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 عملي( 0نظري+  2) وحدتان     نهج : النظرية التربوية اإلسالمية  106

مفهــوا النيريــة اًومــاو ومفهــوا النيريــة املســ.مية و املــنهجة مفهــوا النيريــة و العلــوا ال  يعيــة والســلوكية 
املســـ.مية وهـــ    والرتبويـــةة صـــلة ايريـــة الرتبيـــة املســـ.مية بنيريـــات العلـــوا ابيـــر ة  بعـــاد ايريـــة الرتبيـــة 

اببعاد ابصوليةة اببعاد الغائيةة اببعـاد العلًيـة املعرةيـةة اببعـاد الةمنيـةة اببعـاد امل اايـةة  بعـاد املسـ ولية 
الرتبويـةة  بعــاد الت ـور املســ.م  لل ـوة واإليــا. واملاســاةة  بعـاد الة. ــية املسـ.ميةة اببعــاد التار يــةة 

  ي ــائا النيريــة و ســس بنائهــاة  التــا  ي ــوات بنــاع النيريــةة رابعــا  مقاراــ   بعــاد املعلــم واملــتعلمة  اايــا
 النيرية املس.مية ب عض النيريات الغربية والفرق بينهًاة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان       نهج : تحليل تصميم المنهج  102

           التقــو ا التيليــم و الرتبيــةمفهــوا التيليــم ن معنــاس ت ةلســفت ت  اوااــ  ت الفــرق بينــ  وبــ  النقــد وبينــ  وبــ
ملــنهج ن م ااتــ  و دراســات  ليــم ايم املــنهج ن املفهــوا واملوا(اــة اةغاياتــ  ووئائفــ اة  ليــم املــنهج وت ــًن

 ت  يقات تدري يةةتو املنهجت  هداة ت مناهج  و دوات ت ي طت قضاياس ومة .ت ا

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان         نهج : طبيعة العلم وفلسفته 166

يهـــدمل املقـــرر اب اكســـا  الدارســـ  املفـــاهيم واملهـــارات والقـــيم والت  يقـــات و ا ـــا ت التاليـــة  العلـــم 
ت امل ـــاد  ت القـــواا ت  اإلقـــائ  ت املفـــاهيمة املعرةـــة العلًيـــةة بنيـــة العلـــم نمفهومـــ  وماهيتـــ  و ا تـــ ة ط يعـــ

ايريــة املعرةــةة ايــر. الًــاع املســ.ا للفلســفةة املن ــ  ا وا.قــة بعضــها بــ عض ة ةلســفة العلــواة النيريــات
وا.قت  بفهم العلوا وةلسـفتهاة ارت ـاا العلـم بالفلسـفةة  ايـة الفلسـفة و بنـاع املعرةـة املاسـااية وتفسـ ها 
ة منــاهج ال يــع العلًــ  وي ــائا التف ــ  العلًــ  ودورهــا و الوصــوا اب اإلقــائ  واملفــاهيم وامل ــاد  

 العلم اب املة .ت املعاصر. ودورس و حلها ة تاريخ العلوا والفلسفة ة العلًيةة اير.



 عملي( 0نظري+  2) وحدتان     نفس: إحصاء نفسي وتطبيقاته )متقدم(102

يهــدمل املقــرر اب دراســة  هــم املفــاهيم وابســاليل املح ــائية الــ  تتعلــ  بالتقــدير املح ــائ  وي ائ ــ  
و  ليم الت اين واملعاجلات ال.برامرتية بأاوااهـات واسـت.داا كلـك و العلـوا النفسـية  والت ًيًات العاملية

هبـــا هـــتس النتـــائج مـــن يـــ.ا الت  يـــ  العًلـــ  الـــ    والرتبويـــة ت مـــف تعريـــف ال الـــل بال ـــور. الـــ  تيهـــر
 ة Spssاإلاسل اآليل ال  واحد. من اإلةا املةهور متم 

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان  زية في المناهج العامة نهج : قراءات باللغة اإلنجلي 106 

