
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقررات ملرحلة

 ماجستيرمرحلة ال
 امللك سعود الرتبية جبامعةكلية   –بقسم املناهج وطرق التدريس 



 .المناهج وطرق التدريس العامة 

 توصيف المقررات

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات                                 نهج : أسس المناهج  055

. أهم األسس اليت يقوم عليه املنهج احلديث.  هتعريف باملنهج احلديث وعناصره والعوامل املؤثرة في
) الفكرية واهم املدارس الفكرية املعاصرة . األسس الثقافية االجتماعية وعالقتها ببناء  األسس الفلسفية

   املنهج . األسس النفسية ونظريات التعلم املختلفة .

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                               نهج: بناء وحدات المنهج 055

املنهج . حملة تارخيية لنشأة الوحدات الدراسية . عناصر أو  مقدمة حول أمهية بناء الوحدات الدراسية يف
مكونات الوحدة الدراسية. التطبيق العملي لكيفية بناء الوحدات الدراسية من قبل الطالب . مقارنة 

 املناهج

 القائمة على أساس الوحدات باملناهج التقليدية .

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                           نهج : طرق التدريس العامة  052

التدريس قدمياً وحديثاً خصائص كل منهما . أنواع طرق التدريس ومتطلبات كل طريقة . املهارات 
الالزمة للمدرس اجليد . عمل اخلطط الدراسية الفصلية واليومية . إدارة الفصل وأهم النظريات املتعلقة 

 فيها .

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                               نهج : نظرية المنهج  055

مقدمة يف نظريات العلوم اإلنسانية بصورة عامة، والعلوم الرتبوية بصورة خاصة. مفهوم النظرية وأمهيتها يف 
بناء وتصميم املنهج . مكونات النظرية ومراحل بنائها . حتليل ونقد بعض نظريات املنهج . كيفية بناء 

 صائص اجملتمع املسلم .نظريات يف املنهج تتفق وخ

 

 



 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                            نهج : تقويم المنهج  050

مفهوم تقومي املنهج . أهداف تقومي املنهج . جوانب تقومي املنهج وعناصره . أسس تقومي املنهج . 
 أساليب تقومي املنهج . مناذج يف تقومي املنهج . تطبيقات عملية.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان      : بحوث ومستحدثات في المناهج نهج  055

أمهية البحوث يف جمال املناهج . استعراض بعض البحوث احلديثة . حتليل ونقد بعض البحوث 
 والدراسات يف املناهج . وضع خطط مستقبلية ملشاريع حبثية لكل طالب يف املقرر.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                          نهج : ندوة المناهج  025

أمهية املناهج ونظرياهتا وبنائها وتطويرها. قراءات يف جمال املناهج الدراسية والتدريب على تلخيص 
األفكار الرئيسة يف تلك القراءات ومناقشتها. تكوين وجهات نظر خاصة حول القضايا املهم يف املناهج 

 الدراسية. 

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                          نهج : تطوير المنهج 020

مفهوم تطوير املنهج وطبيعته . األسس والعوامل املؤثرة يف تطوير املنهج . دواعي التطوير وأمهيته. مبادئ 
وقواعد أساسية يف تطوير املنهج . جماالت تطوير املنهج وجوانبه . قضايا يف تطوير املنهج . دراسة تتبعية 

 باململكة. دراسة استشرافية لتطوير املنهج يف اململكة .لتطوير املنهج 

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان              نهج : منهج المرحلة المتوسطة  025

مقدمة حول نظام التعليم العام يف اململكة. أهم خصائص النمو لطالب هذه املرحلة. دراسة وحتليل 
املرحلة املتوسطة يف اململكة مبا يقابله يف دول اخلليج  أهداف وحمتوى وأنشطة هذه املرحلة. مقارنه منهج

 العربية والعامل العريب والعامل .

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                نهج : منهج المرحلة الثانوية  025

. طالب املرحلة الثانوية وجوانبه الشخصية والنفسية واالجتماعية والعقلية وتأثريها على منهج هذه املرحلة
األنواع املختلفة للتعليم يف هذه املرحلة وأهداف كل منها. مناهج املرحلة الثانوية. أساليب تقومي وتطوير 

 مناهج هذه املرحلة .



 وحدات5                                          الرسالة       :نهج 555

وع البحث حيث يُظهر فيه يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة للطالب من أجل تصميم وتنفيذ مشر 
 الطالب قدرته على تطبيق ما تعلمه خالل مرحلة املاجستري.

