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Abstract: 

 
 The aim of the research is to identify the reality of the practical 

application of the fourth stage students at the College of Education 

at the University of Karbala, to find out the positive and negative 

aspects in the application process, and the research sample 

consisted of (100) students, chosen by the random method, and for 

the purposes of the research, the researcher used the descriptive 
approach and prepared a questionnaire consisting of (10) 

paragraphs, and the research reached the following results:           
1-The application period is not sufficient, and the more appropriate 

the application period, students can master training skills better      

2-The supervisors' visits to the applied students are not sufficient to 
better evaluate their performance.                                                                         
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بية جامعة كربالء من وجهة نظر طلبة قسم  ي كلية التر
 
واقع التطبيق العملي لطلبة المرحلة الرابعة ف

 اللغة العربية

 
 3 سعد كاظم زغتر الشبالوي

 4علي صاحب عباس

 

 الملخص
ي  إلتعّرف وإقع إلتطبيق إلعملي لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ؤىلهدف إلبحث 

 
بية ف ي كلية إلتر

 
ف

ي عملية إلتطبيق، إإليجابيةجامعة كربالء، وذلك للوقوف عل إلجوإنب 
 
 وإلسلبية ف

ت بالطريقة إلعشوإئية، ول 011وتكونت عينة إلبحث من ) ، إختتر
ً
رغرإ  ( طالًبا وطالبة

 إستبانة تكونت من ) إستخدمإلبحث 
ّ
ي وأعد

( فقرإت، وتوصل 01إلباحث إلمنهج إلوصف 
   :إلنتائج إآلتية ؤىلإلبحث 

ة إلتطبيق رغتر كافية و ؤ .0
ة إلتطبيق مناسبة فن فتر ن إلطلبة يستطيعون أن إكلما كانت فتر

 .أفضليتقنوإ مهارإت إلتدريب بشكل 
فير  عل إلطلبة إلمطبقير  رغتر كافية لتقييم ؤ .2  .أفضل دإئهم بشكلأن زيارإت إلمشر

 .، إلمرحلة إلرإبعةوإقع، إلتطبيق إلعملي : الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 
 ؤ
ّ
ي للمدرس وفيها يح عدإد عملية إلبحث وإلتطبيق من متطلبات إل  ن

ي  أولإلمهن 
 
إلطالب أن يطبق ما درسه من نظريات ف

وري لعملية  إلمدرسير  من إلناحية إلعلمية وإلعملية، وهي تمثل أنشطة مخططة تساعد  أعدإد إلكلية وهي ؤجرإء مهم وض 
 .إلطلبة إلمطبقير  عل إالتصال بالمدإرس وإلتعامل إلمباشر مع طلبة تلك إلمدإرس ومدرسيها

ي طابع 
ي  وتأخذ عملية إلتطبيق إلميدإن  ي تنمية إلقدرإت وإلقابليات إلرردية وإالبدإعية لد  إلطالب إلمطبق ؤيجان 

 
 مهم ف

ي كيرية ؤيصال إلمعلومات للطلبة بصورة جيدة، وت
 
ز موإهبه وإبدإعاته ف لل هذه إلنشطة زيارإت ميدإنية من قبل تخوتت 

فير  من إلكلية عل إلطلبة إل ي من شأنها مساعدة إساتذة مشر
ورية وإلنر مطبقير  لغر  تقييم وتثبيت إلمالحظات إلض 
ي تعمل عل إعاقته عن ؤتمام عملية إلتطبيق بشكل جيد

  .إلطالب لتجاوز بعض إلعوإمل وإلعقبات إلنر
ي تعيق إلطالب وتحد من إندفاع عملية إلتطبيق، وبعض هذه إل

عوإمل وخالل هذه إلعملية تظهر إلكثتر من إلمعوقات إلنر
ي 
 
ي يطبق فيها وإلبعض إآلخر تتمثل بمد  قدرة  أخر إلمطبق نرسه و  أعدإد يتمثل ف

ي إمكانيات إلمدرسة إلنر
 
تمثل ف

ة إستمرإر  إلتطبيق.  إلطالب عل فتر
ي 
ي  يةأهمومن هنا تأنر

 
بية ف ي كلية إلتر

 
ي إلسعي لمعرفة تقويم وإقع مدرس إلتطبيق إلعملي لطلبة إلصروف إلرإبعة ف

 
إلبحث ف

 .دإرس إلثانويةإلم
 :مشكلة البحث -1-2 

ي يجري فيها إلتطبيق ال تتالءم مع نجاح إلتطبيق إلمثاىلي وتقويمه عملًيا، وإن 
ة من إلمدإرس إلثانوية إلنر هناك نسبة كبتر

وتطبيق كل ما أخذه خالل إرب  ع سنوإت من  عدإد إلمدإرس للطالب إلمطبق وتأهيله نظرًيا وعملًيا ليس كافًيا ل  أعدإد 
ي إلكلية

 
ي إلمدإرس إلثانوية تتعلق  ،إلدرإسة ف

 
بية ف ي إلعملي لطلبة كلية إلتر

وهناك معوقات لعملية إلتطبيق إلميدإن 
هاأو  طبيعتها أو  بإمكانيات إلمدرسة ي ضوء ذلك إنبثق سؤإل إلبحث وإلذي هو .طلبة تلك إلمدرسة ورغتر

 
 :وف

ي جامعة كربالء للعام إلدرإسي )ما هو وإقع إلت -
 
بية ف ي كلية إلتر

 
 ؟(2109 – 2108طبيق إلعملي لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ف

 :إىليهدف البحث  البحث:  أهداف -1-3
بية  -0 ي كلية إلتر

 
ي جامعة كربالءإلتعرف عل وإقع إلتطبيق إلعملي لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ف

 
 .ف

ي عملية إلتطبيق إإليجابيةإلوقوف عل إلجوإنب  -2
 
 .وإلسلبية ف
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 مجاالت البحث:  -1-4
ي / عينة من طلبة إلمرحلة إلرإبعة  -0 ي جامعة كربالء.   -إلمجال إلبشر

 
بية ف  كلية إلتر

ي  -2
 2109/ 4/  26لغاية  2108/  00/ 22 :إلمجال إلزمان 

 :الدراسات النظرية -2
بية العملية -2-1   :التر

ي 
 
بية إلعملية ف ي  أسلوبنها أعهود سابقة حيث كان ينظر إليها عل  ؤىلها أصولتعود إلتر

 
إلموإطنير   أعدإد خاص ف

بية إلعملية  (للوظائف إلعامة وهو ما كان نطلق عليه ) بالتمهن ي إلتر
 
ن أن يكون معلًما أكان عل من يريد   إإلسالميةوف

ي ميدإن إلقرآن وعلوم إلدين
 
ا لهذه إلمهمة سوإء أكان ذلك ف

ً
ؤشارة  أولن أ، ؤال خر إلعلوم إل أو  إللغةأو  يالزم معلًما متقن

بية إلعملية بمرهومها إلمعاض يعود  بية إلعملية بسياقها  ،إلقرن إلثالث عشر  ؤىلحقيقة للتر حيث لم يتبلور مرهوم إلتر
ي دول إلعالم إلمختلرة بما فيها إلدول إلعربية