 مفاهيم املنهجت اناصرس ت تنفيتست ت ًيً ت تقومي ت ت ويرست مفردات ت ما يتعل  ب  من ة ر وت ورة

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات         نهج : حلقة نقاش في المناهج  106

ايتيـار بعـض هـتس املوعـواات و ت ـوين  ـاا املناقةـة رصد اـدد مـن املوعـواات كات الع.قـة بـاملنهج 
 والتيليم والنقدة اًم تقارير  و حبوث حوا هتس املوعواات ة

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات        نهج : اإلشراف التعليمي  106

وواقـف املشـرامل  سس  النفسية والنيريةت املشرامل الرتبوية كًهنةت مراحـم ت ـور  مفهوا املشرامل الرتبويت
لرتبــويت متــم مســااد. املعلــمت والت ــور الرتبــوي و املًل ــة وو بعــض الــدوا املتقدمــةت مهًــات املشــرامل ا

ت ـــور املنـــاهجت هـــتا اب اااـــل قضـــايا  يـــر  تتـــدايم مـــف املفـــردات الســـابقةت متـــم   معوقـــات املهـــ  ت و 
ملشــــرامل  و اســــت دال  بغــــ س مــــن املشــــرامل الرتبــــوي وكيفيــــة التعامــــم معهــــات وهــــم مي ــــن  ة اســــتغ  اــــن ا

  ساليل اشرامل  ير ؟ة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان    نهج : قضايا ومشكالت معاصرة في المناهج والتدريس  101

 اية دراسة القضايا واملة .ت املعاصر. ال  تواا  املناهج والتـدريسة مناقةـة  هـم القضـايا واملةـ .ت 
يـــاو واربيـــاو واامليـــاوة الوقـــومل الـــ  بعـــض املةـــ .ت والقضـــايا والتجـــار  املعاصـــر. و املنـــاهج الدراســـية  ل

املعاصــر. و املنــاهج الدراســية وكيــف هــ  معاجلتهــاة مقاراــة حجــم مةــ .ت معينــة و املنــاهج الدراســية 
  لياو بني اهتا و بلداة  ير ت وصو و اب اقرتاح بعض اإلوا لتلك املة .ت والقضاياة

 



 عملي( 0نظري+  2) وحدتان         وتنمية التفكير  نهج : المنهج 106

مفهوا التف   وتعريفات  وي ائ ـ ة  اـواا التف ـ  واًلياتـ  ومسـتويات  ومهاراتـ ة اسـرتاتيجيات و سـاليل 
تعلم مهـارات التف ـ  وتعليًهـاة  ايـة تعلـيم التف ـ  وتنًيتـ ة ت  يقـات تعلـيم التف ـ  مـن يـ.ا املنـاهج 

ج وجتـــار   ليـــة واامليـــة لتنًيـــة التف ـــ ة معوقـــات تنًيـــة التف ـــ ة صـــعوبات تعلـــم وتعلـــيم الدراســـيةة بـــرام
التف ـــ ة دور املنـــاهج الدراســـية و تنًيـــة التف ـــ ة التف ـــ  والـــتكاع واملبـــدااة ابســـس النفســـية لعًليـــات 

 التف   ة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان   نهج : اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج والتدريس  106

 ايـــة دراســـة ا جتاهـــات والت  يقـــات والتجـــار  اإلديتـــة و املنـــاهج والتـــدريسة العوامـــم الـــ   ســـهً  و 
ئهـــور وت ـــور هـــتس ا جتاهـــات والتجـــار  اإلديتـــةة مناقةـــة اـــدد مـــن التجـــار  وا جتاهـــات والت  يقـــات 

لتوصــــيات امل نيــــة الــــ  الدراســــات  هــــم ا قرتاحــــات وا  ودراســــة   رهــــا الــــ  مناهجنــــا حاعــــراو ومســــتق .وة
 املتعًقة هلتس ا جتاهات والت  يقاتة

