
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـ الدراسية اخلطة

 ماجستيرمرحلة ال
 كلية الرتبية جبامعة امللك سعود  –بقسم املناهج وطرق التدريس 

المناهج وطرق تخصص 
 .العلوم الشرعيةالتدريس 

 



 .مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية 

 الخطة الدراسية:

 خيار الرسالة:خطة)أ( أواًل: 

 األول المستوى )الفصل( 
عدد  مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 الوحدات
هنج 055 1  3 أسس املناهج 
 3 اإلحصاء الرتبوي نفس 053 2
هنج 021 3  3 أساليب تدريس العلوم الشرعية عند املسلمني 

 9 المجموع
 

 الثاني المستوى )الفصل( 
عدد  مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 الوحدات
 3 طرق البحث الرتبوي نفس 052 1
 3 تقنية املعلومات واالتصال يف مناهج العلوم الشرعية هنج 025 2
 3 تدريس العلوم الشرعية حبوث ومستحدثات يف املناهج وطرق هنج 0101 3

 9 المجموع
 
 
 
 
 
 



 الثالث المستوى )الفصل( 

 
 الرابع المستوى )الفصل( 

 

 خيار المقررات:خطة)ب(  ثانياً:

 
 المستوى )الفصل( األول

عدد  مسمى المقرر المقرر ورمزهرقم  م
 الوحدات

 3 أسس املناهج هنج 055 1
 3 أساليب تدريس العلوم الشرعية عند املسلمني   هنج 021 2
 2 الفلسفة احلديثة واملعاصرة يف ضوء اإلسالم سلم 085 3
 3 حبوث ومستحدثات يف املناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية هنج 0101 4

 11 المجموع
 

عدد  مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 الوحدات

 2 نظرية املنهج هنج 054 1
سلم 085 2 واملعاصرة يف ضوء اإلسالمالفلسفة احلديثة    2 

 3 تقومي مناهج العلوم الشرعية يف التعليم العام هنج 0141 3
 7 المجموع

 عدد الوحدات مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 1 رسالة هنج 555 1

 1 المجموع



 المستوى )الفصل( الثاني
عدد  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م

 الوحدات
 3         اإلحصاء الرتبوي نفس 053 1
  2  نظرية املنهج هنج 054 2
 3 تقنية املعلومات واالتصال يف مناهج العلوم الشرعية هنج 025 3
 3 األساليب احلديثة يف تدريس العلوم الشرعية هنج   025 4

 11 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الثالث
 عدد الوحدات مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 3 املنهج اإلسالمي يف الرتبية                   هنج035 1
 3 تطوير منهج العلوم الشرعية هنج 002     2
 3 تقومي مناهج العلوم الشرعية يف التعليم العام هنج  0141 3

 9 المجموع 
 

 لمستوى )الفصل( الرابعا
عدد  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م

 الوحدات
 3 دراسة مستقلة   هنج 023 1
 3 تطبيقات البحث يف مناهج العلوم الشرعية هنج 035 2
 3 مشكالت تعليم العلوم الشرعية                  هنج 035 3

 9 المجموع 
 

 



 المستوى )الفصل(  الخامس

رقم المقرر  م
  ورمزه

 عدد الوحدات مسمى المقرر

 4 مشروع حبث هنج 055 1
 4 المجموع 

 