 
 ؤىلن وصلت أ ؤىلإلمعلمير   أعدإد بعد إن تطورت مؤسسات ؤال  إلحاىلي ف
إتها وممارساتها وتنظيماتها إلتطبيقية عدإد مستو  إل   .إلجامعي حيث تنوعت خت 

بية إلعملية ي مقرر إل  ساسهي إلجزء إل  (Practice Teaching) فالتر
 
ي باعتبارها إلوسيلة إلتطبيقية للنظريات  عدإد ف

إلمهن 
بوية إلمختلرة، وتدريب إلطلبة إلمدرسير  عل إكساب إلمهارإت إل  ي ساسوإلطرق إلتر

 
ية إلمرتبطة بالتدريس إلرعال ف

ي إلتدريب فقط بل إنها  .إلمدإرس
ي يتعلم بها إلررد عن طريق ؤىل ؤضافةفهي ال تعن 

ة إلوإقعية إلنر  ذلك نمط من إلخت 
ف )لرتة،أولإلمح  (40 :0998ة وإلخطأ بالتوجيه إلصحيح يقدمه إلمشر

ي عملية بناء و أ (600 :2109 ،وتر  ) أمير  
 
بية إلعملية كانت وستضل حجر إلزإوية ف نها تكسب ل  إلمدرس، أعدإد ن إلتر

ي  إلفكار ية و ساسإلطلبة إلمهارإت إل 
 
ي تساعدهم ف

بوية إلتعليمية إلنر إت جديدة ؤضافةوإلموإقف إلتر  .خت 
بية العملية أهداف 2-1-2  (022 :0981 ،)محمود  :التر
ي أدإء وظيرتهم كمدرسير  عن طريق ؤ .0

 
إت إلالزمة لنجاحهم ف تاحة إلررصة إمام إلطلبة إلمطبقير  الكتساب إلخت 

ي يدرسونها
بوية وإلنرسية إلنر  .إلتطبيق إلعملي للنظريات إلتر

ي طرق تدريب إلطلبة إلمطبقير  عل إلتخطيط  .2
 
للموقف إلتعليمي إلناجح وإتاحة إلررصة لهم للتجريب وإالبتكار ف

 .إلتدريس وإلوسائل إلتعليمية

ي إلمدإرس وميولهم وقدرإتهم  .3
 
بية إلعملية إلررصة إمام إلطلبة للتعرف عل خصائص نمو إلتالميذ ف تتيح إلتر

ي 
 
 .إلموقف إلتعليمي  ؤدإرةوإلتعرف عل إلرروق إلرردية بير  إلتالميذ وإالسترادة منها ف

ي إلتنظيم إلمدرسي  .4
 
ي تساعد إلطالب إلمدرس عل إدرإك وممارسة مسؤولياته ف

إت إلنر بية إلعملية إلخت 
توفر إلتر

 .وإلحياة إلمدرسية

ي  .5
ي بنجاحإكتساب وتنمية إلكراءإت إلمهنية إلنر

 .تمكنه من إدإء عمله إلمهن 
بية العملية -2-1-3  :ركنا التر
   :المشاهدة :أ
ء إلكثتر عن ؤ ي

ي إلتدريس ومصدر مهم يتعلم منه إلطلبة إلمشاهدون إلشر
 
ن إلمشاهدة هي خطوة معدة للتطبيق إلرعلي ف
 أساليبطرإئق و  ن يشاهدوإ ويتعلموإأن تتيح إلررصة للطلبة إلمشاهدين أعلم وفن إلتدريس، وإلغر  من إلمشاهدة هو 

ي إلتدريس و 
 
ي يمكن إن  ؤىلن يوإجهوإ إعملية ووإقية ف

ي إلتطبيق وتبضهم بنوع إلصعوبات إلنر
 
ي تريدهم ف

إلنوإحي إلنر
  (007: 0987خرون،أيوإجهوها بغية إالستعدإد لها قبل إلتطبيق إلرعلي ) إلحسون و 

ي  فالمشاهدة توفر للطلبة فرًصا 
ي موإد إالختصاص، ألتطبيق معلوماتهم إلنظرية إلنر

 
ي إلكلية سوإء كانت ف

 
ي أخذوها ف

 
م ف

ي توجيه إلمشاهدين 
بوية إلنرسية وبخاصة طرإئق إلتدريس أذ ينبع  من إلمشاهدة هو  ساسن إلهدف إل أ ؤىلإلدروس إلتر

ي  إنما إلحكم عليه، و أو  ليس تقويم إلدرس
 
ي تؤثر ف

ي إلصف من إلنشاطات وإلرعاليات وإلمؤثرإت إلنر
 
هو مشاهدة ما يدور ف

إلنظرية ومد  تحقيقها ومعرفة  أهدإفستر إلدروس، كالمنهج وإلكتاب وإلوسائل إلتعليمية، وظروف رغرف إلصف و 
ي طبقها إلمدرس إل إلطرإئق إلتدريسية وإلمباد أنوإع

بوية إلنر ي إثناء عملية إلتئ إلتر
 
 أنظمةعل  طالعدريس وإإل صلي ف

ي بسط إلنظام وإلعالقات إإل 
 
بوية ف ي تحكم إإل نسانإلمدرسة وتقاليدها إلتر

 وإلمدرسير  وإلطلبة.  دإرةية إلنر
 :المشاهدة أهداف

ي  ما إلمشاهدة أهدإف أبرز من
 (٧٧٩ :٧٨٩١ ،وأخرون )إلحسون :يأنر

 .إلتعليمية إلموإقف ومعالجة إلصف ؤدإرة أسلوبب (إلمشاهد إلطالب تعريف) .٧
  يتلقاه ما متابعة من ) إلمشاهد إلطالب (تمكير   .٢

ً
  مادة من نظريا

ً
 عمليا

ً
 .وتطبيقا

ي  إلنوإحي  ؤىل ) إلمشاهد إلطالب توجيه) .٣
ي  تهمه إلنر

 
ه بنوع ،إلتطبيق ف ي  إلصعوبات وتبصتر

 لكي  توإجهه نأ يمكن إلنر

 .إلرعلي  بعملية إلتطبيق يبدأ أن قبل لها يستعد

ي  ودورها إلمدرسية إلبيئة بعناض إلمشاهد( إلطالب ) تعريف .٤
 
بوية إلعملية ف   .إلتر
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 :التطبيق -ب
 إلموضوعات من موضوع تدريسه خالل من إلصروف من صف فعلية دإخل ممارسة إلمطبق يمارسه تربوي نشاط وهو 

