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 ػٍُ شًسداسج(    )سئُس يجهس اإل أ.د/ يًُ  ػثذ انهادي دسٍُ سؼـــــىدي     -1

 ػٍُ شًس(    انجًؼُــــحاو أيٍُ ػ)    خ ــأ.د/ػثـذ انًسُخ سًؼـــاٌ ػثـذ انًسُ -0

 دهىاٌ   ( انًجهسة سئُس ـ)َائ      ػهـــً يذُــــً انــذَـــٍ ساشـــــــــذأ.د/ -3

 ًسػٍُ ش )أيٍُ انصُذوق(      اح          ـــشاصق ػثـذ انفرـــ.د/يذًـذ ػثذ انأ -2

 انًُُا             )ػضىاً(  الو                ــــــــأ.د/ صفُــه يذًــذ أدًــذ ســــ -0
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 تُها   )ػضىاً(              إتشاهُــى يذًــذ يذًـــذ فـــــــىدج                 أ.د/  -9
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 ػٍُ شًس  )ػضىاً(                             ػصــــاو يذًـــذ سُـــذ أدًـــذد/   -11
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 ػجــذ انسالو يظطفــٗ ػـجذ انســــــالو أ.د/ -45

 ػجـــذ انًسٛــؼ سًؼبٌ ػجــذ انًسٛـــــؼ أ.د/ -46
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 ـــذـانـــذٚــــٍ ساشـــــــــ أ.د/ ػهـــٗ يؾـــٙ -31

 ػــــــًـــــــش سٛــــــــــذ خــــهـــٛــــــم أ.د/ -34
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 ٖ أؽًــــــــــذ انؾجشــــــــــٗ أ.د/ فــــــــٕص -31

 فانششٚـــكٕصش ػجــذ انشؽٛــى شٓــبة  أ.د/ -35

 ٕعـــــــــى يؼـــــــــــــهٙ إثشاْٛــــــأ.د/ نٛ -36
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 أ.د/ ْبنـــــــــــّ يؾًـــــــذ طهًٛــــــــــــبد -22
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 ذدـــــهزا انؼ                               

 ٖٔانررزانؼشررشٌٔ  بنررشانض ٍ انًغهررذيرر انضرربَٙ ٚسرش أسررشح رؾشٚررش يغهررخ انزشثٛررخ انؼهًٛررخ أٌ رمررذو انؼرذد

انؼذد انمجرٕل يرٍ انسربدح انمرشام ًٔٚضرم خطرٕح فرٗ زا يزًٍُٛ أٌ ٚهمٗ ْدساسبد،  أسثؼخٚؾزٕٖ ػهٗ 

 انؼشثٗ. نؼبنىٛخ ٔرذسٚس انؼهٕو فٗ يظش ٔاسجٛم اإلسرمبم ثبنزشثٛخ انؼهً

دساسبد شًهذ يغبالد يزؼذدح فٗ يٛذاٌ انزشثٛخ انؼهًٛخ: أسثؼخ ٔٚزضًٍ انؼذد  

 

   ثؼُٕاٌ :    ،أ.د/أصْبس غهٌٕٛاثزسبو انذثؼٙ ،أخبنذ االشًٕس٘د/ : سبدحهانذساسخ األٔنٗ ن 
 

انصف  ًُُائُح نذي طانثاخفؼانُح ًَىرج يكاسثٍ فٍ ذًُُح يهاساخ كراتح انًؼادالخ انك "

 " انثاٍَ انثاَىٌ

  ثؼُٕاٌ :                                                                                                           يشفذ ؽبيذ يؾًذ ْبَٙ :نهذكزٕسحانذساسخ انضبَٛخ 

 

أ نثؼض يفاهُى يادج انؼهىو فاػهُح ًَىرج صاهىسَك انثُائٍ فٍ ذصىَة انرصىساخ انخط "

    "وذًُُح انذس انؼهًٍ نذي ذاليُز انصف انثاٍَ اإلػذادٌ

 

  ؼُٕاٌ:ث                              ٔفبم يؾًذ يؼٕع ػجذ انؼبل  :حنهذكزٕس انضبنضخخ ـنذساسا 
   

يذي ذًكٍ يؼهًٍ انؼهىو لثم انخذيح يٍ انًذرىي انًؼشفٍ نًمشساخ انؼهىو تًشدهح  "    

"انرؼهُى األساسٍ...دساسح اسركشافُح  

 

  ثؼُٕاٌ:                                       ػظبو يؾًذ سٛذ أؽًذ :هذكزٕسن نشاثؼخانذساسخ ا 
 

فاػهُح اسرخذاو ذكُىنىجُا انىالغ انًؼضص نؼالج صؼىتاخ ذؼهى انكًُُاء وذًُُح انذافؼُح  "

