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 ذدـــــهزا انع                               

انؼشررشٌٔ  بنررشانض ٍ انًغهررذيرر نررشانضب ٚسررش أسررشح رؾشٚررش يغهررخ انزشثٛررخ انؼهًٛررخ أٌ رمررذو انؼررذد

بدح انمررشا  انؼررذد انمجررٕل يررٍ انسررزا يزًٍُٛ أٌ ٚهمررٗ ْرردساسرربد   أسثؼررخٚؾزررٕٖ ػهررٗ  ٖٔانررز

 انؼشثٗ. نؼبنىٛخ ٔرذسٚس انؼهٕو فٗ يظش ٔأًٚضم خطٕح فٗ سجٛم اإلسرمب  ثبنزشثٛخ انؼهً

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

    ٗثؼُٕاٌ                                   سؼذ سفشاٌ ؽسٍ انًبنكٙ / أ : إػذادانذساسخ األٔن : 
 

هُح اعرخذاو انًُىرج انرىنُذٌ انثُائٍ فٍ ذصىَة انرصىساخ انثذَهح نثعض يفاهُى فاع "

 "انًادج وانطالح نذي طالب انصف انثاٍَ انًرىعظ

  ثؼُٕاٌ:                           د/ إَزظبس يؾًذ انسٛذ   د/ ْبنخ إسًبػٛم يؾًذ :نهسبدحانذساسخ انضبَٛخ 
 

 "طالب انكهُاخ انعهًُح تدايعح انًُُا وخايعح دساَح انخاصحيغرىي عاداخ انعمم نذٌ  "

 

 

  ؼُٕاٌ:ث د/ نٛهٙ طبنؼ عًؼخ               رٓبَٗ يؾًذ سهًٛبٌد/   :سبدحنه انضبنضخخ ـنذساسا 
   

فعانُح تشَايح لائى عهً فهغفح وذاسَخ انعهى فً ذًُُح انرفكُش انرأيهً وفهى طثُعح  "    

 "عهًُح تكهُح انرشتُحانعهى نذي طالب انشعة ان

  ثؼُٕاٌ:                                           ػًبد يؾًـذ ُْذأ٘ :هذكزٕسن نشاثؼخانذساسخ ا 
 

أثش اعرخذاو اعرشاذُدُح انرعهى انخذيٍ فٍ ذعهى انكًُُاء نرًُُح يهاساخ انمشٌ انسادٌ  "

 "وانعششٍَ نذي انطالب يعهًٍ انكًُُاء تكهُح انرشتُح

 

ٔ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 ٔسا  انمظذ

                                                                                                                                                  

 سئُظ ذسشَش انًدهح                                                                         
                                                                                                                  

 عثذ انًغُر عًعاٌ عثذ انًغُرأ.د/
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 انًسرىَاخ
 

 انصفسح انًىضىع و

 

4 

 

 

 

هُح اعرخذاو انًُىرج انرىنُذٌ انثُائٍ فٍ ذصىَة انرصىساخ انثذَهح فاع"

 " ٍ انًرىعظنثعض يفاهُى انًادج وانطالح نذي طالب انصف انثاَ
 

 

 

 .......................................................سؼذ سفشاٌ ؽسٍ انًبنكٙ /أ

 
 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

يغرىي عاداخ انعمم نذٌ طالب انكهُاخ انعهًُح تدايعح انًُُا  "

  ""وخايعح دساَح انخاصح
 

 إَزظبس يؾًذ انسٛذ د/

 ............................................................... ْبنخ إسًبػٛم يؾًذ د/
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2 

 

 

فعانُح تشَايح لائى عهً فهغفح وذاسَخ انعهى فً ذًُُح انرفكُش  "

 "انرأيهً وفهى طثُعح انعهى نذي طالب انشعة انعهًُح تكهُح انرشتُح

 

 

 رٓبَٗ يؾًذ سهًٛبٌد/ 

 .................................................خ ............ــــنٛهٙ طبنؼ عًؼ د/
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أثش اعرخذاو اعرشاذُدُح انرعهى انخذيٍ فٍ ذعهى انكًُُاء نرًُُح  "

يهاساخ انمشٌ انسادٌ وانعششٍَ نذي انطالب يعهًٍ انكًُُاء تكهُح 

 " انرشتُح

 
 

 

 ......................................................ػًبد يؾًذ ُْذأ٘   /د
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 لىاعذ انُشش تانًدهح
 

 

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

انهغزٍٛ  ثأؽذٖانؼهًٛخ  ٔراد انًسزٕٖ األكبدًٚٗ انًزًٛض. ٔركٌٕ يكزٕثخ 

 انؼشثٛخ أٔ اإلَغهٛضٚخ.

ٗ يغبل رمجم انًغهخ ػشع انشسبئم انغبيؼٛخ ٔكزا يشاعؼبد انكزت انغذٚذح ف .3

انزشثٛخ انؼهًٛخ سٕا  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.

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

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

انزؼذٚالد انالصيخ ػهٗ انجؾٕس لجم إعبصرٓب نهُشش فٗ ضٕ  رٕعٛٓبد 

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

ًس يسزالد يٍ ًُٚؼ طبؽت انجؾش انًُشٕس َسخخ ٔاؽذح يٍ انًغهخ ٔخ .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  21أكضش يٍ  ٔفٗ ؽبنخ إعبصح ثؾش ػذد طفؾبرخ

ٔ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 بَذ اَغهٛضٚخ أٔ ػشثٛخ ػهٗ انُؾٕ سٕاً  ك

 : )يضبل( انزبنٗ
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 أٔالً: انكزت

. انزكاءاخ انًرعذدج وانفهى، ذًُُح وذعًُك(. 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. 

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

 .49-4   (3) 4  يدهح انرشتُح انعهًُحفٗ انذٔل انؼشثٛخ  

 صبنضب: انشسبئم  انؼهًٛخ

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

  سسبنخ دكزٕساِ  كهٛخ يمزشؽخانؼبيخ ثًظش فٗ ضٕ  يسزٕٚبد يؼٛبسٚخ 

 انزشثٛخ  عبيؼخ ػٍٛ شًس  يظش.

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

غذٔل ٔسلًّ أػالِ ػهٗ أال رسزؼًم داخم انزٖ أشٛش إنّٛ فّٛ ٔٚأرٗ ػُٕاٌ ان

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  ذساسخ انًطهٕة َششْبأٔ ان ٔ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

فؾخ األٔنٗ يٍ انجؾش ػهٗ ػُٕاٌ انجؾش ٔاسى انجبؽش ٚغت أٌ رؾزٕٖ انظ .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 إعشا  عًٛغ انزؼذٚالد  (CD) ػهٗ لشص يذيظ جؾشان رشسم َسخخ يٍ .42

 .ؾش نهُشش فٗ انًغهخانًطهٕثخ ٔلجٕل انج

 