ي 
 
ي  إلطلبة من لعدد إلعملي  تخصصه مجال إلدرإسية ف

 
 إلتطبيق يةأهم وتتجل ،مرإحل إلمدرسة من لمرحلة معير   صف ف

ي  وإلنظريات إلمعلومات من ما تعلمه إلمطبق فيه يطبق إلذي إلرحب إلمجال كونه
 
ي  وقابليته إلكلية ف

 
 تنمو إلتدريس ف

ي  وتزدإد
 
 ف
ً
ي  شك وال .إلممارسة وبتكرإر إلعملي  إلتدريس قوة

 
ي  إلكرايات إن ف

 البد عدإدإل  مدة خالل إكتسبت وطورت إلنر

 إلطالب عدإدل  إلنظري إلمحتو  نأ كما ،إلعملية وإلممارسة خالل إلتدريب من لتعميقها إلمناسبةإلبيئة  تجد أن

إت من فيها إلمطبق بما وال  وإلتقويم إالختيار تتطلب خر إل  هي  وتوجيهات ونرسية تربوية ومباد ء وإتجاهات خت 
 وعناضه مكوناته له برنامج هو أذن إلعملي  فالتطبيق ،وإلتطبيق إلعملي  إلرعلية إلممارسة خالل منؤال  ذلك يتحقق

 (016: 0987)إلحسون وإخرون، .إلمستقلة
 

 :العملي  التطبيق أهداف
ي  بما إلعملي  إلتطبيق أهدإف أهم تحديد يمكن

 (٥٨ :٢٠٠٥ ،) إلموسوي:يأنر
  إلتعليم لممارسة إلمطبق( أمام)إلطالب إلررصة يتيح .１

ً
 .هأعدإدمدة  إثناء فعليا

ي  (إلمطبق للطالب ) إلحقيقية إالمكانيات عل إلتعرف .２
 
 تنميتها(.  عل وإلعمل إلصف دإخل إلعملية إلتعليمية ؤدإرة ف

ي  إلمشكالت أهمب (إلمطبق إلطالب ) تعريف .３
ي  توإجهه إلنر

 
  تجاوزها إلعملية وكيرية إلحياة ف

ي  إلمخاوف عل إلتغلب من ) إلمطبق إلطالب (تمكير   .４
يه قد إلنر  ثقته وزيادة إلتعليمية إلموإقف عند موإجهة تعتر

 .بنرسه

ي للمطبقير   - 2-2
 
 :األسس الالزمة إلنجاح العمل الميدان

ي يكلف بها هؤالء بعد تخرجهم أعدإد يتحتم علينا إیجاد عدد من برإمج 
نهم ال بد من أأي  إلمعلمير  بقدر عدد إلمهم إلنر

 .وضع برنامج خاص لمجابهة كل موقف عل حدة
بية أن توضح  بية أرغرإ  ومن إلوإجب عل كليات إلتر ا  ؤىلمهنة إلتر

ً
إ ودقيق

ً
وهي تتضمن تلك  ،طالبها توضیًحا جيد

ي  رغرإ  إل 
ي أذهانهم إلنر

 
ي دإئما تكون ماثلة ف

ي حياتهم إلمهنية وإلنر
 
ها إلمدرسون ف ي يباشر

إلعريقة ذإت إلعمل إلوإسع إلنر
ي صروفهم

 
ي يسع عل تحقيقها لتجعله رغرإ  ن نجعل إلمطبق يترهم تلك إل أ ؤىلوهذإ يقودنا  ،كانوإ يدرسونها ف

إلنر
ي عمل إليوم

 
 .إلغدأو  قادرإ عل إلنجاح ف

ها مثمرة مالم تتضافر جهود ؤنجاز  ناجحة ويكون  أهدإفوعموما ليس هناك طريقة وإحدة فمن إلممكن إن نضع 
ة ولكن إلمهم أن نضع إمام إعيننا طريقة إلدرس وطريقة إلدإء ومعرفة  يات ؤيجاب إلعمليير  إلنجاحها وعليه إلطرق كثتر

ي تتماسر عل ضوء 
ها وهذإ متوقف عل نوعية إلمنهاج وإلتخطيط له وصيغة إلتكامل بها أهدإفوسلبيات إلدرس إلنر
ف عل عملية إلتطبيق ومد  تعاونه مع إلمطبق يساعد عل تقويم إلدرس دأعدإوسلوكية إلمطبق و  ه وكذلك إلمشر

 .إلعملي 

بية - 3- 2  :الجدد مشاكل مدرسي التر
ي بدإية كل سنة درإسة تستقبل إلمدإرس عل إختالف مستوياتها إلمدرسير  إلجدد إلمؤهلير  علمًيا ولكنهم لم يؤهلون 

 
ف

ي سيعملون  ؤىلتأهيال عملًيا كافًيا ويحتاجون 
إلتوجيه وإلمعاونة لجل إلتكيف مع محيط عملهم وإلبيئة إلجديدة إلنر

 (020: 0989وإخرون،،فيها.)عقيل
  :الدراسات السابقة - 4 - 2
ي  ( إلمشكالت٧٨٩٨ ) وناض مصطف   درإسة .0

ياء إلرياضيات قسمي  طلبة توإجه إلنر ي  وإلرتر 
 
بية كلية ف  إلجامعة/ إلتر

ي  إلمشكالت أهم عل إلتعرف ؤىل إلبحث يهدف .إلتطبيق مدة خالل إلمستنضية
إلرإبعة  إلصروف طلبة توإجه إلنر

ياء إلرياضيات لقسمي  بية كلية/ وإلرتر  ي  إلمستنضية إلجامعة / إلتر
 
 إلكشف ؤىل تهدف كما،إلتدريسية أثناء إلتطبيقات ف

بقسمي  إلرإبعة إلصروف طلبة لد  إلتدريسية إلتطبيقات مشكالت داللة داللة تبير   ذإت فروق هناك كان ؤذإ فيما
ياء إلرياضيات يبة كلية / وإلرتر   لقسمي  إلمنتهية إلصروف طلبة يمثل إلبحث مجتمع وكان .إلمستنضية إلجامعة / إلتر

ياء إلرياضيات   (٢٠١ ) عددهم وإلبالغ (0989 – 0986 (إلدرإسي  للعام وإلرتر 
ً
    إلرياضيات قسم بير   موزعير   وطالبة طالبا

