
املختببرات  خملفببات  كانببت  م�ضببى،  زمببن  يف 
العلمية، ال�ضببيما يف اجلامعات، تعامل ك�ضواها من 
املخلفببات من غببر اإدراك ملدى وحجببم خطورتها 
علببى ال�ضحة العامببة، فيما لببو مت تداولها من غر 
وعي باالأ�رضار التي ت�ضببها، حتى بادرت اجلامعة 
امل�ضببتن�رضية بت�ضببكيل جلنببة ال�ضببامة املهنية او 
ال�ضببامة املختريببة يف كلية العلببوم وتقول امني 
جمل�ببس الكلية الدكتورة رنا �ضببباح جواد: " كانت 
هنبباك جلببان فرعيببة خمت�ضببة بال�ضببامة املهنية 
اللجببان  تلببك  توحيببد  ان مت  اىل  ق�ضببم  داخببل كل 
وجهودها برئا�ضببة رئي�س ق�ضببم الكيمياء االأُ�ضببتاذ 
الدكتببور �ضببياء هادي ح�ضببني ، وكل من اال�ضببتاذ 
امل�ضبباعد الدكتور حازم حمود من ق�ضم علوم اجلو، 
والدكتور علي عبد الوهاب ع�ضببو جلنة اخت�ضا�س 
النوويببة والدكتببورة رنا �ضببباح جواد اخت�ضببا�س 
وراثببة قياديببة، وعلى هذا اال�ضببا�س انطلقت الفكرة 
لتتحول اإىل واقع ملمو�س يف ت�ضكيل جلنة ال�ضامة 
االحيائيببة  )ال�ضببامة  واخت�ضببارها   )CBRN(
الكيميائيببة، اال�ضببعاعية والنوويببة(". ويقول عميد 
كليببة العلوم وكالة الدكتور رعد �ضببعدون �ضببري: 

ال�ضببامة  البدائيببة يف جمببال  الببدول  " نعببد مببن 
)CBRN( قيا�ضببا بالببدول املتقدمببة لذلك كانت 
الروؤية تتجه اإىل حتقيق �ضامة الطلبة والتدري�ضيني 
وكل املوجوديببن، فتببم بجهببود اال�ضبباتذة ت�ضببكيل 
�ضببعبة يف اجلامعببة وبببداأت ن�ضبباطاتها بالتعاون 
الكيميائيببة  املببواد  الأتبباف  ال�ضببحة  وزارة  مببع 
معهببا  التعامببل  ميكببن  ال  التببي  والبايولوجيببة 
بالطريقة الروتينيببة وال ميكن عدها من املخلفات 
�رضرهببا  الأن  ال�ضببارع،  يف  رميهببا  ميكببن  التببي 
�ضببيكون اكببر مببن نفعهببا، لذلببك ارتبباأت اجلامعة 
اتبباف هببذه املخلفببات بطريقببة علميببة مرجمة 
با�ضببتخدام حمارق خا�ضة للتخل�س من املخلفات 
البايولوجية التي ت�ضببكل خطرا كبرا لقدرتها على 
ن�ببرض االوبئببة ب�ضببورة كبببرة يف حالببة اهمالها، 
وامببا يف ما يخ�س الفيزياء واال�ضببعاع، فقد اخذت 
اللجنة على عاتقها و�ضع اللبنة اال�ضا�ضية انطاقا 
من تثقيببف وتوعيببة الطلبة واملجتمببع". املخاطر 
املختريببة وي�ضببيف �ضببري: " كمببا ان ال�ضببيطرة 
علببى التيببارات الهوائيببة داخببل املختببرات مهمة 
جدا فتهيئة االبنية على هذا اال�ضا�س امر �رضوري، 