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات    األصول االجتماعية والفلسفية للتربيةترب:  055

تعريف الطالب باألصول الفلسفية واالجتماعية للرتبية وعالقة ذلك باألصول األخرى )التارخيية والثقافية( 
تعريف حبقائق الرتبية ومقوماهتا الفلسفية واالجتماعية، وبعض قضاياها ومشكالهتا، وإكسابه مهارات و 

 النقد الفلسفي ومساعدته على تشكيل نظرته الفلسفية للحياة يف إطار من تعاليم الدين اإلسالمي.

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحداتطرق البحث التربوي                    نفس:  052

التعريف مبناهج البحث يف العلوم السلوكية. وكذلك تنمية املهارات الضرورية للقيام ببحوث يف جمال 
ختصص الطالب، ويتم ذلك باستعراض طرق البحث الشائعة يف العلوم السلوكية وكذلك تناول خطوات 

 التوصيات.البحث العلمي بنوع من التفصيل بدءا باختيار املشكلة وانتهاء مبناقشة النتائج و 

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحداتي              اإلحصاء التربو نفس: 053  

مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، الدرجة  -مراجعة لبعض األساليب اإلحصائية الوصفية مثل
 التعريف املعيارية ، التحويل اخلطي للدرجة املعيارية حلساب ارتباط بريسون..... اخل. باإلضافة إىل

الفرضيات اإلحصائية، اخلطأ من النوع األول، اخلطأ من النوع الثاين،  -باإلحصاء االستداليل مثل
 .مستوى الثقة، قوة االختبار اإلحصائي، مستوى الداللة حجم األثر.... اخل.

 

 

 

 

 



 .مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية 

 توصيف المقررات

 
     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات  أساليب تدريس العلوم الشرعية عند المسلمين  :نهج 025

لوم الشرعية عند املسلمني يهتم هذا املقرر بتقدمي أهم املفاهيم العلمية املتعلقة بطبيعة أساليب تدريس الع
وعالقة ذلك بنظرية املعرفة وطبيعتها وفلسفتها مركزًا على التأصيل اإلسالمي، و التعرف على تاريخ 
أساليب تدريس العلوم الشرعية عند املسلمني، والوقوف على إجنازات علماء املسلمني و إسهاماهتم يف 

مسح لألساليب التعليمية منذ عهد الرسول الكرمي تطوير أساليب التدريس.كما يهتم املقرر باستعراض و 
 صلى اهلل عليه وسلم إىل اآلن مع مقارنتها بأساليب التعليم احلديثة.

 
 5نظري+  3) ثالث وحدات تقنية المعلومات واالتصال في مناهج العلوم الشرعية  :نهج 025
     عملي(

دف إىل تعريف الدارس بأمهية املعلومات يعد هذا املقرر مدخال لتقنيات املعلومات وتطبيقاهتا ويه 
وتقنياهتا واملفاهيم األساسية هلا وعالقتها يف مناهج العلوم الشرعية. كما يتطرق إىل االتصال ومفهومه 

 ومهاراته 
 الرتكيز على العوامل املؤثرة يف مبادئ االتصال الفعال واليت جيب على الدارس أن يتقنها. و 
 

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات     دراسة مستقلة     :نهج 230

يقوم الطالب يف هذ املقرر باختيار موضوع حبثي لدراسته ومراجعة ما كتب حوله، من أجل مساعدته يف 
 إعداد خطة مشروع البحث وفق القواعد املعتمدة يف البحث العلمي.

     عملي( 5ري+ نظ 3) ثالث وحدات   األساليب الحديثة في تدريس العلوم الشرعية نهج: 025

مع الرتكيز على األساليب املفعلة لدور املتعلم، كما يتناول املقرر  ديثةأبرز أساليب الرتبية احليناقش 
املقرر كذلك أبرز التوجهات واألحباث احلديثة  األسس النفسية والفلسفية والرتبوية هلذه األساليب. ويقدم

 .الشرعية يف أساليب تعلم وتعليم العلوم
 

 



 

 

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات       المنهج اإلسالمي في التربية      : نهج 350

يركز هذا املقرر على مفهوم املنهج اإلسالمي وتعريفاته وخصائصه. كما يركز على األسلوب الرتبوي 
، والسمات العظيم للرسول صلى اهلل عليه وسلم والبذور اليت نثرها )صلى اهلل عليه وسلم( مربيًا وهادياً 

اليت ترىب عليها الرعيل األول من املسلمني، واهم الصفات اليت كان حيث اإلسالم على غرسها يف نفوس 
 .واستعراض أهم النظريات الرتبوية املعاصرة ومقارنتها باملنهج اإلسالمي  البشر.
     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات   تطبيقات البحث في مناهج العلوم الشرعية نهج: 035

