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٠٧٨٠٥٥٨١٤٦٦  

ادر ـ الص ٥/١٠/٢٠١١ في   ٨٠٨بموجب األمر الجامعي    : تاريخ االحالة على التقاعد     

  .جامعة بابل  من                                      

  
    :الشهادات الحاصل عليها

   .١٩٨٠-١٩٧٩ كلية التربية –البكالوريوس من جامعة بغداد   -أ 

 قسم العلـوم التربويـة والنفـسية        –لتربية   كلية ا  –الماجستير من جامعة بغداد       -ب 

١٩٨٧-١٩٨٦.  

      قـسم العلـوم التربويـة والنفـسية        – كلية التربية    –  الدكتوراه من جامعة بغداد    -ج 

١٩٩٧-١٩٩٦.  

  
   :األماآن التي عمل بها والمناصب التي شغلها أثناء الخدمة

  .ومديراً  مدرساً – ثانوية النيل المختلطة –المديرية العامة لتربية بابل   -أ 

 . مدرساً ومديراً–بابل / معهد اعداد المعلمين–المديرية العامة لالعداد والتدريب   -ب 
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 –بابـل   / معهد اعداد المعلمـين المركـزي      –المديرية العامة لالعداد والتدريب       -ج 

 . معاوناً ومديراً 

 . مدرساً ومديراً –كبالء /  معهد المعلمات–المديرية العامة لالعداد والتدريب   -د 

 .تدريسي ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية -كلية التربية/ ة بابلجامع  -ه 

 . تدريسي ورئيس قسم التربية الخاصة-كلية التربية/ جامعة بابل  -و 

 . معاون العميد –كلية التربية / جامعة بابل  - ز 

 .عميداً : كلية ابن حيان الجامعة   -ح 

 .معاون العميد للشؤون العلمية: كلية المستقبل الجامعة   -ط 

 . قسم ادارة األعمال – تدريسي – المستقبل الجامعة كلية  -ي 

  
    :المواضيع التي قام بتدريسها

  .طرائق التدريس العامة  -أ 

 .مناهج البحث التربوي  -ب 

 .القياس والتقويم   -ج 

 .الصحة النفسية  -د 

 .علم النفس التربوي   -ه 

 .نظريات التعلم   -و 

 .اتجاهات حديثة في التدريس   - ز 

 .االحصاء التربوي   -ح 

 .التقنيات التعليمية  -ط 

 .المناهج وطرق التدريس  -ي 

 .أساليب البحث العلمي  - ك 

  
   :المشارآة في المؤتمرات العلمية

  . مشاركة ببحث / ١٩٩٦المؤتمر العلمي الثاني لجامعة بابل عام   -أ 

 .مشاركة ببحث / ١٩٩٧المؤتمر العلمي الثالث لجامعة بابل عام  -ب 
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 .مشاركة ببحث / ١٩٩٨المؤتمر العلمي الرابع لجامعة بابل عام   -ج 

 .مشاركة ببحث / ٢٠٠١لمؤتمر العلمي السابع لجامعة بابل عام ا  -د 

 .مشاركة ببحث / ٢٠٠٢المؤتمر العلمي الثامن لجامعة بابل عام   -ه 

  
   :االشراف على البحوث

  .رسالة ) ١١(االشراف على رسالة ماجستير عدد   -أ 

 .اطروحة ) ٨(االشراف على اطروحة الدكتوراه عدد   -ب 

 .بحث ) ٣٥(االشراف على بحوث التخرج عدد   -ج 

تقويم عدد من البحوث والدراسات المرسلة لي من قبل قـسم الـشؤون العلميـة                -د 

والترقيات والتعضيد والمجالت العلمية من جامعة بابل وبغداد وديالى والقادسـية           

 .والكوفة

تقويم اداء مدرسي الجغرافية في المرحلة المتوسطة في ضوء         (رسالة ماجستير     -ه 

 .حمد حميد مهدي المسعودي للطالب م) المهارات الجغرافية

أثر التدريس باستخدام اسلوب التعلم التعـاوني فـي تحـصيل           (رسالة ماجستير     -و 

 .للطالب باقر كاظم خلف حمادي القزاز) طالب الصف الرابع األدبي في المادة

العالقة بين فهم مدرسي التاريخ لبعض االتجاهات الحديثة فـي          (رسالة ماجستير     - ز 

