ٢٠١٦مــي م��ــ� أح�ــ� ( ،  صــالح 
. رسـالة د\�ـ�راه غ�ـ� مS8ـ�رة،    مفه�م ال����اء ال�/�اء وأث�ه على ت��8ة ال�عي وات0اذ الق�ارات ال���Pـة 

  +. كل�ة ال���4ة، جامعة الtقاز� 
  –أسEـه    –ال���ـ�M فـي العلـ�م االنEـان�ة، مفه�مـه    �ـل ت�ل   . ) ٢٠٠٤(    أح�ـ� رشـ�M  ة،  lع�� 

  القاه�ة: دار الف�� الع�4ي.  .  ه ات اس��0ام 
القــاه�ة:    . � تــ�ر�� العلــ�م وم�.ل�ــات العbــ  ) . ٢٠٠٦ع�ــ� الEــالم مbــ.فى ( ،  ع�ــ� الEــالم 
   دار الف�� الع�4ي. 

فـي ضـ�ء  ) . تق��� ب�امج إع�اد معل� العل�م !cامعـة نcـ�ان  Q٢٠١٣اس� ب��مي ح�� ( ،  ع��ه 
  . ١٢٢  -   ٨١،  ) ٢( ٣٨، ال8ف�   مcلة دراسات ع��4ة في ال���4ة وعل� معای�� ال�cدة.  
) . وحــ�ة مق��حـة فـي ال���8ل�ج�ــا ال0/ـ�اء قــائ� علـى ع�ل�ــة  ٢٠١٥تف�ـ�ة ســ�� أح�ـ� ( ،  غـان� 

ال����b ال���8ل�جي وفاعل��ها في ت��8ة مهـارات تbـ��� ال�8ـاذج ال���8ل�ج�ـة وات0ـاذ القـ�ار فـي مقـ�ر  
  . ٤٤- ١)،  ١( ١٨،  عل��ة مcلة ال���4ة ال ل�م ال���Pة ل.الب الbف الqال� الqان�M .  الع 

) . تقــ��� ب�نــامج إعــ�اد معلــ� ال����ــاء ! ل�ــة ال���4ــة جامعــة  ٢٠٠٧علــي ح��ــ� م��ــ� ( ،  معـاد 
ت.ــ��� م8ــاهج ال�علــ�� فــي ضــ�ء  ال��یــ�ة فــي ضــ�ء معــای�� الcــ�دة . ال�ــHت�� العل�ــي ال�اســع عSــ�:  

  . ١٠٩٦  -   ١٠٦٢القاه�ة، . ال�cع�ة ال�b��ة لل�8اهج وl�ق ال��ر��،  معای�� ال�cدة 
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ــي  ــ�: ال�ف�ـ ــ� أمـ ــ�ر��    ) . ١٩٨٤(   ، م��ـ ــة.    –ســـل�ك ال�ـ ــلة معـــال� ت���4ـ ــاه�ة سلEـ م�\ـــt  :  القـ
  ال��اب. 

  وا�تماد   جــ�دة   ضمان   م�ای�ــ�   وثQقة ) .  ٢٠١٤م�e8ــة األمــ� ال���ــ�ة لل.ف�لــة: ال��ن�Eــف ( 
  .ة: م.�عة جامعة ال�ول الع��4ة القاه�   ال���cعي .  م التعلی  مHسسات 

ب�نـــامج مق�ـــ�ح قـــائ� علـــى الـــ�عل� الـــ(اتي ل���8ـــة  .    ) �٢٠١٥ـــ� ( ا�Qـــان ع�ـــ� ال���ـــ� م� ر،  نـــ�ا 
  . نـــ�ادM العلـــ�م !ال��حلـــة الqان��ـــة   مفـــاه�� ال�Eـــ���ثات ال����ائ�ـــة ومهـــارات ات0ـــاذ القـــ�ار لـــ�l 5ـــالب 

  . القاه�ة   رسالة د\��راه غ�� م�S8رة، معه� ال�راسات ال����4ة، جامعة 
ــاد   ــ�� واالع��ــ ــ�دة ال�علــ ــ�ان جــ ــة ل/ــ ــة الق�م�ــ ــة  ٢٠١٣( اله�Pــ ــة األكاد��Qــ ــای�� الق�م�ــ ) . ال�عــ

  ال��جع�ة ق.اع \ل�ة ال���4ة. اإلص�ار األول، إب��ل، ج�ه�ر�ة مb� الع��4ة. 
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