 160 نهج: تطبيقات الحاسب في المنهج       وحدتان )2 نظري+ 0 عملي(
اكســا  ال ـــ.  املعـــارمل واملفـــاهيم املتعلقـــة بت  يقـــات اإلاســـل و املـــنهجت اكســـا  ال ـــ.  مهـــارات 

 است.داا ت  يقات اإلاسل و التدريسة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان      نفس: مناهج بحث متقدم   106

التعريــف بفلســفة ومنــاهج ال يــع و ي.قياتــ ت مناقةــة قضــايا منهجيــة كات صــلة بت ــًيم ال يــوث وبنــاع 
 ابدوات و ليم ال ياااتت دراسة وارض بساليل التقو  ومناهج النقد لل يوثة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان    نفس: تقويم التحصيل التربوي والبرامج التربوية والنفسية 166

ت كًـا يتنـاوا ايـم   يتناوا هتا املقرر ةلسفة التي يم الرتبـوي ووسـائم قياسـ  وطـرق تقـو  هـتس الوسـائم
ةـ.يا والق ـوا ت الت ييح والع.ماتت وتقن  ا يت ارات التي ـيلية ت واسـت.داماهتا و الت ـنيف والت

ـــا  املراعـــ  ا ـــك  ـــم القي كًـــا يةـــتًم املقـــرر الـــ  اـــرض لـــ عض القضـــايا املتعلقـــة بتقـــو  التي ـــيم مت
وايت ــار ال فايــة وايت ــار الــتً ن باملعــاةة اب القضــايا العًليــة ا ليــة املتعلقــة   والقيــا  املعيــاري ا ــك ت

دمل هــتا املقــرر اب التعريــف بالــدور الــتي يلع ــ  بتقــو  التي ــيم و املًل ــة العربيــة الســعودية ة كًــا يهــ



التقــو  و امليــادين الرتبويــة والنفســية ة كًــا تتضــًن هــتس املــاد. النًــاك  وابســاليل املتعــدد. للتقــو  متــم 
التقــو  القـــائم الــ  التقريـــر الـــتاق ت التقــو  القـــائم الـــ  تقريــر اآليـــرين ت التقـــو  مــن يـــ.ا ابهـــدامل ت 

و  متـــم   النًـــاك  القائًـــة الـــ   قيـــ  ابهـــدامل وجـــاك  التقـــو  القائًـــة الـــ    ـــات و هـــم جـــاك  التقـــ
 دايلية وجاك  التقو  القائًة ال    ات ياراية وجاك  التقو  اهلادةة  ختاك القرارات ة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان     ائد التربويإدت : الكفايات التعليمية للق121

يهــدمل املقــرر اب تعريــف ال ــ.  بنةــأ. حركــة ال فايــات و  ــاا التعلــيم ومزراهتــا وت ورهــا ت وتةويــدهم 
بابسـس الفلسـفية والنفسـية الـ  قامـ  اليهـا حركـة ال فايـات و  ـاا الرتبيـة والتعلـيم ت مـف الرتكيـة الـ  

 حقــم التعلــيم ت و ديــد املهــارات مفهــوا ال فايــات و اوااهــا و ايتهــا و اًليــة تقــو  وت ــوير العــامل  و
وال فات الواال تواةرها و القائد الرتبوي وكيفية قياسها و ديد   رهـا و  سـ  اًليـ  التعلـيم والـتعلم 
ت وتةويــــد ال ــــ.  بــــأهم ال فايــــات التعليًيــــة ال.(مــــة للًعلــــم واملةــــرمل الرتبــــوي الفــــ  واملداري ومــــدير 

ا  ـدا  هـدامل التعلـيم و غراعـ  اق ل فاياهتم التعليًية وسـ م ت ويرهـا  ـاملدرسة وتدري هم ال  التقو  الت
 ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مناهج وطرق تدريس المواد االجتماعية 

 توصيف المقررات

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان    نهج : التربية العالمية في الدراسات االجتماعية 166