 ) .حسين عبدالرحمن حسون(بتهم  وتحصيل طلتدريس التاريخ

أثر استخدام األفالم المتحركة في تدريس الفيزياء فـي تنميـة           (رسالة ماجستير     -ح 

للطالب ياسـين جـواد جـادر       ) االتجاهات العلمية لطلبة الصف الثاني المتوسط     

 .النعيمي 

ر الناقد لدى طلبـة     يفكترسالة ماجستير أثر استعمال التقويم والتحليل في تنمية ال          -ط 

 ) .للطالب محمد محيسن نايف الدليمي(صف الثاني المتوسط في مدة التاريخ ال

رسالة ماجستير أثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طلبة الصف الثالـث              -ي 

 ) .للطالب أثير تركي اسماعيل الطائي(المتوسط في مدة الفيزياء 

العدادي في  تقويم السلوك التربوي لدى طلبة الصف الخامس ا       (رسالة ماجستير     - ك 

 .للطالب أحمد محمد أيوب صالح ) مدينة كربالء
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أثر استخدام كل من األسئلة المحددة والمنطقية الجـواب فـي           (رسالة ماجستير     -ل 

للطالب علـي محمـد     ) تنمية التفكير العلمي لدى طالب الصف الثالث المتوسط       

 .حسين 

س االبتدائي  أثر طريقة التمثيل في تحصيل تالميذ الصف الساد       (رسالة ماجستير     -م 

 .للطالبة عطور عبداألمير األسدي ) في مادة قواعد اللغة العربية

تقويم أداء مدرسي اللغة العربيـة ومدرسـاتها فـي ضـوء            (اطروحة دكتوراه     -ن 

 .للطالب عبدالمجيد عيسى ) المهارات اللغوية للمرحلة االعدادية

 جـواد   للطالب عبداهللا ) مدينة كركوك من منظور جيوسياسي    (اطروحة دكتوراه     -س 

 .كاظم

أثر االختبارات اليومية في تحصيل طالب الـصف الثـاني          (اطروحة دكتوراه     -ع 

للطالب ناصر علـي منـصور جاسـم        ) المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية     

 .الكريم

) دراسة تحليلية لمنهج التاريخ للمرحلة المتوسطة في العراق       (اطروحة دكتوراه     - ف 

 .ري للطالب أكرم محمد حسين كاظم األنبا

أثر استخدام الحقيبة التعليمية في تحصيل طلبة الصف الثالث         (اطروحة دكتوراه     -ص 

 .للطالب أثير تركي اسماعيل راهي الطائي ) المتوسط في المادة

أثر استعمال انموذج ثيلين في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى         (اطروحة دكتوراه     -ق 

 .للطالب هادي عباس كاظم ) طالب الصف الرابع االدبي

) في المرحلة المتوسطة  تقويم عملية التدريس لمادة الجغرافية      (اطروحة دكتوراه     - ر 

 .للطالبة يسرى عبداألمير مسلم طرخان 

اثر استخدام طريقة االستكشاف الموجه في تدريس المادة في تنمية االتجاهـات              -ش 

 .العلمية لطالب الصف األول المتوسط للطالب فؤاد سعيد كاظم عباس 

  
      : اللجان العلمية واالداريةالمساهمات في

 ورئاسة عدد من اللجان العلمية الخاصة بتطوير المناهج فـي           ساهمت بعضوية   -أ 

  . الكليات التربوية



 ٥

-١٩٩٦جامعة بابل للفترة من     /  في كلية التربية    في لجنة الترقيات العلمية    عضو  -ب 

١٩٩٩ .  

  .٢٠٠٠-١٩٩٤ في كلية التربية للعام الدراسي رئيس اللجنة االمتحانية  -ج 

  .٢٠٠٢-١٩٩٤ لكلية التربية األساسية للفترة من عضو المكتب االستشاري  -د 

 .٢٠٠٢-١٩٩٨ لجمعية العلوم التربوية والنفسية للفترة من عضو الهيئة االدارية  -ه 

 . المقر العام بغداد – العراقية عضو الجمعية الجغرافية  -و 

 . المقر العام ٢٠٠٣-٢٠٠١ للعام عضو في لجنة الصحة والبيئة  - ز 

 ولحـد   ٢٠١٠ المركزية في كلية المستقبل الجامعة من        و اللجنة االمتحانية  عض  -ح 