واذا و�ضببلنا اإىل مرحلببة تكييببف االبنيببة بال�ضببكل 
املثايل ف�ضببنكون متقدمني جدا يف حتقيق ال�ضامة 
املخترية، وم�ضببوار االألف ميل يبببداأ بخطوة وهذه 
اخلطببوة تبببداأ من و�ضببع اللبنة اال�ضا�ضببية للتوعية 
واالتاف ال�ضببحيح للمخلفات، وال ميكن حتديد اي 
من االق�ضام اخطر فكل االق�ضام حتتاج اىل ال�ضامة 
ولذلك �ضكلت اللجنة من جميع االأق�ضام حفاظا على 
�ضببامة اجلميع". ويوؤكد عميد كليببة العلوم وكالة: 
" هناك بع�س املخاطر التي حتدث يف املخترات 
الكيميائيببة ب�ضببكل اآين كاحلببروق واالختنبباق، اأما 
اأ�رضار خمتببرات البايولوجي فتبداأ اعرا�ضببها بعد 
فرتة من الزمن، وكذلك ا�رضار اال�ضببعاع التي تهدم 
اجل�ضببم مببن دون االح�ضببا�س ب�ضببيء اال بعببد فوات 
االأوان، ولذلببك مت و�ضببع اجهزة فح�ببس دوري من 
قبببل دائببرة الوقاية من اال�ضببعاع علببى املخترات 
التببي يعمل فيهببا الطلبة مببن اأجل الوقايببة". وعن 
الببوزارة  اعببام  مديببر  يقببول  ال�ضببحة  وزارة  دور 
الدكتور احمد الرديني: " عملت وزارة ال�ضببحة على 
اعداد حمارق يف اغلب موؤ�ض�ضببات املراكز ال�ضحية 
وامل�ضت�ضببفيات، وجببرى خال الفببرتة االخرة فتح 
ببباب التعبباون مع بع�ببس املوؤ�ض�ضببات التي حتتاج 
اىل اتبباف املببواد اخلا�ضببة بالبكتريا وف�ضببات 
الببدم وبع�ببس العمليببات اجلراحيببة ، ونعمببل على 
تعميببم هببذه املحببارق املتطببورة لتببايف حببدوث 
ا�رضار وتلوث بيئي يف جميع املوؤ�ض�ضببات ال�ضحية 
يف القريببب العاجل، فوزارة ال�ضببحة م�ضببوؤولة عن 
االجببراءات الوقائيببة والرقابيببة املتعلقة ب�ضببامة 
املواطببن، علببى الرغم مببن ان هناك امببورا متعلقة 
باأ�رضاف وزارة البيئة اال�ضببعاعية وخماطرها وهذا 
ما يقوم به املركز التخ�ض�ضببي لاإ�ضعاع يف وزارة 
البيئة واي�ضببا وزارة ال�ضببحة ". اإجراءات �ضببارمة 
 )CBRN( ويقول ع�ضببو جلنة ال�ضببامة املهنيببة
الدكتببور علي عبد الوهبباب اخت�ضببا�س النووية: " 
بعببد االجتماع االول مببع جلنة الكلية مت ت�ضببنيف 
املختببرات بح�ضببب خطورتهببا واتخبباذ االجراءات 
ال�ضارمة بحق املق�رضين بتوجيه االنذار للمعنيني 
يف حالببة جتاوزهببم اخلطوط املر�ضببومة لل�ضببامة 
املختريببة ويرفببع اىل العميد التخبباذ الازم بحق 
املخالببف لتلك االر�ضببادات، ويحا�ضببب الطالب من 
ناحية الدرجات يف حالة عدم اأخذه بنظر االعتبار 
االجببراءات الازمة لدخوله احد املخترات، وجرى 
القبباء اول حما�ببرضة على الطلبة عن ال�ضببامة ومت 
و�ضع العامات التحذيرية على مداخل املخترات، 
وهنبباك مقببرتح الهببدف منببه تدري�ببس مببادة الببب 
)CBRN( لطلبببة املرحلببة االوىل رفببع للعميببد 
وجلنببة العمداء وهو يف طور البحث لغر�س تدري�س 
مببادة ال�ضببامة بكل تفا�ضببيلها يف كل االق�ضببام". 
ومن جانبه يوؤكد اال�ضببتاذ امل�ضاعد يف كلية العلوم 

الدكتورحببازم حمود: " مل يكن مو�ضببوع ال�ضببامة 
املختريببة مفعا خال ال�ضببنوات ال�ضببابقة، وكان 
التعامببل مببع خملفببات املختببرات البايولوجيببة 
االعتياديببة،  النفايببات  اي مثببل  بدائيببة  ب�ضببورة 
فت�ضببل اإىل اأيدي خمتلببف االفراد كب)النبا�ضببة( يف 
مواقع طمر النفايات فت�ضبببب اأمرا�ضا خطرة جدا، 
لذلببك فعلت كلية العلوم يف اجلامعة امل�ضببتن�رضية 
هذا املو�ضببوع ب�ضببكل �رضيع جدا من خال ت�ضكيل 
هذه اللجنة التي اخذت على عاتقها ا�ضدارجمموعة 
مببن التعليمببات، ون�ببرض مل�ضببقات توعويببة والقاء 
املختريببة  ال�ضببامة  عببن  تثقيفيببة  حما�ببرضات 
للوقايببة من هذه املواد، ف�ضببا عببن اقامة دورات 
للماك التدري�ضببي بالتعاون مع اجلهات املخت�ضة 
يف وزارة ال�ضببحة والبيئببة ودائرتببي الوقايببة من 
اال�ضببعاع والدفبباع املببدين التي �ضببيكون لهببا دور 
ا�ضببعاعي".  تلببوث  اىل  الكليببة  تعر�ببس  يف حالببة 
وي�ضببيف حمود: " من �ضمن اخلطة التي و�ضعناها 
للتخل�س من هذه املخلفات ب�ضببورة �ضببحيحة ان 
تكببون لدينا حمرقة ولكن التخ�ضببي�س املايل كان 
لنببا يف املر�ضبباد، فامل�ضببكلة الرئي�ضببة التي نعاين 

