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 امللحق االول : 

 خالل البحث عليكم :

  تشخيص مشكلة متعلقة بالظاهرة التي تتحدث عنها قصة االطار

 وعرضها كمشكلة مدنية.

  مصادر  3-2شرح الخلفية املدنية للمشكلة باختصار واستعمال

نة املشكلة  توضيحوضوع، قادرة على وذات صلة بامل  / محتلنةموثوقة، ُمحيَّ

املحّددة التي جرى اختيارها. وعليكم تفسير سبب اختياركم لهذه املصادر 

 بالتحديد مع ربطها باملضامين التعليمّية واالعتماد عليها.

 وجمع معطيات من الحقل حولها بواسطة اداة  ،فحص املشكلة

 30-20لى أسئلة، ُيقّدم ا 10-5صياغة استبيان يشمل  -فحص مالئمة

أشخاص مالئمين لتناول القضية وبحثها.  2مستجوًبا، أو إجراء مقابالت مع 

تفحص االستبيانات او املقابالت املشكلة التي اختارتها املجموعة الباحثة 

لإلسهام في التوّصل إلى حل للمشكلة. وعليكم تفسير أسباب اختياركم 

 مقابلة(.\لطريقة البحث املختارة )استبيان

   لنتائج وفق قواعد عرض النتائج التي تعرفونها من خالل عرض ا

الدراسة، وفحص مدى التالؤم بين هذه النتائج واملشكلة التي صاغتها 

 املجموعة لبحثها وحلها.

  طرح ُحَجاْج، يتأسس على النتائج التي جمعت خالل املسح النظري

 والفحص العملي للمشكلة، ويؤدي الى استنتاج ُيشكل ركيزة للحل.

 ختيار حل عملي للمشكلة مع تعليل اختيار هذا الحل من خالل إ

لى افضلياته ونواقصه. على هذا الحل أن يتأسس على معرفتكم إالتطرق 

يجب عرض بمضامين ومصطلحات تعلمتموها في حصص املدنيات. كما 

 تطبيق الحل.بدء طريقة مالئمة ل
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 ت  شأن وهو خطوة مركزية وذا -طريقة لتطبيق الحل –قتراح منتج إ

ل بداية تنفيذ الحل املقترح. ويجب تعليل سبب اختيار الناتج مع  ِّ
ّ
تشك

التطرق الى الجهة املدنية التي يوّجه اليها، وتعليل اختيار تلك الجهة 

 بالتحديد.

  قد يكون هذا املنتج النهائي تقريًرا، أو عريضة، أو رسالة توجهونها .

، أو اقتراًحا لت
ً
نظيم مظاهرة، أو عرًضا محوسًبا إلى جهة معّينة، أو مقالة

ا لقانون، ، أو اقتراًح ّمن شرًحا للمشكلة ونتائج بحثها والحل املوص ى بهضيت

ا ملحكمة العدل العليا الخ... يجب ارسال املنتج الى الجهة املدنية أو التماًس 

ة أخرى تنبثق من نوع املنتج ) ال يالتي اخترتموها أو تنفيذ خطوات عمل

 نه يمكنكم ذلك(.أامل خطوات املنتج مع حاجة الستكمال ك

  كتابة يوميات عمل انعكاسية  ذاتية  لكل عضو في املجموعة خالل

لى إرسال املنتج إبداية من اشتقاق املشكلة حتى  -سيرورة العمل بمجملها

 ر وظيفة كل طالب في كل مرحلة من مراحل البحث.عنوانه ، مع ذك

 ية للوظيفة وفق توجيهات
ّ
التفتيش )خطة التعليم  الصياغة الخط

   للمهة التطبيقة أو خارطة الطريق(.
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