  .اآلن

  .٢٠١٨-٢٠١٥ العلمية في كلية المستقبل للفترة من رئيس لجنة الترقيات  -ط 

  
    :الشهادات الثانوية الحاصل عليها

  . شهادة الكفاءة في اللغة االنكليزية من جامعة بغداد   -أ 

 .جامعة بابل شهادة الكفاءة في الحاسبات من   -ب 

 .دورة طرائق التدريس من جامعة بابل   -ج 

  
   :التكريم

   . ١٩٩٩-١٩٩٨األستاذ األول في كلية التربية األساسية للعام الدراسي   - أ

  .٢٠١٦-٢٠١٥األستاذ األول في كلية المستقبل الجامعة للعام الدراسي   - ب

  

  .أسس االحصاء ، االتجاهات الحديثة في التدريس   :الكتب المؤلفة

   
   :سمنارات التي شارك فيهاال

  .صف الذهني في تحصيل الطالب وتنمية التفكير االبتكاري لديهم عأثر ال
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   :ملخص عن المحاضرة باللغة العربية
يوصي المربون باتباع أساليب تدريسية حديثة يكون الطالـب محورهـا ومـن هـذه               

 المتعلم مـن     الذي يحرر  ١٩٣٨األساليب الوصف الذهني الذي جاء به اوزيورن عام         

بتكار، وكلما  والتي تعيق التفكير واال   القيود التي تفرضها الطرائق التقليدية في التدريس        

زاد نتاج الطالب في الوصف الذهني زاد الكم والكيف معاً وذلك في حاالت التحـرر               

  .واالنطالق في التفكير 

طالب بغض النظر   والوصف الذهني من األساليب التي تعتمد على الديناميكية العقلية لل         

عما يترتب على ذلك في النتيجة النهائية ، وان هذا االسلوب يتمايز على غيـره مـن                 

  .األساليب من حيث الفكرة والمنطق الذي جاء فيه

  
   : ملخص عن المحاضرة باللغة االنكليزية

  

The educationalists recommend to follow modern teaching methods 
in which the student must be the Pivot the Drain storming is said to 
be one of these modern methods put forward by OZborn in 1938. 
This method in fact frees the students from the chains of the 
traditional teaching methods which hinder the thinking and 
creation. The more the performance of the students in the brain 
storming increases the more the quality and quantity will be.    

  
   :الندوات

   :أهمية استخدام الحقيبة التعليمية في التدريس الجامعي
ان من أهم المشكالت التي تواجه التعليم الجامعي هي تلك الناجمـة عـن االنفجـار                

كما وكيفا عن زيادة الطلب االجتماعي الذي أدى الى حتمية تحقيق            المتسارع   فيالمعر

التجاه نحو االهتمام بـالمتعلم وجعلـه       حيث برز ا  . مفهوم التعلم المستمر مدى الحياة      

ات على المدارس والمعاهد والجامعات ان تلبـي        وب محور العملية التعليمية وغاياتها ،    

حاجات األعداد الكبيرة من الطلبة الملتحقين بها وان تراعي فروقهم الفردية ، واصبح             

تعلـيم يتطلـب    العمل التعليمي يختلف كماً ونوعاً عما كان عليه في الماضي واصبح ال           

الكثير من المهارات والقدرات وبرز االتجاه في نمو تكنولوجيا التعليم الذي أخذ يدخل             
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الجامعة والتربية من أوسع ابوابها بمعناه الشامل والـدقيق الـذي يعـالج المـشكالت               

التعليمية بطريقة منهجية نظامية باستخدام األجهزة التكنولوجية الحديثة فـي التعلـيم ،             

 االتجاهات التربوية الحديثة التي تعتمد اساساً على تكنولوجيا التعليم بمختلف           حيث تؤكد 

الذي يعد جوهر تكنولوجيا التعلم ،      أشكالها ونظمها وأساليبها على تحقيق التعليم الذاتي        

وللتعليم الذاتي أساليب وطرق متعددة منها اسلوب الحقيبة التعليمية والتي تستخدم فيها            

ة مكتوبة واقالم تعليمية وبرامج الشرائح المتزامنـة مـع التـسجيل            ثالث بدائل ، ماد   

الصوتي والتي تغطي المادة الدراسية باالضـافة الـى ان الحقيبـة تـضمنت دليـل                

  .واختبارات ذاتية وتغذية راجعة

  
     : الملخص باللغة االنكليزية

  

