
المدرسة فً العلمً النشاط عن رتقرٌ  

 

ــــــــــــــــ/ التارٌخ  

ـــــــــــــــــــــــــ/ المدٌر نائب والسٌد ـــــ،/ المدرسة مدٌر السٌد إلى  

بعد، أما عطرة، تحٌة  

 العلمً النشاط ٌخص فٌما الطالب مع المنجزة األعمال تقرٌر تدوٌن بـ   أقوم أن آثرت فلقد

التالً النحو على بالمدرسة،  

 

الطالب لدى العلمً البحث ومهارات أسس أهم: النشاط اسم  

 كافة فً للطالب الصحٌح العلمً البحث بإجراء الخاصة القدرات تطوٌر تدرٌب: النشاط من الهدف

الدراسٌة المراحل  

 إعداد ومهارات أسس ٌخص فٌما الطالب اكتسبه قد الذي المستوى تحدٌد: النشاط وآلٌة موضوع

 تعلمه ما بٌن الخطأ وأوجه االتفاق أوجه وتوضٌح سرد فً الَبْدء ثم الصحٌحة، العلمٌة البحوث

 ٌتمكن لكً بسهولة؛ األمر هذا حول ٌدور ما كل توضٌح مع للبحث، الرئٌسة القواعد وبٌن الطالب

 من أحد ٌوم أول  فً لٌكون التدرٌب هذا موعد تحدٌد تم ولقد بسهولة، وإتقانها فهمها من الطالب

 تقسٌم تم حٌث الحالً، الدراسً العام من المنصرم األول الفصل مدار على مٌالدي شهر كل

 بمرحلة خاصة والثانٌة االبتدائٌة، بالمرحلة خاصة األولى الفئة مجموعات، 3 إلى الطالب

العامة بالثانوٌة خاصة والثالثة المتوسط،  

بالتدرٌ مدة  

 ما على الطالب تدرٌب وتم دقٌقة 54 إلى 54 بٌن ٌتراوح ما تبلغ مجموعة لكل التدرٌب مدة كانت

 ٌلً

البحوث فً علٌها لالعتماد الموثوقة المصادر إلى الوصول كٌفٌة تعلم  

صحٌح بشكل العلمٌة الدراسة فرضٌة وضع البحث عنوان اختٌار كٌفٌة  

 النتائج، الطرق، المقدمة، العنوان، سواء البحث، فً الرئٌسة واألجزاء المكونات أهم توضٌح

المراجع أو الخاتمة،  



 والترتٌب والتنظٌم اللغة سالمة حٌث من البحث ٌتضمنها أن ٌجب التً المواصفات أهم توضٌح

البحث داخل المذكورة المعلومات فً والدقة  

بحث لكل وتوصٌات ومقترحات تصور وضع كٌفٌة  

التدرٌب مراحل  

 

 إعداد إتقان على الطالب تدرٌب فً الرقمٌة التعلٌمٌة الوسائل أحدث على االعتماد: التدرٌب منهج

العلمٌة البحوث . 

 التدرٌب فً تعلمه ما ٌستثمر لكً البحوث، أحد إعداد إلى طالب كل توجٌه من بد ال: التوصٌات

 بشكل ذهنه فً التدرٌب عبر علٌها حصل التً المعلومات أهم ترسٌخ ٌتم وبذلك إٌجابً، بشكل

 .عملً

 النشاط فً المشاركٌن الطالب من كل إعطاء عبر التدرٌب من الفائدة قدر تقٌٌم تم: النشاط تقٌٌم

ـــــــــــــــــــــــــ بمعدل الطالب تقٌٌم على بناء   النشاط تقٌٌم جاء ولقد النشاط، هذا لتقٌٌم بوثٌقة  