منهببا هي عببدم وجود حمرقة، لذلك ب�ضبببب اجلهود 
املبذولببة مببن قبببل اللجنببة والدكتورة رنا �ضببباح 
بالتعبباون مع دائرة �ضببحة الر�ضببافة كانت هناك 
اآلية لتوظيف �ضببيارة من �ضببيارات الدائرة ا�ضبوعيا 
خم�ض�ضة لنقل النفايات اخلطرة واتافها بطريقة 
اآمنببة يف م�ضت�ضببفى الكنببدي العببام التابببع لدائببرة 
�ضحة الر�ضافة ، كما عملنا على التعاقد مع بع�س 
ال�رضكات امل�ضببنعة ل�ضنع "بوك�ضببات" ملونة لفرز 
النفايات، و�ضببيكون اللون اال�ضفر خم�ض�ضا للخطر 
الطبببي واالحمببر للمخلفببات اخلطببرة جببدا، وحتى 
االآن يعمببل البايولوجيون بو�ضببع اآمن ال ي�ضببتدعي 
ا�ضببتخدام اللببون االحمببر الببذي قد يكون لببه وجود 
على م�ضتوى خمترات خارجية". خماطر اال�ضعاع 
وتو�ضببح الدكتورة رنا �ضببباح جواد: " يف كل ق�ضم 
هناك جهاز ي�ضببمى "االوتوكلوف" الذي ي�ضببتخدم 
لاتبباف االآين ولكن هذه العملية غر كافية! فعلى 
�ضبببيل املثببال هنبباك مببادة "اييديببون برومايت" 
التببي ي�ضببتخدمها ق�ضببم البايولوجببي يف الرتحيببل 
الكهربائببي، وهي مادة م�رضطنة، وال تقل فعاليتها 
حتببى بعد اتافهببا باجلهاز، لذلك يجببب معاملتها 

معاملة خا�ضة، الأن هذا اجلهاز غر حمكم االتاف 
وال يحقق ال�ضمان، ولهذا يجب اتباع نظام املتابعة 
كل �ضببهرين او كل �ضببهر ملعرفة ان كان هذا اجلهاز 
يعمل اأوال؟ وو�ضعه حتت االختبار والتاأكد من عمله 
ب�ضببورة �ضببحيحة، ومثل هذه االمببور غر معروفة 
علببى امل�ضببتوى التدري�ضببي، لذلك يجببب ن�رض الوعي 
بال�ضببامة املختريببة واعطبباء اول حما�رضة بهذا 
اخل�ضببو�س لاأ�ضببتاذ ومن ثم للطالب، فاملخترات 
التي حتتاج اكرث لل�ضامة تتطلب من الطالب ارتداء 
الكمامات والكفوف الطبية وال�ضدرية ومينع ارتداء 
ال�ضببدرية خارج املختر خ�ضببية الت�ضاق البكتريا 
بهببا وباملاب�ببس، ويف حالببة البكتريا املمر�ضببة 
يجب ا�ضتخدام جميع متطلبات الوقاية حفاظا على 
�ضامة الطالب والتدري�ضي من االنزالق يف متاهات 
االمرا�ببس االنتقاليببة". ويختتم عميببد كلية العلوم 
وكالة الدكتور رعد �ضببعدون �ضري حديثه مطالبا 
اجلامعببات واملوؤ�ض�ضببات العلمية ببباأن: " تتاآزر يف 
هذا املجال حتى ن�ضببع مفهوم ال�ضامة املخترية 
اوال وامتنى ان يتخذ مداه خ�ضو�ضا يف العراق لكرث 

ما نعانيه من اأمرا�س واأوبئة".