 ســـاليل تـــدريس الرتبيـــة العامليـــة و مفهـــوا الرتبيـــة العامليـــةة صـــلة الرتبيـــة العامليـــة بالدراســـات ا اتًاايـــةة 
 مناهج الدراسات ا اتًاايةة املقاراة ب  ابدبيات العربية وابان ية ةيًا يتعل  بالرتبية العاملية ة

 0نظججري+  6) ثججالث وحججدات  نهججج : قججراءات باللغججة االنجليزيججة فججي الدراسججات االجتماعيججة 162
     عملي(

ا اتًاايــةة مســااة منــاهج الدارســات ا اتًاايــة و الرتبيــة ال ي يــةة الت ــور التــار   ملفهــوا الدراســات 
م ااــــة القــــيم و الدراســــات ا اتًاايــــة ة التقنيــــة الرتبويــــة اإلديتــــة ودورهــــا و ت ــــوير تــــدريس الدارســــات 

  ا اتًاايةة م ااة املفاهيم و الدراسات ا اتًاايةة الدراسات ا اتًااية كرتبية وطنية ة

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات   فريد التعليم في الدراسات االجتماعيةنهج : ت 166

ــــيمة طــــرق  ــــد التعل ــــة لتفري ــــيمة حااــــات الدراســــات ا اتًااي ــــد التعل ــــيم ة  ســــس تفري ــــد التعل مفهــــوا تفري
و ســـــاليل تفريـــــد التعلـــــيم و الدراســـــات ا اتًاايــــــة ة جـــــاك   ســـــت.داا تفريـــــد التعلـــــيم و الدراســــــات 

 ا اتًاايةة

 

 2) وحجججدتان نهجججج : دراسجججات مسجججتقلة فجججي منجججاهج وطجججرق تجججدريس الدراسجججات االجتماعيجججة  166
                                               عملي( 0نظري+ 

كتابــــة ال يــــوث واملقــــا ت العلًيـــــة و اوااــــل تتعلــــ   نــــاهج وطـــــرق تــــدريس الدراســــات ا اتًاايـــــةت 
 ويستهدمل املقرر تنًية مهارات الدراسات التاتيةة 

 

 



      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات    نهج : إعداد معلم الدراسات االجتماعية 166

 جـــاا ااـــداد معلـــم الدراســـات ا اتًاايـــةة ا جتاهـــات اإلديتـــة و ااـــداد معلـــم الدراســـات ا اتًاايـــةة 
مةــ .ت ااــداد معلـــم الدراســات ا اتًاايــةة التـــدريل و   نــاع اادمــة ملعلـــم الدراســات ا اتًاايـــةة 

 ة املعلم املتعاوة والرتبية امليداايةة الع.قات املاسااية و الرتبية امليدااية

 0نظجججري+  2) وحجججدتان   نهجججج : نجججدوة فجججي منجججاهج وطجججرق تجججدريس الدراسجججات االجتماعيجججة  161
 عملي(

الت امم و الدراسات ا اتًاايةة  وعاا الدراسات ا اتًاايـة و اايـة القـرة العةـرينة الرتبيـة امليداايـة 
ة مـا بـ  مـدر  املـاد. و الدراسات ا اتًاايـة ة اعـاةة اب موعـواات  يـر  يـتم الت. ـيط هلـا بالتعـاو 

 وال .  ة

     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات     نهج : منهج التربية الوطنية  166

 مفهوا الرتبية الوطنية و هدامل تدريسها و مراحم التعليم العاات وطرق و ساليل تدريس الرتبية الوطنيةة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناهج وطرق تدريس العلوم. 