 (٧٠٤ وبمجموع)
ً
ياء وقسم وطالبة طالبا   (٧٠٣ ) بمجموع إلرتر 

ً
 وزع حيث إالسترتاء إلباحث إستخدموقد  وطالبة طالبا

ي  إلمطبقير   من عينة عل
 
  (٢٠ عددهم ) إلقسمير  وإلبالغ كال ف

ً
وإ وطالبة طالبا   إختتر

ً
 ؤىل إلبحث توصل وقد .عشوإئيا

 :هاأهم عديدة مشكالت

ي  يعىط ما بير   إنسجام وجود عدم -
 
ي إلمدإرس يدرس ما وبير   موضوعات من إلكلية ف

 
 .ف

 .إلمطبق لنشاط إلمدرسة ؤدإرة متابعة تلكؤ -

ي  إلشارغرة إلدروس بسد إلمطبق كليفت -
 
ها إلمدرسة ف  .من إلمشكالت ورغتر
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ي  درإسة- 2
ي  ( إلمشكالت٢٠٠٧ وجالب ) إلسامرإن 

ي  إلتاري    خ قسم طلبة وإجهت إلنر
 
بية كلية ف  خالل بغدإد  جامعة / إلتر

) للعام إلتطبيق مدة ي  إلمشكالت عل إلتعرف ؤىل إلبحث ( يهدف٢٠٠٧ إلدرإسي
 إلصروف إلمنتهية طلبة توإجه إلنر

بية كلية من لكل إلتاري    خ لقسم بية وكلية ،وىلإل إلتر  قدرها) عينة عل إلبحث طبق .بغدإد جامعة /إلرياضية للبنات إلتر

ي كلية وطالبة طالبا (٢٥٤ ) منهم وطالبة طالبا (٣٥٣
 
بية ف ي  طالبة (٨٨ )،وىلإل إلتر

 
بية كلية ف  مستخدمة للبنات إلتر

ي  إلباحثة إالستبيان
 
 إلصعوبة وقد حدة فيشر لحساب معادلة باستخدإم تهمؤجابا وتحليل وإلمعلومات إلبيانات جمع ف

 :هاأهم عديدة مشكالت ؤىل إلبحث توصل

ي  بالدرجات إالهتمام ضعف -
 .إلمطبق يقدمها إلنر

 .إلتاري    خ تدريس بطرإئق إلمطبق إلمام ضعف -

ي  إلحصص قلة  -
 .إلمطبق بها يقوم إلنر

ي  ( إلمشكالت٢٠٠٧ زإير) درإسة - 3 
ي  توإجه إلنر

ي  ومطبقاته إلعربية إللغة قسم مطبفر
 
بية ف  وإتجاهاتهم رشد إبن /كلية إلتر

ي  إلمشكالت عل إلتعرف ؤىل إلبحث يهدف .إلتدريس مهنة نحو
ي قسم إلمطبقير   إلطلبة توإجه إلنر

 
ي  إلعربية إللغة ف

 
 إثناء ف

ي  تطبيقهم
 
 إلذين إلرإبع إلصف طلبة إلباحث وإختار وبعده، إلتطبيق إلتدريس قبل مهنة نحو وإتجاهاتهم إلمدرإس ف

ي  طبقوإ
 
 و) (٥٠ ) بوإقع (٧٠٠ ) إلعينة حجم بلغ وقد   ،بغدإد  إمانة حدود ضمن إلمدإرس إلوإقعة ف

ً
 ،طالبة (٥٠ طالبا

 إالستبانة
ً
ي  مستخدما

 
 وكان إلمشكالت من إلعديد ؤىل إلباحث توصل تحليل إلنتائج وبعد ،وإلمعلومات إلبيانات جمع ف

 :هاأهم

 .وإلطالب إلمطبق بير   إنسجام وجود عدم -
ي  إلعلمي  عدإدإل  ضعف -

ي  إلمطبقير   للطلبة وإلمهن 
 
نامج ضوء ف  .إلحاىلي  إلت 

 .إلموإصالت صعوبة -
 .خر إل  إلمشكالت عن فضال وإلمدرسير   إلمطبق بير   إللقاءإت قلة -

ي  ( إلمشكالت٢٠٠٢ ) إلموسوي درإسة -4
ة ؤثناء إلطلبة توإجه إلنر ي  فتر

 
بوية إلعلوم قسم ف  هذه أجريت وإلنرسية إلتر

ي  إلدرإسة
 
ي  إلمشكالت عن إلكشف ؤىل وهدفت ،بغدإد  ف

بوية إلعلوم قسم يوإجهها طلبة إلنر  تشخيصها و وإلنرسية إلتر

 إلبحث عينة تكونت للبحث نسبية أدإة إالستبانة إلباحث إستخدم .للتطبيق وإلقابلة إلمناسبة لها إلحلول ؤيجاد بهدف

بوية إلعلوم قسم من إلرإبعة إلمرحلة طلبة من طالبا وطالبة (٤٠من) ي  وإلنرسية إلتر
 
بية ف  وتم بغدإد جامعة/كلية إلتر

ي  إالتيةإإلحصائية  إلوسائل مستخدما عشوإئية، بطريقة إختبارهم
 
 إرتباط معامل ،فيشر  معادلة :إلطلبة إجابة تحليل ف

سون وقد  :هاأهم مشكالت عدة ؤىل إلدرإسة توصلت بتر
ة طول -  .للتطبيق إلزمنية إلرتر
 .إلمطبق مع دإرةإإل  تعاون قلة -

ة - ي  إلوإجبات كتر
ها إلمطبق بها يكلف إلنر  .إلمشكالت من ورغتر

 
 :السابقة الدراسات موازنة -1 – 4 – 2 

 ...الهدف .١
ي  إلمشكالت أهم عل ركزت قد إلدرإسات معظم إن يالحظ

ي  إلطلبة إلمطبقير   توإجه إلنر
 
 عدإ ،إلتطبيق مدة خالل ف

مع  إلحاىلي  إلبحث إترق لذإ إلتدريس مهنة نحو إلطلبة إتجاهات تأولفقد تن إلمشكالت عن فضال )زإير( درإسة
ي  إلمشكالت عل إلتعرف ؤىل تهدف لكونها إلسابقة إلدرإسات