 
 اإذ ي�ضببمل تدري�ببس ن�ضببف مببادة الكتاب يف الن�ضببفني 
االأول والثبباين مببن الكتبباب يف الف�ضببل الثبباين ماعببدا 
اخلام�ببس العلمببي الببذي �ضببيطبق عليببه نظببام تنببوع 
التعليببم االإحيائببي والتطبيقي. �ضببيكون هناك امتحان 
نهايببة الكور�ببس االأول وامتحببان اآخر نهايببة الكور�س 
الثبباين واملادة التببي ال ميكن للطالب النجبباح بها من 
الكور�ضببني االأول والثاين حتمل ليمتحن بها الطالب يف 
الدور الثاين. الوزارة عزت ذلك النظام اىل اأنه �ضببيخفف 
املادة عن الطالب و�ضببيزيد من تنوع املعلومات ويقلل 
مو�ضببوع التدري�ببس اخل�ضو�ضببي. لكببن هببل جنببح هذا 

النظام بذلك فعًا؟.
التكرار يولد احلفظ واحلفظ يولد الفهم

اال�ضتاذ اجلامعي مثنى كاظم �ضادق بنينّ ، يف االأنظمة 
الرتبويببة العامليببة، ثمة جتببارب تربوية هببي باكورة 
الدرا�ضببات النف�ضببية واملجتمعية لل�ضببكان وذهنياتهم، 
وتطبق هذه التجارب على وحدة تعليمية )مدر�ضببة( اأو 
وحدات تعليمية متعددة تخ�ضع كتجارب لهذه التجربة 
الرتبوية اأو تلك �ضببمن ا�ضت�ضببارات علمية ر�ضببينة من 
ذوي االخت�ضببا�س وال�ضببيما من هم يف امليدان، اأعني 
املاك الرتبوي. مبينًا: اأن نظام الكور�ضات الذي طبقته 
وزارة الرتبية ب�ضورة مفاجئة، متنّ على اأ�ضا�س اأنه نظام 
عاملببي، معمول بببه يف بقية الدول. الفتببًا: اىل اأن هذه 
الدول غر �ضبيه بدولتنا من النواحي كلها، من الغريب 
اأن ن�ضتورد مامعمول به يف اخلارج ونطبنّقه يف الداخل 

ونحاول خلق ظروف كتلك الظروف املوجودة هناك.
واأ�ضاف كاظم: اأن نظام الكور�ضات له اإيجابيات، منها 
اأنه يخفف العبء عن الطالب الأن الطالب �ضينهي ن�ضف 
الكتبباب واليعببود اإليببه وله درجة م�ضببتقلة بببه وكذلك 
احلال بالن�ضبببة للن�ضببف االآخر من الكتاب، ف�ضببًا عن 
اأن الطالب �ضي�ضببطر اإىل القراءة اليومية ب�ضببكل م�ضتمر 
مما يعزز ن�ضبباطه اليومي. م�ضيفًا: وبذلك تكون فر�ضة 
النجاح اأكر له يف نظام الكور�ضببات اأما �ضببلبياته فهي 
كاالآتببي: الطالببب الذي ير�ضببب يف الكور�ببس االأول يعد 
مكمًا يف هببذا الكور�س وميتحنه يف العطلة ال�ضببيفية 
اأي اأن الطالببب التوجد لديه فر�ضببة لتعديل معدله كما 
هببو احلببال يف نظببام الكتاب املقببرر الذي فيه ن�ضببف 

ال�ضنة والف�ضل الثاين لتعديل املعدل.
وا�ضرت�ضببل اال�ضببتاذ اجلامعببي: ف�ضببًا عببن اأن نظببام 
الكور�ضببات يحتبباج اإىل دوام منتظببم وثابببت من اأجل 
اإكمببال املببادة وكببرثة العطببل واملنا�ضبببات والظروف 