 توصيف المقررات
 

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان  نهج: مداخل في تعليم العلوم وتعلمها 166
يهــــتم هــــتا املقــــرر بتقــــد  املــــدايم الرئيســــة لتعلــــيم العلــــوا وتعلًهــــا وبنــــاع مناهجهــــا كًــــا يســــتعرض  هــــم 

 الت  يقات العًلية املرت  ة بالرتبية العلًية بعامة وبتعليم العلوا خباصةة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان   نهج: اإلشراف على التربية العلمية الميدانية 162
املقـــــرر بتـــــدريل ال الـــــل الـــــ   ســـــاليل املشـــــرامل الـــــ  طـــــ.  الرتبيـــــة امليداايـــــة و مرحلـــــة يهـــــتم هـــــتا 

ال  ــالوريو ة كًــا مي ــن ال الــل مــن ت  يــ  هــتس ابســاليل اًليــا باملشــرامل الــ  بعــض طــ.  الرتبيــة 
 امليدااية    اشرامل  ستاك املقررة

 عملي( 0نظري+  2) حدتانو  نهج: تطبيقات نظريات التعلم المعرفي في التربية العلمية 166
دراســـة  ليليـــة لـــ عض ايريـــات الـــتعلم املعـــرو و اولـــة التوصـــم اب ت  يقـــات هلـــا و الرتبيـــة العلًيـــة وتعلـــيم 

 وتعلم العلواة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان نهج: طبيعة العلوم وفلسفته166
لســفت  وا.قــة كلــك بنيريــة املعرةــة يهــتم هــتا املقــرر بتقــد   هــم املفــاهيم العلًيــة املتعلقــة ب  يعــة العلــم وة

 س.م  للعلوا وط يعتها وةلسفتهاةمركةاو ال  التأصيم امل

 

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان نهج: سوسيولوجية العلوم 166
يهتم هتا املقرر بدراسة   ر العلم والت نولوايا الـ  ا تًـف مـن اوااـل متعـدد. متـم اجلوااـل ا قت ـادية 

وا اتًاايــةت ودور ا تًــف و ابــرا( و تةــجيف العلًــاع و ال يــع العلًــ  و و ت ــور الت  يقــات والتقاةيــة 
 العلًيةة

 

 



 عملي( 0نظري+  2) وحدتان  نهج: حلقة نقاش حول البحث في تدريس العلوم 161
 يهتم هتا املقرر بتدريل ال .  ال  القياا بفيا ودراسة بعض ال يـوث و الرتبيـة العلًيـة وتل.ي ـها

 وتقوميها وارعهاة

 

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان   نهج: دراسة مستقلة في التربية العلمية 166
يهـدمل هـتا املقـرر اب ه ـ  ال الـل مـن ايتيـار موعـوا حبـعت وااـداد ي ـة لـ ت  ـ  اشـرامل ابسـتاك 

 التي يرشي  القسم لإلشرامل ال  ال يعت وارض اا ة و حلقة اقاشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تدريس الرياضياتمناهج وطرق. 

 توصيف المقررات

 عملي( 0نظري+  2) وحدتان     التدريس في التعليم العالي :نهج 160
اســتعراض لواقــف التــدريس و التعلــيم العــايل و العــاه العــرة بعامــ  واملًل ــة خباصــةت والعًــم الــ  ال يــع 

 لت ويرسةان اساليل معاصر. 
      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات  أصول وفلسفة تعليم الرياضيات  :نهج 166

مفهــــوا الرياعــــيات وتار هــــات ايريــــة وةضــــاع املعرةــــة و الرياعــــياتت  ساســــيات املن ــــ  الرياعــــ  ومن ــــ  
الرياعـيات  املعرةيـة ال يع العلً  و الرياعياتت ةلسفة العلم  املفهوا والت ور وا ـا تت  صـوا تعلـيم 

 والتقاةيةت والنفسيةت والف ريةت بناع ة ري تعليً  رياع  معاصرة
 0نظجججري+  6) ثجججالث وحجججدات  ش فجججي منجججاهج وطجججرق تعلجججيم الرياضجججياتحلقجججة نقجججا : نهجججج 166
يتم طرح ومناقةة اآلراع حوا موعواات متم  ط يعة الرياعياتت ط يعة املتعلمت  سـس ااـداد     عملي(