. كما يتناول أبرز أساليب وطرق وإجراءات العلوم الشرعيةتطبيقات البحوث يف جماالت يهتم يف 
وكيفية تطبيقها، كما يهدف املقرر الكساب الطالب مهارات تطبيقات  مبناهج العلوم الشرعيةالبحوث 

 الشرعية. دمج البحوث العلمية يف تعليم وتعلم العلوم

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات    لوم الشرعيةالع تعليممشكالت :  نهج 350

طرح بعض القضايا واملشكالت يف تدريس العلوم الشرعية والقراءة الناقدة هلا، وإجياد احللول اليت تواجه 
العلوم الشرعية. وتدريب الطالب على القيام بإجراء دراسات حتليلية نقدية إلحدى  عليمطرق ت

تعليم العلوم الشرعية، ومناقشة أهم املشكالت حملياً وعربياً وعاملياً، والوقوف و  املرتبطة مبناهجاملشكالت 
 على كيفية حل ومعاجلة بعض املشكالت والقضايا املعاصرة يف تدريس العلوم الشرعية. 

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحداتتطوير منهج العلوم الشرعية            نهج:   002

املهارات الالزمة لتطوير املنهج بشكل عام ومنهج العلوم الشرعية بشكل خاص، يعتىن املقرر باملعارف و 
ومعرفة العوامل املؤثرة يف تطوير املنهج يف املاضي واحلاضر. فهم العالقة بني عمليات املنهج من ختطيط 

 علم.وتنفيذ وتقومي وتطوير. مساعدة الطالب على تطوير منهج فعال يسهم يف إجناح التعليم وخربات الت

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان     الفلسفة الحديثة والمعاصرة في ضوء اإلسالم  :سلم 055
يهدف هذا املقرر إىل دراسة اإللوهية وما يتصل فيها من مشكالت كقدم العامل وحدوثه وبراهني وجود 

ن سيناء وابن اهلل تعاىل جل جالله، كما يتناول لبعض الفالسفة يف اإلسالم مثل الكندي والفارايب واب
رشد يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة. ودراسة نظرية املعرفة والوجود لدى العقليني والتجريبيني 



والربامجاتية والوضعيني واملنطقيني، ويدرس احلرية لدى الوجوديني واملاركسيني يف ضوء اإلسالم وعوامل 
ئص الفلسفة احلديثة ومعىن الشك وأنواعه ظهور الفلسفة احلديثة وأثر الفكر اإلسالمي على أوربا. وخصا

باإلضافة إىل موقف اإلسالم من الشك. ويتطرق هذا املقرر أيضا إىل  نظرية املعرفة لدى املدرسة 
اإلجنليزية واملذهب النقدي يف الفلسفة احلديثة ونظرية املعرفة يف الفلسفة املثالية العقلية والواقعية واملذهب 

سالم. واخلصائص العامة للتفكري الوجودي أخطاء هيدجر، أخطاء سارتر املادي ونقده يف ضوء اإل
وموقف الوجودي من الدين واألخالق واحلرية، ونقد اإلسالم للوجودية وعصر النهضة وانفصال الفلسفة 

 عن العلوم األخرى.
 

 مشروع بحث                                              أربع وحدات  نهج: 055
ا املقرر إىل إتاحة الفرصة للطالب من أجل تصميم وتنفيذ مشروع خالل الفصل الدراسي يهدف هذ

يُظهر فيه الطالب قدرته على تطبيق ما تعلمه خالل مرحلة املاجستري عمليًا من أجل تطوير تعليم 
ة نقدية احلاسب اآليل أو تعزيز دمج احلاسب اآليل مبناهج التعليم. كما ميكن للطالب إجراء دراسة حتليلي

 إلحدى املشكالت املرتبطة مبناهج و تعليم احلاسب اآليل.
 

 5نظري+  3) ثالث وحدات   تقويم مناهج العلوم الشرعية في التعليم العام  :نهج 0555
     عملي(

يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب املفاهيم و احلقائق و املهارات املتعلقة بتقومي منهج العلوم الشرعية 
عليم العام. كما يهتم بإكساب الطالب أبرز املهارات اإلحصائية األساسية املتعلقة بالتقومي و يف الت

التحليل والتفريق بينه وبني القياس.كما يركز على  وسائل و أساليب تقومي مناهج العلوم الشرعية و أمهية 
عريف يف منهج العلوم الشرعية يف عالقته باألهداف و دوره يف العملية التعليمية، وتقومي اجملال املو التقومي 

 التعليم العام.
 