االأمنية املربكة م�ضببات لتعرث هذا النظام؛ لذا �ضيعتمد 
تقت�ضببب  التببي  واملببازم  امللخ�ضببات  علببى  الطالببب 
املعلومببة والتنمي فكببره االإبداعي. موؤكببداً: اإن الطالب 
الناجح يف الكور�س االأول �ضببيرتك املادة العلمية التي 
متثببل ن�ضببف الكتبباب واليعود اإليهببا بعد ذلببك، وبذلك 
فقببدت ذاكرتببه معلومببات معرفيببة هببي نتاج االأ�ضببهر 
الثاثببة االأوىل مببن ال�ضببنة املدر�ضببية. متابعببًا: عك�ببس 
الكتاب املقرر الذي يازم الطالب منذ بداية ال�ضببنة اإىل 
نهايتهببا يقراأ فيه ويعيد املعلومات التي اأخذها وبذلك 
يتببم تر�ضببيخها يف ذهنببه و�ضببقلها واأخببراً ثمببة مثل 
تربببوي يقول: التكببرار يولد احلفظ واحلفببظ يولد الفهم 
وبذلك فبباإن الكتاب املقببرر اأجدى واأنفببع يف املدار�س 
الثانوية كونها مرحلة اإعداد اأ�ضا�س معريف ملا �ضيكون 

عليه الطالب يف اجلامعة.
التخبط وفقدان ال�ضيطرة

اأمببا املدر�س ع�ضببام كاظببم جري، فقد و�ضببف اعتماد 
نظببام الكور�ضببات بالتخبط وفقدان ال�ضببيطرة خا�ضببة 

خال العامني املن�رضمني م�ضتدركًا: لكنه ال يعد كذلك 
بالن�ضبه للدول املتقدمة فهو نظام متطور ي�ضهل م�ضاألة 
التعليببم لببدى الطبباب وير�ضببخ املعلومببة يف اذهانهم 
ويفتببح امامهببم الرغبة يف اإكمببال الدرا�ضببة، وبالتايل 
ي قدرة الطالب يف �ضببق طريقهم نحو م�ضتقبل زاهر  ينمنّ

وبدوره ي�ضهم يف ان�ضاء جيل واعد لبناء البلد. 
وبنينّ جري بحديثه: اأ�ضبح نظام الكور�ضات يف العراق 
�ضبببحًا يطببارد الطلبببة والهيئببات والكببوادر التعليمية 
وال�ضبببب يكمببن يف عببدم التخطيببط ال�ضببحيح لتطبيق 
هذا النظببام. متابعًا: فاملدار�س يف العببراق وكلنا على 
درايببة، ما زالببت تقف يف ال�ضببفوف االأخرة يف قطاع 
الرتبية والتعليم. مبينًا: انها تعاين الكثر من ال�ضببعف 
والتدهببور واالنحطبباط ا�ضببافة اىل �ضببعف مركزيببة 

وهيمنة ال�ضلطة التعليمية.
التعليم يحت�رض فهل من منقذ

وبنينّ املدر�س: ان املعلم �ضببخ�س �ضببعيف امام قانون 
�ضببعيف وقببرارات غببر مدرو�ضببة ناهيببك عببن االأوامر 

الع�ضببوائية التي ت�ضببدر يف ليلة و�ضحاها لتزيد االمور 
تعقيببداً وارباكًا. مت�ضببائًا: كيببف لنا ان نطبببق نظامًا 
عامليببًا يف دولببة ال توفر املناهببج الدرا�ضببية قبل بدء 
العببام الدرا�ضببي. م�ضببيفًا: مناهجنببا يف تغر م�ضببتمر 
و�ضببطحي وغر جوهري. منوهًا: فمبباذا نقول عن كتب 
الكور�س االول توزع على الطلبة اثناء امتحانات نهاية 

الكور�س - اي فو�ضى هذه.
واأ�ضاف جري: هنا ياأتي دور درجة القرار )5 درجات( 
متنح للطالب يف نهاية العام الدرا�ضببي حتى تغر واقع 
الطالببب من الف�ضببل اىل النجاح وحتميه مببن االحباط. 
م�ضببتدركًا: لكن مانراه اليوم درجة القرار ا�ضبببحت يف 
�ضبببه مببزاد علني فاخلم�ببس درجات ا�ضبببحت ع�رضاً ثم 
ا�ضبببحت خم�س ع�رضة ولكا الكور�ضببني. مو�ضببحًا: اأن 
هذا  خا�ضببة الكام مببا نراه اليوم من ق�ضببيه التعليم 
يف ببباد الرافدين هو حقن التعليم ب�ضببم مميت وبطيء 
من جببراء هببذه العقول الفو�ضببوية التي مت�ضببك بزمام 
التعليميببة و�ضببعوا  الكببوادر  اأن  كل  االأمببور. موؤكببداً: 

ال�رضيط الا�ضق على افواههم وعليهم تطبيق القرارات 
الوزارية دون مناق�ضة او قناعة اذا فقدت القناعة كيف 
يكببون التعليببم يف العببراق كمثل رجببل مري�س مبر�س 
ع�ضببال يحت�رض املوت يف �ضبباعاته االخببرة فهل من 