Among the most important problems that face our educational 
system are those whish result from the increased explosion in 
knowledge and social request. This leads to look for the concept of 
continuous learning along life. 
The attitude to take care of the learner is achieved and considered 
as a center of learning operation and its aim. As a result the school 
the institutes and the universities must face she needs of the 
increased number of their students and their individual differences. 
In fact learning has become different from the past in quality and 
quantity and it needs many skills.  
This leads to adopt the notion of learning technology in its overall 
and intricate meaning.  
This attitude tries to remedy the educational problems in a 
systematic way using many technical modern equipments. 
The recent educational attitudes emphasizes on learning technology 
in its different shapes and systems to achieve the individual 
learning. The researcher has chosen one of the ways of the 
individual learning, the learning package in teaching physics. The 
choice is due to the fact that the learning packages are still 
uncommon to most of the educationalists in the countly. 
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  : الشكر والتقدير
 .       من تربية بابل ١٢/١/١٩٨٠ في ٨٠٧شكر وتقدير    -

  .      من تربية بابل ١٥/١٠/١٩٨٢ في ٦١٨شكر وتقدير    -

 .     من تربية بابل ١٣/٤/١٩٨٢ي  ف٩٥٤٣شكر وتقدير    -

 .       من تربية بابل ٢٠/٥/١٩٨٣ في ٨١٥شكر وتقدير    -

 .        من تربية بابل ٥/٣/١٩٨٤ في ٣٢٠شكر وتقدير    -

 .      من تربية بابل ١٣/٣/١٩٨٥ في ٥٦٧شكر وتقدير    -

 .   من تربية بابل ١٩/١٢/١٩٨٧ في ٣٦٧٢شكر وتقدير    -

 .  من تربية بابل    ٢٧/٩/١٩٨٩ي  ف٢٦٨١شكر وتقدير    -

 .      من تربية بابل ١٢/١/١٩٩٩ في ٧٠٨شكر وتقدير    -

 .  مديرية االعداد والتدريب ٨/١٢/٢٠٠٠ في ٢٧٠٤شكر وتقدير    -

 . جامعة بابل /والتدريب    مديرية االعداد٢٢/٦/٢٠٠٠ في ١١٩٥شكر وتقدير    -

 .جامعة بابل /والتدريب  د مديرية االعدا٢٠/٩/٢٠٠٠ في ٣٣٨٣٩شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب   مديرية االعداد١٠/١٢/٢٠٠٠ في ٥٧٠٤شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب     مديرية االعداد٢٦/٤/٢٠٠١ في ٥٤٦٨شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب   مديرية االعداد١٢/١١/٢٠٠١ في ٤١٨٥٨شكر وتقدير  -

 .جامعة بابل /والتدريب       مديرية االعداد٢٧/٣/٢٠٠٢ في ٣٨٥شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب     مديرية االعداد٢٨/٨/٢٠٠٢ في ٢٣٩٥شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب    مديرية االعداد١٨/١٢/٢٠٠٢  في ٣٧٥شكر وتقدير   -

  .جامعة بابل/والتدريب       مديرية االعداد٢١/٤/٢٠١٠ في ٦٧٩شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب       مديرية االعداد١٣/٣/٢٠١١ في ٧٦٥شكر وتقدير   -

 .جامعة بابل /والتدريب     مديرية االعداد١٤/١٢/٢٠١٢ في ٦٧٧شكر وتقدير   -

 .  كلية المستقبل ٢٢/١٠/٢٠١٤ في ١٧٩٣شكر وتقدير   -

 .     كلية المستقبل ٢/٥/٢٠١٥ في ١٢٣٩شكر وتقدير   -

 .     كلية المستقبل ٨/٢/٢٠١٥  في ١٦٣شكر وتقدير   -

 .    كلية المستقبل ٢٥/٩/٢٠١٧  في ٩٥١شكر وتقدير   -
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 .     كلية المستقبل ٩/٥/٢٠١٨  في ١١٧٠شكر وتقدير  -

 .     كلية المستقبل ٢٨/٧/٢٠١٨  في ١٦٥٢شكر وتقدير  -

 .   كلية المستقبل ٢٨/٧/٢٠١٨  في ١٦٥٤شكر وتقدير  -
  

 
   :ة للنشرالبحوث المنشورة والمقبول

  
      :األولالبحث 

  

