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التوقعات المرتفعة للطالب في المرحلة الجامعية والواقع
(Eales-Reynolds, Judge, McCreery, & Jones, 2013)

مهارات ضرورية لإلعداد للوظيفة
(Chittum, & Bryant, 2014)

توجه وزارة التعليم الى اعداد مناهج في التفكير النقدي
(٢٠٢٠محمد ال الشيخ، )
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John Hilsdon, Learning Development Advisor. University of Playmouth



التأكد من دقة المعلومات االبتعاد عن المشاعر 
الشخصية

البحث عن قيود او حدود 
محتمله

لتفكير النقديا

ةالوصول اىل نتيجة منطقي التحقق من االدلة التأكد من البيانات 
اإلحصائية

(Ataç, 2015; Beasley, 2019)



التفكير النقدي
االنتباه اىل التفاصيل

االخذ باالعتبار وجهات النظر 
المختلفة

تقييم الموقف
التحليل
كيب الير
(Ataç, 2015)التقييم



عملية منظمه من تحليل 
وتقييم لألبحاث األكاديمية

وفقا
لضوابط وقواعد اخالقية 

ومعايير مهنية عالية

الكتابة النقدية األكاديمية 



تمثل تحدي للطالب في المرحلة الجامعية

تختلف من تخصص الى اخر

تتطلب مجموعة من المهارات الكتابية

تحتاج الى وقت وجهد وتركيز

تتطلب البحث عن األدلة

تتطلب مقارنتها بالمعايير الدولية

الكتابة النقدية





الكتابة النقدية     Vs. الكتابة الوصفية

تحليل جوانب القوة والضعف
ات ن المتغير الربط بير
البحث عن أسباب

تدعيم األفكار باستخدام االدلة

كتابة النتائج
كتابة الحقائق

تلخيص المعلومات
توضيح األفكار

(Academic Skills Advice service, n.d; Beasley, 2019)





الفائدة من الكتابة النقدية

ركاالستعداد لإلجابة على أسئلة لها عالقة  بوجهة نظ●

االنفتاح على األفكار ووجهات النظر المختلفة●

ليس كل كالم مكتوب يعني انه صحيح●

قادر على إعطاء اإليجابيات والسلبيات ●

مستوى ثقة كافي الستعراض الدليل المستخدم●

مستوى من الصدق لمواجهة التحيز الشخصي●

المرونة في تقبل االختالف●

االستعداد للتغيير والتعديل بناء على األدلة●
(Eales-Reynolds, Judge, McCreery, & Jones, 2013)



خطوات عملية للبدء بالكتابة النقدية

قراءة البحث

االنتقال بشكل تدريج   

أخذ فكره أولية عن البحث







نماذج



نماذج



الخاتمة



—Albert 
Einstein

“The important thing is not to stop 
questioning. Curiosity has its own 

reason for existing.”
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