منقذ .
اليائم قطاع التعليم يف العراق

حببول اعتماد هذا النظام وحال التعليم يف الباد بينّنت 
مديببرة اعداديببة مطلع الفجببر للبنات هاجببر عبود عبد 
الواحد ،  حينما ا�ضدرت وزارة الرتبية نظام الكور�ضات 
كتجربببة لتطبقببه على مرحلة درا�ضببية معينببة )الرابع 
االأدبببي( فقد القى قبواًل ورف�ضببًا ولببكل منهما تريره. 
متابعببة:  فالقبببول مثببًا كونببه نظامببًا عامليببًا جديداً 
ينقببل التعليببم من مراحلببه االخرة املتاأخببرة لينه�س 
بببه �ضببعوداً اىل مرحلة التطببور ومواكبببة الع�رض ومن 
جهة اأخرى يخفف حدة املادة العلمية على الطالب من 
امتحانببات واجتيازها. م�ضببتدركة: لكببن الطامة الكرى 
تكمن يف ان اقرار هذا النظام دون درا�ضببة علمية م�ضبقة 
فكانت ت�ضببطدم بحاالت ال ميكن ايجاد احلل املنا�ضببب 
لها وعند اال�ضتف�ضار يكون الرد كاالآتي )اىل اإ�ضعار اآخر( 
وهنببا تبببداأ االجتهببادات والتاأويات وكٌل يف�ببرض القرار 
ح�ضببب فهمببه وراأيه ال�ضخ�ضببي فا توجد اآليببة اأو تكنيك 
م�ضبببق.  وا�ضرت�ضببلت عبد الواحد: من ناحية اخرى و�ضع 
املدار�س واالدارة واأولياء االمور اأمام ماأزق كبر اال وهو 
تغر املناهج ب�ضكل م�ضتمر. مو�ضحًا: اأن املدر�س متحر 
يف تدري�س املببادة اجلديدة ام القدمية، وان كان اجلواب 
اجلديببدة، ايببن هي الكتببب؟. مت�ضببائلة: هل اأخببذ الطالب 
كفايتببه من املببادة العلميببة حتى يقدم علببى اختبارات 
�ضببحيحة، اآخببر ما اقول اأن هببذا النظببام ال يائم قطاع 
التعليم يف العراق. اآراء الطلبة مل تكن متفقة فمنهم موؤيد 
واآخببر راف�س، الطالب و�ضببام علي، بنينّ ان النظام مرهق 
ويعتمد على الن�ضبباط اليومي بوجه اخل�ضببو�س. منوهًا: 
كما انه يحدد فر�س النجاح ويختزله عك�س نظام امتام 
املنهببج واالمتحان به الببذي يتيح للطالببب عامًا كامًا 
الأجل التعوي�س الفتًا: اىل الظروف التي مير بها الطالب 
يف بلد كل ظروفه ا�ضتثنائية رمبا ال ت�ضمح له باملتابعة 
اليومية.   يف حني �ضببدد زميله على اهمية اعتماد نظام 
الكور�ضببات الببذي ي�ضببهل للطالب فهببم وتلخي�س املادة 
الدرا�ضببية عر تق�ضببيمها اىل اق�ضببام ح�ضببب الكور�ضببات. 
موؤكدا: اأن هذا النظام يقلل من تركيز الطالب على جممل 
املنهج واعادته طوال العام الدرا�ضي. الفتًا: اىل �رضورة 
تبني ا�ضبباليب التدري�ببس احلديثة يف قطبباع التعليم من 

اجل النهو�س به.

لكثرة ما نعانيه من أمراض وأوبئة ..

السالمة المختبرية خطر يهدد الجامعات 

نظام الكورسات.. سلبيات بال حلول وإيجابيات محدودة
بعض الطلبة يرونه مناسبًا لهم ..

الكوت ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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تبّنت وزارة الرتبية 
موؤخرًا نظام الكور�سات 

على ال�سفوف الأول 
والثاين املتو�سط 

واخلام�س الإعدادي، 
بعدما طبق ذلك النظام 

على الرابع الإعدادي 
يف ال�سنة املا�سية واأن 
تعتمد جميع ال�سوابط 

والتعليمات يف العام 
الدرا�سي ال�سابق على 
ال�سفوف اأعاله �سواء 

يف اآلية المتحانات اأو 
تنظيم ال�سجالت يف 

المتحانات،
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