 المكتوبة واسئلة التحضر القبلي بوصـفها اسـتراتيجيات         اثر استخدام المنظمات   -١

 .قبلية في التدريس كل على انفراد في تحصيل الطلبة المعلمين 

 العـدد الثـاني     – المجلـد الـسابع      –بحث منشور في مجلة جامعـة بابـل          ((

١/١١/٢٠٠٠ ((  

   :ربيةخالصة البحث باللغة الع

تكمن مشكلة البحث في وجود تباين في نتائج الدراسات التي أجريت في ميدان تدريس              

مواد مختلفة في استخدامها للمنظمات المتقدمة وأسئلة التحضير واألهـداف الـسلوكية            

بوصفها استراتيجيات قبلية للتدريس ومتغيرات مستقلة واثرها في تحصيل الطلبة ، ثم            

لتغيير الطرائق التدريسية وتطويرها والسيما في تدريس جميع        ان هناك اتجاهات تدعو     

كما ان العالقة بين اتجاهات الطلة نحو المادة واساليب تدريـسها لـم             . المواد الدراسية 

وقد وضع الباحث ستة    . تحظ بالعناية المطلوبة من الباحثين بسبب الطبقة المعقدة بينهما        

لبحث على طلبة الصف الرابع العام في فرضيات للتحقق من أهداف البحث ، واقتصر ا

مدرستين وقام بتدريس الفصول الستة األولى من الكتاب المقرر، وقد حـدد الباحـث              

باالستراتيجيات واستخدم الباحث تصميماً تجريبياً من      بعض الجوانب النظرية المتعلقة     

يعهم طالباً وطالبة تـم تـوز     ) ١٨٤( وبلغت عينة الدراسة     ٣×٢نوع التصميم العاملي    

وتوصل الباحث الى عدم وجود فـروق ذات        .. عشوائياً على ثالث مجموعات تجريبية    

داللة احصائية حيث كانت متوسطات التحصيل للمجموعات عالية مما يدل على فعالية            

  .هذه االستراتيجيات في زيادة التحصيل 

  

  



 ١٠

   :خالصة البحث باللغة االنكليزية
The present research aims at signifying : 
1- The impact of using (pre-preparing questions behavioral 

objectives and advance organizers) as pre-instructional strategies 
– separately – on the achievement of fourth – year – secondary 
pupils in geography according to the variable of sex.     

2- The impact of using (pre-preparing questions, behavioral 
objectives and advance organizers) as pre-instructional 
strategies- separately- on the attitudes towards geography 
according to the variable of sex. 
The researcher has used an experimental design of (3× 2) kind. 
The sample of the study was (184) pupils. 
Results associated with the first aim. There are no statistically 
significant difference in the averages of the achievements of the 
female and male pupils of the experimental groups. 
 

      :نيالبحث الثا
هات الحديثة في التدريس وتحصيل     القة بين فهم مدرسي المادة لبعض االتجا      الع -٢

المجلـد الـسابع العـددالثاني      /بحث منشور في مجلـة جامعـة بابـل        ((طلبتهم  

٢٠/٨/٢٠٠٠((  

يعتقد الباحث ان عملية تدريس المادة الدراسية السائدة حالياً في مدارسـنا فـي              

نظر، فما يزال واقع هـذه العمليـة        العراق تحتاج الى تطوير وتحسين واعادة ال      

تقليدياً بالمقارنة بينه وبين المستجدات واالتجاهات الحديثـة والمعاصـرة فـي            

 ويأتي هـذا الواقـع محكـوم بطبيعـة االجـراءات            تدريس المواد الدراسية ،   

والممارسات النمطية التي يستخدمها مدرسو المواد الدراسية في أثنـاء عمليـة            

ستخدام الطرائق التقليدية واالسـتخدام المحـدود للوسـائل         التدريس والمتمثلة با  

والتقنيات التربوية وممارسة النشاطات المصاحبة للمنهج في مجـاالت ضـيقة           

واالستعانة في تقويم الطلبة بأساليب تعكس النمط التقليدي األمر الذي يدفع غالبية            

شوائية مكونة  الطلبة الى االنصراف الى حفظ المعلومات ، اختار الباحث عينة ع          

مدرس ومدرسـة ، اسـتعمل      ) ١٧٧(وبلغت عينة المدرسين    )  مدرسة ٦٥(من  

 الـى    وتوصل الباحث  T-Testالباحث معامل ارتباط بيرسون واالختبار الثاني       



 ١١

ان طرائق التدريس المدعمة باالتجاهات الحديثة تجعل الطلبة أكثـر مـشاركة            

  .تيعابها بشكل أفضل داخل الصف وتزيد من قابليتهم على فهم المادة واس
    :الملخص باللغة االنكليزية

