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طشق تذسٌس انشٌاضٍاث
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اٌّادج
ِطرىي اٌّادج
ولد اٌّحاضرج

وصف اٌّادج :
ظاءخ اٌّادج فٍ ػشرج فصىي  .ذٕاوي اٌفصً االوي طثُؼح اٌرَاضُاخ وإٌظرج اٌحذَصح ٌها وٌّٕهاظها .اِا أهذاف ذذرَص
اٌرَاضُاخ واٌخطىاخ االظرائُح ٌرطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ فمذ وأد ِعاي اٌحذَس فٍ اٌفصً اٌصأٍ  .ػٍُّح اٌرذرَص
اٌصفٍ ذثذأ ِٓ اٌرخطُظ اٌىاػٍ ٌٍرذرَص وإػذاد اٌخطظ اٌذراضُح ،وهى ِا ذٕاوٌه اٌفصً اٌصاٌس .ذأشُر ٔظرَاخ اٌرؼٍُ
اٌحذَصح فٍ ذطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ وذذرَطها واٌؼاللح تُٓ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ وذذرَص اٌرَاضُاخ فمذ ذُ ذٕاوٌها فٍ
اٌفصً اٌراتغ  .أِا فٍ اٌفصً اٌخاِص فمذ ذُ اخرُار أهُ ّٔارض ذؼٍُُ اٌرَاضُاخ اٌّثُٕح ػًٍ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ.
وذٕاوٌد اٌفصىي االرتؼح اٌراٌُح ذذرَص اصٕاف اٌّؼرفح اٌرَاضُح االرتؼح /اٌّفاهُُ /اٌرؼُّّاخ /اٌرؼُّّاخ /اٌّهاراخ
واٌّطائً .
واخررّد اٌّادج ترمىَُ اٌرحصًُ فٍ اٌرَاضُاخ وإػذاد اخرثاراخ اٌرحصًُ.

أهذاف اٌّادج :











أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ طثُؼح اٌرَاضُاخ وإٌظرج اٌحذَصح ٌها.
أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهذاف ذذرَص اٌرَاضُاخ واٌخطىاخ االظرائُح ٌرطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ.
أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ ٔظرَاخ اٌرؼٍُ اٌحذَصح وأشرها فٍ ذطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ وذذرَطها .
أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ ّٔارض ذؼٍُُ اٌرَاضُاخ اٌّثُٕح ػًٍ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ .
أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ اضراذُعُاخ اٌّفاهُُ اٌرَاضُح واٌرؼُّّاخ واٌّهاراخ واٌخىارزُِاخ.
أْ َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ طرق ذمىَُ اٌرحصًُ فٍ اٌرَاضُاخ.
أْ َمىَ اٌطاٌة تاٌرخطُظ اٌىاػٍ ٌٍرذرَص وإػذاد اٌخطظ اٌذرضُح.
أْ َذرن اٌطاٌة اٌؼاللح تُٓ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ وذذرَص اٌرَاضُاخ.
أْ َمىَ اٌطاٌة ترذرَص تؼض اٌّىاضُغ وفك اضرراذُعُاخ ذذرَص اٌّفاهُُ اٌرَاضُح واٌرؼُّّاخ واٌّهاراخ
واٌخىارزُِاخ .

ِىىٔاخ اٌّادج :
.1

اٌىرة اٌّمررج :

.2

أضاٌُة ذذرَص اٌرَاضُاخ  ،فرَذ أتى زَٕح ِ ،ىرثح اٌفالغ 1991،
اٌمراءاخ االضافُح :
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ّٔى اٌمذرج ػًٍ اٌرفىُر اٌرَاضٍ ػٕذ اٌطٍثح فٍ ِرحٍح اٌذراضح اٌصأىَح  ،فرَذ اتى زَٕح  ،اٌّعٍح اٌؼرتُح ٌٍؼٍىَ
االٔطأُح .1991 ،
اٌّثادئ االضاضُح فٍ طرق اٌرذرَص اٌؼاِح ِ ،حّذ حطُٓ ،دار اٌؼرتُح ٌٍٕشر واٌرىزَغ .1991،
طرق ذذرَص اٌرَاضُاخ (ِررظُ )  ،فرَذرَه تًُ  ،ذرظّح احّذ ػىدج  ،اٌذار اٌؼرتُح ٌٍٕشر واٌرىزَغ .1991 ،
ذخطُظ إٌّاهط اٌذراضُح وذطىَرها  ،فىرٌ رَاْ ِ،ىرثح اٌفالغ .1991 ،
اضاضُاخ اٌمُاش واٌرمىَُ فٍ اٌررتُح  ،فرَذ اتى زَٕح ِ ،ىرثح اٌفالغ .1991،
اضاضُاخ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ  ،ػثذ اٌرحّٓ ػذش ِ ،حٍ آٌُ ذىق .1999،
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أضاٌُة ذذرَص اٌّادج :
ِحاضراخ ِٕ ،الشاخ  ،حً اٌّطأٌح ِٕ ،اظراخ .

ٔرائط اٌرؼٍُ :
 .1اٌّؼرفح واٌفهُ Knowledge and understanding







أْ
أْ
أْ
أْ
أْ
أْ

َرؼرف اٌطاٌة اًٌ طثُؼح اٌرَاضُاخ وإٌظرج اٌحذَصح ٌها.
َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهذاف ذذرَص اٌرَاضُاخ واٌخطىاخ االظرائُح ٌرطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ.
َرؼرف اٌطاٌة اًٌ ٔظرَاخ اٌرؼٍُ اٌحذَصح وأشرها فٍ ذطىَر ِٕاهط اٌرَاضُاخ وذذرَطها .
َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ ّٔارض ذؼٍُُ اٌرَاضُاخ اٌّثُٕح ػًٍ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ .
َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ اضراذُعُاخ اٌّفاهُُ اٌرَاضُح واٌرؼُّّاخ واٌّهاراخ واٌخىارزُِاخ.
َرؼرف اٌطاٌة اًٌ أهُ طرق ذمىَُ اٌرحصًُ فٍ اٌرَاضُاخ.