وت وير مناهج الرياعياتت اسرتاتيجيات ومهارات و ساليل التعلم والتعليم والتقـو ت ا يت ـارات الدوليـةت 
 ا ايًة التعليًيةت اب ااال ابحباث واملقا ت ال ادر. باللغة ا جنليةيةة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات  تطوير مناهج  الرياضيات: نهج 116
التواهـــات اإلديتـــة و تعلـــم وتعلـــيم الرياعـــياتت املعـــاي  العامليـــة وبنـــاع منـــاهج الرياعـــيات وتنًيـــة التف ـــ  
الرياعــ ت ط يعــة منــاهج الرياعــيات وم وااتــ  ت ســس خت ــيط وت ــوير منــاهج الرياعــياتت دراســة و ليــم 

ت ــــوير منــــاهج الرياعــــيات و املًل ــــةت تقــــو  ت ــــوير منــــاهج الرياعــــيات و املًل ــــة و عــــوع اًليــــات 
   ات يارايةت جاك  ومةرواات ت ويرية خمتار. ملناهج الرياعيات و دوا خمتلفة وتضًيناهتا الرتبويةة

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات   تحليل وتصميم التدريس في تعليم الرياضيات: نهج 166
ـــــة   ـــــة و التـــــدريست ابســـــس النيري ـــــتعلمت التدريلتت ـــــًيم التدريستالنيري  ليـــــم مفـــــاهيم  التـــــدريست ال

لت ــًيم التــدريست التــدريس كنياانالتــدريس املنيــوم ا وم وااتــ  وت  يقاتــ  و تعلــيم الرياعــياتت  ليــم 
تــدريس ومعــاي  التــدريست ودراســة جــاك  التدريستاســرتاتيجيات التــدريس و الرياعــيات والــربط بنًــوك  ال

 ليم ابداع والتأمم والنًتاة و التدريست بناع اسرتاتيجية  و  كتـر مقرتحـة لتـدريس الرياعـياتة مناسـ ة 
 ل .  ال  الوريو  او املااست ة



      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات    راسة مستقلة  في تعليم الرياضياتد :نهج 166
الدراســــات وال يــــوث امل.تــــار. و ا ــــاات  ليــــم واقــــد اتــــائج بعضــــاو مــــن اســـتعراض وت ــــنيف جــــاك  مــــن 

الدراسات امل.تار.ت  ليم واقد حبوث كًية وكيفيةناوايةا و  اا تعليم الرياعياتت اسـتعراض ابوليـات 
ال يتيــــة و  ــــاا تربويــــات الرياعــــياتت ااــــداد حبــــوث و حــــدود املقــــرر  ًــــم  ســــ لة حبتيــــة و تربويــــات 

 تةالرياعيا
 عملي( 0نظري+  2) وحدتان    تطبيقات الحاسب في المنهج    :نهج 160

يهــدمل هــتا املقــرر اب اكســا  ال ــ.  املعــارمل واملفــاهيم املتعلقــة بت  يقــات اإلاســل و املــنهجة كًــا 
                      يهــــــــــــــــدمل اب اكســــــــــــــــا  ال ــــــــــــــــ.  مهــــــــــــــــارات اســــــــــــــــت.داا ت  يقــــــــــــــــات اإلاســــــــــــــــل و التــــــــــــــــدريسة
واناصـرس  اسـت.داا اإلاسـل و التعلـيم اـز اإلاسـلت دمـج التقنيـة و التعلـيم اـز اإلاسـلت التعلـيم اــز 
اإلاسل  سااد. اإلاسلت التعليم از اإلاسـل املـةيجت اسـت.داا ا ارتاـ  و التـدريست بـرامج اإلاسـل 

 حبتيةةقراعات  التعليم از اإلاس يةت تقو  برامج اإلاسل التعليم از اإلاس يةت

 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات   إحصاء متقدم :نفس 106
 املح ـائية ا يت ـارات و اـواا ت ال يااـات بتوصـيف تتعلـ  الـى املتقدمـة املح ـائية ابسـاليلة  هم دراس

   املح ـائ  الزاـامج باسـت.داا والرتبويـة النفسـية ال يـوث ىف ت  يقاهتـا وكـتلك وال.بارامرتيـة ال ارامرتيـة
 اةSPSSن