The researcher thinks that the teaching process of history subject 
that exists now days need to be developed improved. Its still a 
traditional process companying with new theryies of teaching social 
subjects and especially subject. That fast is now restricted by the 
nature of procedures and routine actions feachers during teaching 
process which ir represented by traditional using of methods 
teaching procedures and limited usage of educational techniques 
that is suffering from lag in the bothshder . 
Which pushes the students to memorize the information and 
historical facts and feed if back as it comes in the text book.  
The researcher chooses the layers and random with a sample 
consists (65) school, the teachers sample consists of (177) teacher – 
result of the thesis. 
The way of teaching history that supported by the new direction 
makes the student more participated inside class and increase their 
abilities to memorize the material and make them competence if 
better.   

      :البحث الثالث
ثر استخدام طريقة االستكشاف الموجه في التحصيل وفي تنمية التفكير الناقـد            أ -٣

 .لطالب الصف الرابع الثانوي في المادة 

 العـدد األول فـي   – المجلـد الـسادس      –منشور في مجلـة جامعـة بابـل         ((

١/١١/٢٠٠٠((   
  :الخالصة باللغة العربية

 أثر استخدام طريقة االستكشاف الموجه فـي تحـصيل          يهدف البحث الى الكشف عن    

 في المادة ، وفي تنمية التفكير الناقد لهم ، اختار الباحـث  طالب الصف الرابع الثانوي 

التصميم التجريبي ذا االختبار العددي بالنسبة لمتغير التحصيل وذا االختبـار القبلـي             

 طالبـاً   ١٢٤عينة من الطلبة بلغت     والبعدي بالنسبة لمتغير التفكير الناقد اختار الباحث        

طالباً في المجموعة الضائعة ، ثـم       ) ٦٢(طالباً في المجموعة التجريبية و      ) ٦٢(بواقع  

عبارة وقد  ) ٤٠(فقرة موزعة على    ) ١٢٠(أعد الباحث اختبار للتفكير الناقد تكون من        



 ١٢

ختبـار  اسبوع ، استخدم الباحـث اال     ) ١٢(استمرت مدة التجربة فصالً دراسياً كامالً       

ة التي   ) Te Test(الثاني  لعينتين مستقلتين وأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبي
ضائعة التي درست         درست المادة باستخدام طريقة االستكشاف الموجه        على المجموعة ال

  . بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي المادة نفسها
  
  

  

    :الخالصة باللغة االنكليزية
The present research aims to uncover the influence of the use of the 
Guided Disco very method on : 

1- Achievement of fourth – year secondary – school pupils.  
2- Enhancement of critical thinking of fourth – year secondary 

school pupils. 
The final sample consists of (124) pupils distributed equally to the 
experimental and control groups. 
At the end of the experiment the researcher has appalled the 
achievement post – test to both groups and the critical thinking post 
– test whereas the pre – test was appalled at the start of the 
experiment using to test for two independent samples. 
 

      :رابعالبحث ال 
   

 في مجال المادة الدراسية على تنمية الميول العلمية         دراسة أثر االطالع الخارجي    -٤

 .لطلبة الصف الرابع االعدادي 

   .١٩٩٨ نيسان ٢٧-٢٥ المؤتمر العلمي الرابع –مجلة جامعة بابل 

اجري هذا البحث في محافظة بابل ويهدف الى تنمية الميـول العلميـة لطلبـة               

الصف الرابع االعدادي عن طريق القراءة الخارجية واالطالع الخارجي وألجل          

 وذلك بتوفير الكتب    للعينةتحقيق هدف البحث تم اعداد برنامج للقراءة الخارجية         

 بالمادة بعد عرضها علـى      العلمية والمجالت التي تتناول الموضوعات الخاصة     

  . والخبراء حكمينمجموعة من الم

طبق مقياس الميول العلمية في نهاية التجربة علـى المجمـوعتين وباسـتخدام             

 تفوقت على    التجريبية الوسائل االحصائية المناسبة تم التوصل الى ان المجموعة       

    .المجموعة الضابطة