ي  إلطلبة إلمطبقير   توإجه إلنر
 
 .إلتدريسية إلتطبيقات ف

 ...العينة .٢
ي  إلعينات إحجام ترإوحت  

 
ي  إلعينة حجم كان فقد إلسابقة، إلدرإسات ف

 
  (٢٠١ ) وناض مصطف   من درإسة كل ف

ً
 طالبا

ي  ،وطالبة
 
ي  درإسة وف

ي  ،وطالبة طالبا (353وجالب ) إلسامرإن 
 
ي  وطالبة، طالبا (٧٠٠ ) إلعينة حجم بلغ زإير درإسة وف

 
 ف

ي  إلعينة حجم بلغ حير  
 
ي  ؤما،وطالبة طالبا(٤٠ ) إلموسوي درإسة ف

 
  (41) إلعينة حجم بلغ إلبحث إلحاىلي فقد ف

ً
 طالبا

 .وطالبة
 ...البحث أدوات .٣

ي  وإحدة إدإة تإستخدم قد إلدرإسات معظم إن يالحظ
 
)إالستبانة( إلمتعلقة بالدرإسة إلمعلومات جمع ف  يترق لذإ ،وهي

ي إعتمادها إلسابقة إلدرإسات مع إلحاىلي  إلبحث
 
 .بالموضوع إلمتعلقة إلمعلومات لجمع مناسبة كوسيلة إالستبانة ف

 ...االحصائية الوسائل .٤
ي  إلسابقة إلدرإسات تشابهت

 
ي  إالحصائية للوسائل إستخدإمها ف

 
 إلدرإسات مع فالبحث إلحاىلي يترق لذإ ،نتائجها  تحليل ف

ي  إلسابقة
 
سون إرتباط معامل وهي  إلوسائل إالحصائية لنرس إستخدإمها ف مان ومعادلة ،بتر  .برإون سبتر
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 ...النتائج .٥
ي  إلمعروضة إلسابقة إلدرإسات كانت لما

 
ي  عل إلمشكالت إلتعرف ؤىل تهدف إلرصل هذإ ف

 )إلمطبقير   (إلطلبة توإجه إلنر

ي 
ي إلوصول إلسابقة إلدرإسات مع إترقت إيضا إلحالية فالدرإسة ،إلتدريسية إلتطبيقات أهدإف تحقيق دون تحول وإلنر

 
 ف

تبة إلنتائج ؤىل ي  إلمشكالت أهم عن إلكشف عملية من إلمتر
ي  إلمطبقير   توإجه إلطلبة إلنر

 أهدإف تحقيق دون تحول وإلنر

ي  إلسابقة إلدرإسات من إستراد قد إلطالب بان إليه إالشارة يجدر ومما .إلتدريسية إلتطبيقات
 
 إلدرإسة ؤجرإءإت تحديدف

 إلبحث بنتائج إلسابقة إلدرإسات نتائج موإزنة عن فضال لمعالجة إلبيانات إلمناسبة إالحصائية إلوسائل وإختيار هاأدوإتو 

ي  إلحاىلي وكذلك
 
 .نتائجها تدعيم ف

 
 ه الميدانية: إجراءاتمنهجية البحث و  - 3
 منهج البحث:  - 1 – 3 

ي إيجاد حل للمشاكل  إستخدم
 
ي ف

ي لمالئمته لطبيعة مشكلة إلدرإسة حيث ) يهتم إلمنهج إلوصف 
إلباحث إلمنهج إلوصف 

ي طريق إلنمو وإلتطور
 
ي تستر ف

ي توجد بير  إلظاهرإت وإالتجاهات إلنر
 (82 :0987) خريبط ،  (وتحديد إلعالقات إلنر

 مجتمع و عينة البحث:  – 2 – 3
ي جامعة كربالء حيث بلغ  إلمرحلة إلرإبعةتم إختبار عينة إلبحث بالطريقة إلعشوإئية إلبسيطة من طلبة 

 
بية ف ي كلية إلتر

 
ف

 من مجتمع إلبحث وإلبالغ )011عدد إلعينة )
ً
 036( طالًبا وطالبة

ً
 .( طالًبا وطالبة

  :أداة البحث – 3 – 3 
ي يريدها من عينة إلبحث وقد إقرت   

تم إالستعانة باستمارة إستبيان صممها إلباحث لغر  إلوقوف عل إلمعلومات إلنر
 .)كال(أو  إسئلة يجيب عليها إلطلبة ب )نعم( (۰۱إالستمارة بعد إن عرضت عل إلطلبة وقد إحتوت عل )

 .األسس العلمية لالختبارات - 4 – 3
 :االختبارثبات  - 1 – 4 – 3

ي إالختبار إلثابت 
ي ظروف  أكتر ) طبق ؤذإنرس إلنتائج أو  نه إالختبار إلذي يعىطي إلنتائج إلمتقاربةأويعن 

 
من مرة ف

عاد إالختبار أ( فقط ثم ۰۱متشابهة( وقام إلباحث وفق ذلك بتوزي    ع إستمارة إالستبيان عل إلطلبة إلمطبقير  بعدد )
ي ظروف مماثلة بعد إسبوع وإحد فقطبنرس إالستمارة وعل إلعينة نرسها 

 
ي هذإ  (0989:82ويذكر خريبط ) .وف

 
ف

 .(( إسابيع3نه ) يكرر نرس إالختبار عل نرس إلمرحوصير  بعد مدة )أإلمجال 
ي كل من إبعاده من خالل وقد خرج إلباحث بمعامل إلثبات لال 

 
ي كلتا  إيجاد ختبار ف

 
معامل إالرتباط بير  نتائج إالرتباط ف

 .إلحالتير  

 :صدق االختبار - 2 –4 – 3
ء إلذي وضع لقياسه) ي

إوجد إلباحث إالستمارة إلمستخدمة باستخدإم  (ويقصد بصدق إالختبار وهو أن يقيس إلشر
بيعي إلمعامل ثبات إالختبار  ي يكون بحساب إلجذر إلتر

إنه يعتمد عل قيم معامل ثبات إالختبار وهي قيم أي  إلصدق إلذإنر
ي إطار إالختبار

 
 .مقبوله ف

ي يتصف بها  أهمإن صرات إلصدق وإلثبات من  ومما سبق يتضح أن لالختبار ثبات وصدق جيدين حيث   
إلصرات إلنر

ي 
 (0988:34،إالختبار. ) إلسامرإن 

 موضوعية االختبار:  - 3- 4 – 3
كانت   ؤذإ إتصافه بالصدق وإلثبات إلالزمير  )ويكون إالختبار موضوعية  ؤىل ؤضافةإالختبار إلجيد أن يتصف بالموضوعية 

ك مجال لالقتباس )خريبط  (72 :0988 ،إسئلته محدده وبحيث يكون للسؤإل جوإب وإحد فقط ال يتر
ي إستمارة إالستبيان لتكون بألراظ وإضحة ومرهومة وبأسئلة محددة يستطيع إفرإد إلعينة إالجابة

 
 وقد إعتن  إلباحث ف
 إالستطالعية كشرت عن ذلك بوضوح.  كما إن إلتجربة  ،إلتباس فيها مما يؤكد موضوعيتها أي  عنها بسهولة وبدون