     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات     مناهج بحث :نفس 106
التعريف بفلسفة ومناهج ال يعت مناقةة قضايا منهجية كات ا.قة بت ًيم ال يعت التعريف بأسـاليل 

ة ـــر. اـــن اســـس  ليـــم ال يااـــاتت دراســـة واـــرض  و دوات مجـــف املعلومـــات وي ائ ـــها العلًيـــةت  ا ـــاع
 اساليل تقو  واقد ال يوثة

 عملي( 0نظري+  2) وحدتانة    التربوي والبرامج التربوي تقويم التحصيل: نفس 166
املقــرر يةــًم تعريــف تقــو  التي ــيم والــزامج ومفاهيًــ ت ويلفيــة ايريــة وةلســفية اــن التي ــيم الرتبــوي 

وم ادئهــات وتــاريخ التقــو  وواقعــ  وا جتاهــات اإلديتــة ةيــ  والقضــايا املتعلــ  بــ ة كًــا يةــًم  وتقــو  الــزامج 
كيفيــة الت. ــيط لــ  و ارائــ  واململــاا بــأهم وســائم وجــاك  التقــو  واقــدهات وطــرق مجيــف ال يااــات و ليلهــات 



ـــة واملـــدار  والتقـــ ـــة التقـــارير وت  يقـــات التقـــو  و ا ـــا ت الرتبوي ـــة كتاب و  املؤسســـ  وايـــم اجلـــود. وكيفي
 وا اتًاد ابكادمي  مف اتاحة الفرصة لل الل للتدريل و هتا ا ااة

     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات          طرق إحصائية للباحثين :إحص 606

املقــرر يةــًم ا ســتد ا نةــرتات التقــة و  تًــف واحــدات ا ســتد ا نةــرتات التقــة و  تًعــ ات ايت ــار 
الفرعيات و  تًف واحدت ايت ار الفرعيات و  تًع ت ايت ار مربف كاي جلود. امل ابقـةت ايت ـار مربـف  

اجتــــــاس واحــــــدت  ليــــــم   و Fكــــــاي ل.ســــــتق.ات ايت ــــــار مربــــــف كــــــاي للتجــــــااست  ليــــــم الت اين ايت ــــــار
   و اجتاه ت ا حندار اا  ةFالت اين ايت ار

 
 مواد قسم الرياضيات:

 وه  كاآلق   تار ال الل مقررين من املقررات ا دد. و قائًة مقررات الرياعيات و املااست 
 
 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات    ريض: المعادالت التفاضلية العادية 620

واود ووحدااية اإلم للنيم اا يةت ايرية ا ستقرارت ايرية بواا ارية للنياا التنائ  مسـائم شـتورا ليوةيـم 
 اإلديةة 

     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات  لمتقطعةمقدمة في البنى ا ريض: 660

ات املرت ــةت الرســوماتت الرســومات اجلةئيــةت ابشــجارت ا ت ــاات رحــ.ت اويلــر ودورات هــاملتوةت ا ًواــ
رســــومات املقاراــــة ورســــومات التغ يــــةت ايريــــة دلــــوورثت الــــنيم الرتكي يــــةت املربعــــات ال.تينيــــةت اهلندســــات 

 ا دود.ت املسابقاتت الةفراتة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات      نطق الرياضيالم :ريض 666

ـــة اباا  –الـــنيم الةـــ لية  –ط يعـــة املن ـــ  الرياعـــ   ايـــم املســـلًات  ـــةت ايريـــات الرت  املتغـــ ات النيوي
واملســــنداتت دواا اإلقيقــــةت املتغــــ ات واملســــوراتت لغــــات املرت ــــة ابوبت بعــــض ال ــــ  مســــلًاهتا املن قيــــة 



ة ا يتـةاات مزهنـات الت ـاةؤ وبعض القواادت مزهنـات و ايريـة الرت ـة ابوبت مزهنـة امل ـدوقاتت مزهنـ
 والتساويت صيغ برين ست مزهنة ا هاا لـ قودات ايرية لوينها  وس وه ة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات    (6ريض: نظرية الزمر) 666