ِ .2هاراخ االدران وِحاواج االفىار Cognitive skills




أْ َمىَ اٌطاٌة تاٌرخطُظ اٌىاػٍ ٌٍرذرَص وإػذاد اٌخطظ اٌذرضُح.
أْ َذرن اٌطاٌة اٌؼاللح تُٓ ػٍُ إٌفص اٌررتىٌ وذذرَص اٌرَاضُاخ.
أْ َمىَ اٌطاٌة ترذرَص تؼض اٌّىاضُغ وفك اضرراذُعُاخ ذذرَص اٌّفاهُُ اٌرَاضُح واٌرؼُّّاخ واٌّهاراخ
واٌخىارزُِاخ .

ادواخ اٌرمُُُ :






ذمارَر و /أو اتحاز لصُرج و /أو ِشارَغ
اِرحأاخ لصُرج
واظثاخ
ذمذَُ شفىٌ ٌالتحاز واٌرمارَر
اِرحأاخ فصٍُح ؤهائُح
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ذىزَغ اٌؼالِاخ
اٌىلد

اٌّىػذ اٌّرىلغ
اٌُىَ

اٌرارَخ

اٌؼالِح

.
100

أدواخ اٌرمىَُ
االيتحاٌ االول
االيتجاٌ انثاًَ
انتقشٌش وااليتحاَاث انقصٍشة
االيتحاٌ انُهائً
اٌىٍٍ

ذىزَغ اٌّادج ػًٍ اٌفصً اٌذراضٍ
اٌّادج االضاضُح واٌّطأذج واٌّطٍىب ذغطُرها
 4.4ياهٍت انشٌاضٍاث
 4.2انُظشة انحذٌثت نهشٌاضٍاث ويُهجها
 4.1انبٍُت انشٌاضٍت
 4.1تذسٌس انبُى انشٌاضٍت
 4.1االستقشاء واالستُتاج فً انشٌاضٍاث
 4.1انطشٌقت االستُتاجٍت
 2.4انًفهىو انحذٌث نهًُهاج
 2.2عُاصش يُهاج انشٌاضٍاث
 2.1يبادئ عايت نتشٌس انًُهاج
 1.4اهًٍت انتخطٍظ فً انتذسٌس
 1.2انتخطٍظ انسُىي
 1.1انتخطٍظ انذسسً وانتخطٍظ نهىحذة
 1.4االستعذاد نهتعهى
 1.2انتعهى باالكتشاف
 1.2انتعهى باالكتشاف
َ 1.1ظشٌت انتعهى رو انًعُى الوصبم
ًَ 1.1ىرج كاسول فً انتعهى
ًَ 1.1ىرج بهىو فً انتعهى
ًَ 1.4ىرج انعشض انًباشش
ًَ 1.2ىرج انتعهٍى يٍ اجم االتقاٌ
ًَ 1.1ىرج انتعهى انتعاوًَ
 1.4يعُى انًفهىو واستعًاالته
 1.2تصٍُفاث انًفاهٍى انشٌاضٍت
 1.1استشاتٍجٍاث تذسٌس انًفاهٍى انشٌاضٍت
 1.4انتعًٍى انشٌاضً وايثهته
 1.2تعهٍى انتعًًٍاث انشٌاضٍت
 1.1طشٌقت انعشض فً تذسٌس انتعًًٍاث
 1.1طشٌقت االكتشاف فً تذسٌس انتعًًٍاث
 8.4انًهاساث انشٌاضٍت وأهًٍتها
 8.2انًهاساث االساسٍت انضشوسٌت
 8.1انتذسٌب عهى انًهاساث
 8.1تعهٍى انًهاساث وتطىٌشها
 1.4أهًٍت حم انًشكالث
 1.2انًسائم وانتًاسٌٍ انشٌاضٍت
 1.1خطىاث حم انًشكالث
 1.1انعىايم وانصعىباث انًؤثشة فً حم انًسأنت
 1.1تًٍُت قذسة انطهبت عهى حم انًسأنت

االضثىع
)(1

)(2
)(3
)(4
)(5

)(6
)(7

)(8

)(9

)(10

)(11

)(12
)(13
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 4..4أغشاض انتقىٌى ويشاحهه
 4..2االختباساث انًحكٍت وانًعٍاسٌت
 4..1اعذاد اختباساث انتحصٍم
يشاجعت انًادة

)(14
)(15

االيتحاٌ انُهائً

حعُ اٌؼًّ اٌٍّمً ػًٍ اٌطاٌة :
ِا ال َمً ػٓ ضاػرُٓ ِماتً وً ضاػح ذذرَص

ضُاضح اٌحضىر واٌغُاب :
ال ٌسًح نهطانب بانتغٍب أكثش يٍ  %15يٍ انساعاث انًقشسة نهًادة بذوٌ عزس يشضً أو قهرشي ٌقبهره عًٍرذ انكهٍرت
إر ٌتشتب اعتباس انطانب يُسحبا ً يٍ انًادة فً حانت قبىل انعًٍذ نهعزس ،بًٍُا ًٌُع يٍ انتقذو ناليتحاٌ انُهائً وتكرىٌ
عاليته فً انًادة صفشاً فً حانت عذو قبىل انعًٍذ نهعزس انًشضً أو انقهشي.

Websites:

http://www.geocities.com


http://www.geocities.com
http://www.php4arab.host.sk
http://www.yzeeed.com