 :التجربة الرئيسية - 5– 3
إالتصال  أسلوببتوزي    ع إستمارة إالستبيان عل عينة إلبحث من إلمطبقير  باتباع  (2108/  00/  22قام إلباحث بتاري    خ ) 
ح  ورة إالجابة عن جميع إلسلة بعناية وصدق حيث ) يجب أن يعلم أهمإلبحث و  أهدإفإلمباشر معهم وشر يتها وض 

(. لذإ قام إلباحث بتوزي    ع إستمارإت إالستبيان  إلررد إلمختت  بأن إلباحث مهتم بأجرإء بنود إلبحث إلخاص به بدقة وتركتر 
ي كلية 

 
ي إلمدإرس إلثانوية وكانت جامعة كربالء من إلذين م -لعينة من طالب إلمرحلة إلرإبعة ف

 
ي ف

ارسوإ إلتطبيق إلميدإن 
 011هذه إلعينة بعدد )

ً
ي توإجه تقويم وإقع إلدرس إلعملي وإلذي قد يوإجهها  ( طالًبا وطالبة

لمعرفة إلصعوبات إلنر
ي عمله إل 

 
  .ساسي إلباحث ف
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ي وقد إكدنا عل رفع مستو  إلدإ أكتر ه بدقة ؤجابتونر  أن ذلك مهًما ليعىطي إلمختت  
 
تهم حول ؤجابافعية إلفرإد إلعينة ف

إحاتهم بوضوح بعد جمع  ت إلعينة قام إلباحث بترري    غ إلبيانات وبذلك حصل ؤجاباإسئلة إالختبار وإعطاء آرإءهم وإقتر
 عل إلدرجة إلخاصة لسئلة إالستمارة

ي إلمدروس عل حدة 
ثم قام بجمع درجات كل بعد عل حده لعينة إلبحث وبذلك  ،لكل بعد من إبعاد إلتطبيق إلميدإن 

ي تجعله قادرة عل فهم إإل  ؤىلوصل 
ت جيدة كما إوجد إلباحث إلوساط إلحسابية لعينة جاباإلدرجات إلنهائية إلنر

ي ثم إوجد إالنحرإف إلمعياري لتتم إلمناقشة بعد ذلك
ي إبعاد إلتطبيق إلميدإن 

 
 .إلبحث ف

 :المعالجات اإلحصائية
، وإستخدإم إل  ي إلحاسب إآلىلي

 
 إإلحصائية إآلتية:  ساليبجر  جمع إلبيانات ورصدها وإدخالها ف

 .إلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية -0

 إلمتوسطات إلحسابية وإالنحرإفات إلمعيارية.  -2
   .عرض النتائج ومناقشتها وتحليلها - 4
ي هدفت   

رإسة إلنر
ِّ
ي كلية  ؤىليتضمن هذإ إلرصل عر  نتائج إلد

 
إلتعرف وإقع إلتطبيق إلعملي لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ف

ي جامعة كربالء 
 
بية ف ا لما تن ،إلتر

ً
رإسة وفق

ِّ
 ته من أسئلة. أولوسيجري عر  نتائج إلد

 
  نتائج سؤال البحث: 

ي جامعة كربالء للعام إلدرإسي 
 
بية ف ي كلية إلتر

 
 ؟(2109 – 2108)ما هو وإقع إلتطبيق إلعملي لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ف

 إلتالية توضح ذلك.  أولت إفرإد إلعينة وإلجدجابالإلجابة عن هذإ إلسؤإل جر  إستخرإج إلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت إل 
 (0جدول )
 ت إلخاصة بإفرإد إلعينةجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ة إلخاصة بالتطبيق كانت    %55 55 %45 45 كافيةهل أن إلرتر

 
ي توضح إإل 

ي إلجدول رقم وإحد وإلنر
 
ت إلخاصة بأفرإد إلعينة ونسبهم إلمئوية سوإء كانت جاباهل أن إلنتائج إلمذكورة ف

ة إلتطبيق فقد أجاب ) ،كال(أو   إإلجابة ب) نعم  ۰۱۱طالبأ( من مجموع ) 55ويتضح من إلجدول إن إلرقرة إلخاصة برتر
( بأن ف

ً
ة إلتطبيق كانت رغتر كافية وكانت تلك إإل طالًبا وطالبة ة إلتطبيق جاباتر ت نر  إن يعتقدون بأن كلما كانت فتر

ي فيها إلطلبة  ؤىل ضافةباإل  .أفضلمناسبة فانهم يستطيعون أن يتقنوإ مهارإت إلتدريب بشكل 
تصحيح إلخطاء إلنر

فير  عل إلطلبة إلمطبقير  لمرإت عديدة ل  .أفضلتقويم إدإئهم بشكل ويررغبون بأن تكون زيارإت إلمشر
 (2جدول) 
 فرإد إلعينةأت إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي طبقت فيها  ؤدإرةن أهل 
 إلمدرسة إلنر

ي تسهيل عملية
 
 كانت متعاونة معك ف

 

75 75% 25 25% 

 
ي إلجدول رقم )ما بخصأ

 
ي تسهيل عملية  ؤدإرإتن أ( هل ۲وص إلرقرة ف

 
ي طبقت فيها كانت متعاونة معك ف

إلمدإرس إلنر
( من مجموع إلطلبة مقابل  75بنعم وبنسبة وكان عددهم ) إإليجابيةت جاباإلتدريس فقد كانت إإل 

ً
طالًبا  25طالًبا وطالبة

 )
ً
إلمدإرس إلمتوسطة  ؤدإرإتإن هذه إإلجابة من قبل إلطلبة إلمطبقير  تدل عل أن معظم  ،ب )كال( جابتأوطالبة

ي طبقت فيها إلطلبة كانت رإعية ومسؤولة وكان هدفها هو نجاح مهمة إلمطبقير  باعتبارهم مدرسي 
وإلثانوية وإلنر

ي  إلمستقبل وهذإ جانب  ي عملية إلتطبيق ؤيجان 
 
ي نجاح عملية إلتطبيق.  دإرةن لإل أ ؤذ  ف

 
 دور مهم ف
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 (3جدول) 
 فرإد إلعينةاإلخاصة ب تجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي 
 
ي إلمدرسة تعاون معك بصورة جيدة ف

 
هل أن مدرس إلمادة ف

ة إلتطبيق.   إثناء فتر
 

85 85% 05 05% 

 
 فيما يخص تعاون مدرس إلمادة85ن هذه إلرقرة قد إجاب إلطالب وبعدد )ؤ

ً
مع إلطالب إلمطبقير  بينما   ( طالًبا وطالبة

مساعدة لتجاوز سلبيات إلتطبيق إلذي يقوم به بحيث أي  ( طالب إنه ال يبذل مدرس إلمادة05جوإب إلبقية بعدد )كان 
ي إلعملي 