 بناع الةمر املبدالية اائياوت الضر  ش   امل اشر للةمرت شروا السلسلةت الةمر اإلر.ت هتيم الةمر ة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات          الجبر الخطي: ريض 662

الفضــاعات التااويــةت ابشــ اا القااوايــة للتيــوي.ت اا يــةت  شــ اا اــوردةت ابشــ اا متعــدد. اا يــةت 
 التيوي.ت اهلرميتية والوحدية واملعتدلةت الضر  املوتر للفضاعات املتجهةة 

     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات          دديالتحليل الع ريض: 660

اييم املتجهات وامل فوةاتت حسا  الفاصلة املتيركة واا أت اإللوا الت رارية للًعـاد ت غـ  اا يـةت 
ال ريقـــة الت راريـــة إلـــم معادلـــة وحيـــد.ت ااتةـــار اا ــــأت طرائـــ  ت راريـــة كات رتـــل اليـــات بعـــض ال رائــــ  

وتنت املوقــــف الةائــــفت وطريقــــة ايــــت نات طــــرق ياصــــة ب تــــ ات اإلــــدودت الت راريــــة ال ــــراة نالتقــــاطفت ايــــ
حسا  كتـ ات اإلـدود ومةـتقاهتات متواليـة شـتورات طريقـة براـويل وطريقـة ب سـتوت اإللـوا العدديـة بايًـة 

 املعاد ت غ  اا ية نالتعويضت القاطفت ايوتن وطرائ  ا ستًراراة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات      الجبر الخطي العددي ريض: 666

اإلـــم امل اشـــر للًعـــاد ت اا يـــةت طريقتـــا اإلـــتمل والتيليـــمت  ليـــم اا ـــأت التيســـ  املت ـــررت التيليـــم 
ت التـــــدراات املرتاةقـــــة الةـــــروا املســـــ قةت طرائـــــ  SORاملتعامـــــد ن طرائـــــ  اـــــاكوةت اـــــاو  ســـــايدات 

وةةت طريقـــة القـــو ت الت ـــرار الع ســـ ت طريقـــة تةي ةـــيف شـــ   الت راريـــةات مســـائم القـــيم املًيـــة. للً ـــف
 ت  ليم القسم الةاك.ة QRااكوة ايفنة وهاو  هولدرت متوالية شتورات طريقة 

      عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات       البرمجة الرياضية ريض: 666

وصورها امل.تلفةت ايرية ا (دوااية للز ة اا يةت  ليـم اإلساسـيةت الز ـة الزامرتيـةت  طريقة السيً ل س
 الز ة العدديةت بر ة اهلدملت ت  يقات و  ا ت متعدد. ة 



     عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات       ريض:التحليل المركب 666

الــــدواا التواةقيــــةت ال ــــيغة العامــــة لنيريــــة كوشــــ ت العــــائ.ت النياميــــةت الــــدواا حاةيــــة الةوايــــات ا متــــداد 
 التيليل ت اتور الدواا التيليليةة 

       عملي( 0نظري+  6) ثالث وحدات   ريض: مواضيع مختارة في الرياضيات  6666

 ق م املرشد ابكادمي  لل اللة مواعيف خمتار. و  حد الت.  ات امل روحة ويتم  ديدها من

 )*(مقررات اختيارية من قسم الرياضيات: يختار الطالب مقررين بموافقة المشرف.

 الوحدات الدراسية اسم املقرر رقم املقرر ورمةس ا
 3 املعاد ت التفاعلية العادية ريض 025 1
 3 مقدمة و ال   املتق عة ريض 035 2
 3 املن   الرياع   ريض 033 3
 3 ا1ايرية الةمر ن  ريض 041 4
 3 اجلز اا   ريض 042 0
 3 التيليم العددي ريض 005 6
 3 اجلز اا   العددي ريض 001 7
 3 الز ة الرياعية ريض  000 8
 3 التيليم املركل  ريض 080 9
 3 موعواات خمتار. ريض 0391 15
 
 
 

 