 "نإلَجاص نذي طالب انًشدهح انثاَىَح انؼايح

ٔانزٗ رزُبٔل نٓزا انؼذد ٔخزبيبً َشعٕ أٌ ٚسزفٛذ انمبسئ يٍ انذساسبد انؼهًٛخ انًزضًُخ 

 خ.ـــيٕضٕػبد ٔلضبٚب فٗ انزشثٛخ انؼهًٛخ ٔرذسٚس انؼهٕو ػهٗ دسعخ كجٛشح يٍ األًْٛ
 

 ٔهللا يٍ ٔسام انمظذ

                                                                                                                                                  

 سئُس ذذشَش انًجهح                                                                         
                                                                                                                  

 ػثذ انًسُخ سًؼاٌ ػثذ انًسُخأ.د/
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 انًذرىَاخ
 

 انصفذح انًىضىع و

 

4 

 

 

 

فؼانُح ًَىرج يكاسثٍ فٍ ذًُُح يهاساخ كراتح انًؼادالخ انكًُُائُح  "

 "انصف انثاٍَ انثاَىٌ نذي طانثاخ
 

 

 ٕس٘ـــالشًا ػهٙ ذــخبند/

 انذثؼٙػجذ انؼضٚضاثزسبو  /أ

 .......................................................غهٌٕٛيؾًــذ بس ــأصْ د/أ.

 
 

 

4 

 

3 

 

 

 

فاػهُح ًَىرج صاهىسَك انثُائٍ فٍ ذصىَة انرصىساخ انخطأ نثؼض "

يفاهُى يادج انؼهىو وذًُُح انذس انؼهًٍ نذي ذاليُز انصف انثاٍَ 

  ""ادٌاإلػذ
 

 ..........................................................يشفذ ؽبيذ يؾًذ ْبَٙ د/
 

 

 
 

 
12 

 

2 

 

يذي ذًكٍ يؼهًٍ انؼهىو لثم انخذيح يٍ انًذرىي انًؼشفٍ  "

 "نًمشساخ انؼهىو تًشدهح انرؼهُى األساسٍ...دساسح اسركشافُح

 

 

 ...................................................ٔفبم يؾًذ يؼٕع ػجذ انؼبل د/

 

 
 

 

412 

 

1 

 

فاػهُح اسرخذاو ذكُىنىجُا انىالغ انًؼضص نؼالج صؼىتاخ ذؼهى  "

 "انكًُُاء وذًُُح انذافؼُح نإلَجاص نذي طالب انًشدهح انثاَىَح انؼايح

 
 

 ......................................................ػظبو يؾًذ سٛذ أؽًذ /د
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 لىاػذ انُشش تانًجهح
 

 

رُشش انًغهخ انجؾٕس ٔانذساسبد انُظشٚخ ٔانزطجٛمٛخ األطٛهخ فٗ يغبل انزشثٛخ  .4

انهغزٍٛ  ثأؽذٖانؼهًٛخ، ٔراد انًسزٕٖ األكبدًٚٗ انًزًٛض. ٔركٌٕ يكزٕثخ 

 انؼشثٛخ أٔ اإلَغهٛضٚخ.

ذح فٗ يغبل رمجم انًغهخ ػشع انشسبئم انغبيؼٛخ ٔكزا يشاعؼبد انكزت انغذٚ .3

انزشثٛخ انؼهًٛخ سٕام ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ غٛشْب ػهٗ أال ٚضٚذ انؼشع فٗ عًٛغ 

 األؽٕال ػٍ خًس طفؾبد.

ٚزؼٓذ انجبؽش كزبثخ ثأٌ انجؾش أٔ انذساسخ انًمذيخ يٍ لجهّ نى رُشش يٍ لجم، ٔنى  .2

 ٚزى لجٕنٓب نهُشش فٗ يكبٌ آخش.

انؼهًٗ يٍ لجم يؾكًٍٛ أٔ رخضغ انجؾٕس ٔانذساسبد انًمذيخ نهًغهخ نهزؾكٛى  .1

ٔٚؾك نهًغهخ أٌ رطهت إعشام  أكضش رخزبسْى ْٛئخ انزؾشٚش ػهٗ َؾٕ سشٖ.

انزؼذٚالد انالصيخ ػهٗ انجؾٕس لجم إعبصرٓب نهُشش فٗ ضٕم رٕعٛٓبد 

 كًب ٚؾك نٓب أٌ رؼززس ػٍ لجٕل انجؾش. .انسبدح انًؾكًٍٛٔيالؽظبد 

خ ٔخًس يسزالد يٍ ًُٚؼ طبؽت انجؾش انًُشٕس َسخخ ٔاؽذح يٍ انًغه .5

 ثؾضّ.