ي توإجه إلدرس إلتطبيفر
ي عل إلمعوقات إلنر

 .يقض 
 (4جدول) 
 فرإد إلعينةات إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي هل 
وضعتها قبل  إستندت عل تطبيق إلخطة إلتدريسية إلنر

 بدء إلدرس
 

91 91% 01 01% 

 
ي هذه إلرقرة من إالستبيان بعدد )

 
ي  ۹۱كان جوإب إلطلبة ف

طالب( ب  )نعم( وإلذين كانوإ يطبقون إلخطة إلتدريسية إلنر
ي إن إلمدرسير  ال( من إلذين ال يعتمدون عل وضع خطة طلبة ۰۱بينما كان عدد ) ،تضع قبل إلمدرس

 للدرس، وهذإ يعن 
.  فضليوإكبون تطور إلعلم وقرإءة إلتدريس بالصيغة إل ي إلدرس ضمن منهج معير 

 
 لقيادة إلطلبة ف

 (5جدول )
 فرإد إلعينةات إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي طبقت فيها كان 
 هل أن موقع إلمدرسة إلنر

 .إختيارك إوفرضت عليك مدرسة معينة للتطبيق فيها
 

92 92% 8 8% 

 
 أكتر أو أرغلبن أ( طالبا ب  )نعم( وقد كان هذإ إلجوإب يعت  عن ۹۲وفيما يخص هذه إلرقرة فقد أجاب إلطالب بعدد ) 

ة إلتطبيق ي طبقوإ فيها ضمن فتر
( ۸وكان عددهم ) ()كالبعض إلطالب فقد أجابوإ ب أما   إلطلبة قد إختاروإ إلمدإرس إلنر

ي إلمدرإس ليس حسب إختيارهم.  ؤىلمن إلطلبة وهذإ يشتر 
 
 إن إلتطبيق ف

 (6جدول )
 فرإد إلعينةات إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي طبقت فيها تتوفر فيها إلقاعات 
هل إن إلمدرسة إلنر
إت   إلتعليمية؟إلدرإسية وإلمختت 

 
 

38 38% 62 62% 

 
ي جدول ) ؤجابتفيما يخص هذه إلرقرة 

 
( ب  )نعم( بينما كان رأي إل  ا طالبً ۸۸( وبعدد )6إلعينة ف

ً
 62)ية وهم رغلبوطالبة

 طالًبا( أن إلمدإرس إلثانوية )ال(. 
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 (۷جدول )
 رإد إلعينةافت إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ف عل عملية  هل إستندت عل توجيهات إلتدريشي إلمشر
 إلتطبيق؟

 

85 85% 05 05% 

 
ف۸۱)ف عل عملية إلتطبيق فكان إلجوإبفيما يخص توجيهات إلتدريشي إلمشر   ،( طالبا قد إستند عل توجيهات إلمشر

ف عل عملية إلتطبيق05فيما كان ) وهذإ يجعلهم رغتر قادرين عل ضبط  ،طالبا( ال يستندون عل توجيهات إلمشر
ي إلعملي بالشكل إلمثل

 .إلدرس إلتطبيفر
 (8جدول )
 فرإد إلعينةات إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ف كافية هل تعتقد بأن عدد زيارإت  %25 25 %75 75 إلمشر

 
ف کافية فقد كان إلجوإب عدد) جابتألقد  جابوإ ب  )كال( أطالبا(  25طالبا( ب  )نعم( بينما كان ) ۷۱إلعينة عل زيارإت إلمشر

ف  إفإلمطبق وإل  ؤىللعدم كراية زيارة إلمشر ي درسه  إإليجابيةعل عملية إلتطبيق وإيجاد إلجوإنب إلسلبية و  شر
 
ف

إمإلمطبق إإل ؤىلوإلمعوقات وهذإ يدل عل أنه كلما كان عدد إلزيارإت كافية إعطت  ي درسه ضمن خطط وبرإمج  لتر 
 
ف

 .معينة
 

 (9جدول )
 فرإد إلعينةأت إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي إلمدإرس إل 
 
ي تساعد عل  دوإتهل يتوفر ف

إت إلنر وإلتجهتر 
 إلطلبة ؤىلتدريس جيد ومناسب 

25 25% 75 75% 

ي إلمدإرس إلثانوية إجاب ) دوإتإما فيما يخص توفر إلجهزة وإل 
 
ي إلدروس من أجهزة 25ف

( طالبا بأن إلمدرسة فيها ما يغن 
ي طبقوإ فيها بالشكل إلذي  دوإتعدم توفر إلجهزة وإل  ؤىل( طالبا تشتر 75بينما كانت إجابة ) أدوإتو 

ي إلمدإرس إلنر
 
ف

ي إن 
إلمالئمة  دوإتإلمدإرس إلثانوية ترتقر وجود إلجهزة وإل  أرغلبيمكن إجرإء خطط إلدروس بصورة جيدة وهذإ يعن 

 .لتنريذ إلدرس ياضية كما مطلوب
 (01جدول )
 فرإد إلعينةات إلخاصة بجاباإلنسب إلمئوية وإلتكرإرإت لإل 

 كال إلتكرإر نعم إلتكرإر إلرقرة

ي طبقت فيها قد إعد إلطلبة بالشكل 
هل أن مدرس إلمادة إلنر

 إلذي يساعد عل سهولة إلتدريس

67 67% 33 33% 

ي طبقت فيها فقد أجاب إلطالب عل هذإ إالستبيان بعدد )أ
ي إلمدرسة إلنر

 
ي هذه إلرقرة فأن مدرس إلمادة ف

 
( طالبا 67ما ف

إلدرس وطريقة  ؤدإرةب  )نعم( وهذإ يؤيد إن مدرس إلمادة ساعد إلطالب بالشكل إلمطلوب وقد سهل عل إلمطبق كيرية 
( طالبا وكان جوإبهم 33وبعدد ) (بينما بعض إلطالب إجابوإ ب  ) كال ،لقيادة طلبة إلمدإرس فضلإلتدريس بالصيغة إل

ي طبقت فيها وهذإ ال يساعد عل سهولة إلدرس أعدإد بعدم 
ي إلمدرسة إلنر

 
 .مدرس إلمادة ف
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 :االستنتاجات والتوصيات -5
 :االستنتاجات - 1 – 5

 ۔ :من خالل عر  إلنتائج ومناقشتها إستنتج إلباحث ما يلي 
ي هذإ إلمجالن نسبة  ؤ .0

 
إتهم ف ة إلتطبيق لغر  إالسترادة منها وزيادة خت  ة من إلطلبة يؤكدون عل زيادة فتر  كبتر

ة إلتطبيقؤيجاب إلمدإرس تجاوًبا  ؤدإرإتإظهرت    .ية مع إلطلبة إلمطبقير  خالل فتر
 .إلالزمة إلنجاح إلدرس دوإتإلمدرإس إلثانوية ضعيرة جدإ من ناحية توفتر إلجهزة وإل  أرغلبإمكانيات  .2
ي تجاوز إلمعوقات وإلمشاكل  أرغلبعدم إهتمام  .3

 
فير  عل عملية إلتطبيق بمساعدة إلطلبة إلمطبقير  ف إلسادة إلمشر

إمإلموجودة وكذلك لمتابعة و  ي إلدوإم إلتر 
 
ي إلمدرإس إلطالب إلمطبقير  ف

 
 .ف

 .عدم إهتمام إلمدإرس وإلهيئات إالدإرية بالنشطة إلصرية وإلالصرية .4
ي إلطلبة نتيجة ؤ .5

 
هم ف ي طرإئق إلتدريس بل ظهر مؤشر عل ضعف تأثتر

 
ن إلمدرسير  ال يوإكبون إلتطور إلحاصل ف
ي إدإء إلدرس

 
 .ضعف إلطريقة إلمستخدمة ف

 

 :التوصيات - 2 – 5
ي دفتر إلمطبق كل زيارة يقوم بها ويالحظ إلتقدم  .0

 
ف مالحظاته بشكل دقيق ف ورة أن يثبت إلتدريشي إلمشر ض 

ي كل زيارة
 
  .إلحاصل عند إلمطبق ف

ف للطلبة إلمطبقير  عل ثالثة زيارإت .2 ورة أن ال تقل عدد زيارإت إلتدريشي إلمشر ة إلتطبيق.  ض   خالل فتر
ي إلمتوسطة  .3

 
يجب تعليم وتدريب إلطلبة إلمطبقير  عل كيرية وضع إلخطة إلدرإسية ولجميع إلمرإحل إلدرإسية ف

 ية. عدإدوإل 
ي إالسبوع وليس يوم وإحدإلتأكد عل أن يكون  .4

 
 .إلتطبيق عل مدإر إلسنة وبمعدل يومير  ف

ة  .5 ي إلكلية  أعدإد إلتأكد عل إلزيارإت إلميدإنية وإلمشاهدإت خالل فتر
 
 ية. عدإدإلمدإرس إلمتوسطة وإل  ؤىلإلطلبة ف

إت وإل  .6 ي إلدرس كي يتم تحقيق إل دوإتتوفتر إلتجهتر 
 
ي يحتاجها إلمطبق ف

بوية هدإفإلنر  .إلتر
 
 

 المصادر
بية _ إبن رشد. مجلة كلية أ ي كلية إلتر

 
ي قسم إللغة إلكردية ومطبقاته ف

ي توإجه مطبفر
. إلمشكالت إلنر ، فردوس علي مير 

 .651،2108،ص 92إالدإب، إلعدد 
بية، مطبعة وزإرة ،٧ إلعامة،ط إلتدريس طرإئق وأخرون.  إلرحمن عبد إلحسون،  .0987،  بغدإد إلتر

، جامعة إلموصل،  ریسان خريبط: منهاج إلبحث بية إلبدنية، إلموصل، مديرية دإر إلكتب للطباعة وإلنشر ي إلتر
 
 .۰۹۸۷ف

ة إلتطبيق، بغدإد، بحث منشور،  بية إلرياضية إثناء فتر  .۰۹۸۱سعد زكي وعباس إحمد إلعطار: مشكالت طلبة كلية إلتر
بية إلرياضي ي إلتر

 
: إلتطبيق إلعملي ف

ي وقاسم حسن حسير 
 .۰۹۸۹ة، بغدإد، دإر إلكتب، عباس إحمد إلسامرإن 

بية إلرياضية، جز  : طرق تدريس إلتر ي
ي مؤلف وإحد، بغدإد، أعباس إحمد إلسامرإن 

 
 .۰۹۸۸ين ف

ي إلعرإق، 
 
بية إلرياضية ف  .۰۹۸۹عقيل إلكاتب وآخرون: إإلدإرة وإلتنظيم لكليات إلتر

بية  ي كلية إلتر
 
إلرياضية إلجامعة بغدإد، بحث منشور، رغسان دمحم صادق: مشكالت إلتطبيق لطلبة إلمرحلة إلرإبعة ف

۰۹۸۱ . 
ي إلموصل، 

 
بية إلرياضية، إلموصل، مطابع إلتعليم إلعاىلي ف

ي إلتر
 
قاسم إلمندالوي وآخرون: إالختبارإت وإلقياس وإلتقويم ف

۰۹۸۹. 
بية إلرياضية، ج   ي إلتطبيقات إلميدإنية للتر

 
، ، بغدإد، مطابع إ۰قاسم إلمندالوي وآخرون: دليل إلطالب ف لتعليم إلعاىلي

۰۹۹۱. 
، بغدإد، مطبعة إلتعليم   ي

ي إلمجال إلرياص 
 
ي عبد إلجبار وسيطر پشي إحمد: إالختبارإت ومبادئ إالحصاء ف قيس ناح 

 ،  .۰۹۸۷إلعاىلي
ياء،كلية قسم طلبة إتجاهات.جبار ساجدة لرتة، بية إلرتر   إلتطبيقات قبل إلتدريس مهنة نحو إلجامعة إلمستنضية/إلتر

بية، مجلة وبعدها، إلتدريسية  .0998إلول،  إلعدد كلية إلتر
ي  إلعدإد:دمحم مصطف   محمود،

بية كلية إلرعال، بمهارإت إلتدريس وعالقته للمعلم إلمهن   إلشمس، عير   جامعة/ إلتر

 .0981رغتر منشورة،  ماجستتر  رسالة
: مبادئ إالحصاء وإالختبارإت إلبدنية وإلرياضية،  ي

إلموصل، مؤسسة دإر إلكتب للطباعة نزإر إلطالب ومحمود إلسامرإن 
، جامعة إلموصل،   .۰۹۸۸وإلنشر
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بية إلرياضية، بغدإد، مطبعة إلتعليم إلعاىلي وإلبحث 
ي إلتر

 
وجيه محجوب وآخرون: طرق إلبحث إلعلمي ومناهجه ف

 ،  .۰۹۸۸إلعلمي
، جامعة إلبلقاء إلتطبيقية، إلردن، بیت إلفكار إلدول  .2102، ۰۲ية يحنر مصطف  عليان، إلبحث إلعلمي

 
 
 

 