 Arabic)طفؾخ يكزٕثخ ثُٕع انخظ  21أال ٚضٚذ ػذد طفؾبد انجؾش ػٍ  .6

Transparent) :ٔثبألثُبط اٜرٛخ 

  نهًزٍ ٔانًشاعغ                 41ثُظ 

  46ثُظ BOLD نهؼُبٍٔٚ انشئٛسٛخ 

 41 ثُظ BOLD    نهؼُبٍٔٚ انغبَجٛخ 

  نهٕٓايش 43ثُظ 

طفؾخ نهُشش ٚؾك نٓٛئخ  21ؾبرخ أكضش يٍ ٔفٗ ؽبنخ إعبصح ثؾش ػذد طف

ٔفٗ ؽبالد خبطخ ًٚكٍ األرفبق يغ  انزؾشٚش أٌ رطهت يٍ انجبؽش اخزظبسِ.

 ْٛئخ انزؾشٚش ػهٗ ششٔط َشش انجؾٕس انزٗ رضٚذ ػٍ ْزا انؼذد يٍ انظفؾبد.

 American (APA)أٌ ٚزى رٕصٛك انًشاعغ ٔانًظبدس ٔفمب نُظبو  .7

Psychological Association ًم كبَذ اَغهٛضٚخ أٔ ػشثٛخ ػهٗ انُؾٕ سٕا

 : )يضبل( انزبنٗ
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 أٔالً: انكزت

. انزكاءاخ انًرؼذدج وانفهى، ذًُُح وذؼًُك(. 3112) .عبثش ،ػجذ انؾًٛذ

 س انفكش انؼشثٙ.اد :انمبْشح

Macceca, S.(2007). Reading Strategies for Science, US: Shell 

Education. 

 صبَٛب: انًغالد انؼهًٛخ

Koch , A. (2001). Training in Metacognition and comprehension 

of physics Texts, Science Education, 85 (6), 758-768. 

أضٕام ػهٗ رطٕٚش يُبْظ انؼهٕو نهزؼهٛى انؼبو  .(4998) .يؾًذ طبثش ،سهٛى

 .49-4،  (3) 4، يجهح انرشتُح انؼهًُحفٗ انذٔل انؼشثٛخ، 

 هًٛخصبنضب: انشسبئم  انؼ

يُٓظ يمزشػ فٗ انكًٛٛبم نهًشؽهخ انضبَٕٚخ (. 3118أؽًذ، أسبيخ عجشٚم. )

، سسبنخ دكزٕساِ، كهٛخ يمزشؽخانؼبيخ ثًظش فٗ ضٕم يسزٕٚبد يؼٛبسٚخ 

 انزشثٛخ، عبيؼخ ػٍٛ شًس، يظش.

انغذأل ركٌٕ يخزظشح، ٕٔٚضغ كم عذٔل فٗ ألشة يكبٌ يًكٍ يٍ انًٕضغ  .8

ٌ انغذٔل ٔسلًّ أػالِ ػهٗ أال رسزؼًم داخم انزٖ أشٛش إنّٛ فّٛ ٔٚأرٗ ػُٕا

انغذٔل انخطٕط األفمٛخ أٔ انشأسٛخ. أيب األشكبل )إٌ ٔعذد( فزأرٗ ػُبُٔٚٓب 

 أسفهٓب ٔرٕضغ فٗ ألشة يكبٌ ثبنُسجخ نإلشبسح إنٛٓب.

 رؤٔل ؽمٕق انُشش كبفخ ٔيب ٚزشرت ػهٛٓب إنٗ يغهخ انزشثٛخ انؼهًٛخ. .9

يطجٕػخ  ٔ انذساسخ انًطهٕة َششْبأ ٔيالؽمّ رشسم صالس َسخ يٍ انجؾش .41

ػهٗ أٌ ٚشفك يؼٓب خطبة يٕلغ  رؾشٚش انًغهخ، سكشرٛشإنٗ  (A4)ػهٗ ٔسق 

 .يٍ انجبؽش ٚطهت فّٛ َشش ثؾضّ فٗ انًغهخ

أؽذًْب ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔاٜخش ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ نهجؾش  ظٍٛهخسزيٚغت رمذٚى  .44

 ( كهًخ.411ض )هخسزػهٗ أال ٚزغبٔص كم ي

انظفؾخ األٔنٗ يٍ انجؾش ػهٗ ػُٕاٌ انجؾش ٔاسى انجبؽش  ٚغت أٌ رؾزٕٖ .43

ٔدسعزّ انؼهًٛخ ٔعٓخ انؼًم، ٔنضًبٌ انسشٚخ انكبيهخ نؼًهٛخ انزؾكٛى ٚؾت ػذو 

 ركش اسى انجبؽش فٗ طهت انجؾش أٔ أٚخ إشبسح ركشف ػٍ ْٕٚزّ.

ثؼذ إعشام عًٛغ انزؼذٚالد  (CD) ػهٗ لشص يذيظ جؾشان رشسم َسخخ يٍ .42

 .انجؾش نهُشش فٗ انًغهخ انًطهٕثخ ٔلجٕل

 