 5نظري+  3) ثالث وحدات  ستحدثات في تدريس العلوم الشرعيةبحوث وم :نهج 0505
     عملي(

يهتم هذا املقرر بالتعرف و اإلطالع على مستجدات البحوث يف املناهج وطرق التدريس بشكل عام 
ها وعرضها ومعرفة مستوى هذه البحوث ومدى مراعاهتا وتلخيصها وتقومي بشكل خاص والعلوم الشرعية

لقواعد البحث العلمي. كما يركز املقرر على معرفة أهم املعوقات اليت تعرتض البحوث العلمية يف جمال 
 طرق تدريس العلوم الشرعية.

 



 مناهج وطرق تدريس اللغة العربية. 

 توصيف المقررات

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان     نهج : تدريس القراءة  055

طبيعة عملية القراءة، تطور مفهوم القراءة يف القرن احلادي والعشرين ، مراحل عملية القراءة، مهارات 
 القراءة، اسرتاتيجيات القراءة ، طرق تدريس القراءة .

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان    األسس العلمية لطرق تدريس اللغة العربية نهج :  055

مفهوم اللغة وطريقة تدريسها. مفهوم اللغة من أبرز وجهات النظر املختلفة ، وظائف اللغة. دراسة اللغة 
يم اللغة. دراسة علمية. علم اللغة التطبيقي . أمهية النظرية اللغوية ملعلم اللغة. علم اللغة االجتماعي وتعل

علم النفس وتعليم اللغة . نظريات التعليم والتعلم وانعكاسها يف تعليم اللغة . مشروع . أسئلة حول 
قضايا طرق تدريس اللغة العربية يف كل حماضرة. دراسة حاالت يف قضايا طرق تدريس اللغة العربية يف 

حبث مقايل حمّضر حول أحد حماور مراحل التعليم العام ، وكتابة تقرير حول كل قضية. إعداد الطالب 
 املقرر.

    (عملي( 5نظري+  2) وحدتان   نهج : بحوث وتطبيقات في طرق تدريس اللغة العربية 052

عناصر البحث العلمي . طبيعة حبوث طرق تدريس اللغة العربية. مناهج البحث يف تعليم اللغة العربية. 
ن حبوث تعليم اللغة العربية ) أهدافه وإطاره الفكري أدوات حبوث تعليم اللغة العربية . حتليل حبث م

ونوعه ومنهجه وأدواته، مناقشة نتائجه وتوصياته ومقرتحاته (. تدريب الطالب على حتليل وتقومي حبث 
 من حبوث طرق تدريس اللغة العربية.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان   نهج : تقويم مناهج اللغة العربية في التعليم العام  022

فهوم تقومي املنهج. التقومي والقياس . دواعي تقومي املنهج . خصائص تقومي املنهج . خطوات التقومي . م
 عناصر منهج اللغة العربية . تقومي منهج اللغة العربية .

 



 عملي( 5نظري+  2) وحدتان    تعليم اللغة العربية نهج : تصميم منهج  025

عناصر ختطيط املنهج . أغراض الرتبية وأهداف تعليم اللغة. مفهوم املنهج والتخطيط اللغوي الرتبوي. 
األهداف واملنهج . املتعلم واملنهج: استخدام التلميذ للغة . مكانة القراءة. استخدام احملادثة. الكتابة. 
االستماع. األساليب الصفية: قائمة املفردات، اإلمالء ، الرتقيم ، مهارات الدراسة . السياسة اللغوية يف 

)خصائصها وتصنيفها ( . اختيار اللغة تنظيمها . تطبيقات     نهج الدراسي . وصف مطالب التعلمامل
 ) تصميم مقرر / وحدة دراسية (.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان        عرب: علم اللغة055

رق تعميق معلومات الطالبب بعلبم اللغبة وأسسبه املعرفيبة وخصبائص منهجبه يف دراسبة الظباهرة اللغويبة فيتطب
إىل عقبات البحث اللساين العريب وحبّد اللغبة ببني املعيبار واالسبتعمال، س يبدرس مقومبات الظباهرة اللغويبة 

ي ووجبببوه توظيفبببه ومراتبهبببا، واملبببنهج البببذي يقرتحبببه علبببم اللغبببة لدراسبببتها، وينتهبببي مبجببباالت البحبببث اللغبببو 
 واالستفادة منه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االجتماعية العلوممناهج وطرق تدريس. 

 

 توصيف المقررات

      عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات    نهج : أسس مناهج المواد االجتماعية 032 

حتليبببل معبببىن الدراسبببات االجتماعيبببة والعلبببوم االجتماعيبببة وإدراس الفبببرق بينهمبببا. األسبببس البببيت يبببب  عليهبببا 
 واالدمبببباجالفلسبببفي (. أبعبببباد الببببربط مبببنهج املببببواد االجتماعيببببة ) األسببباس النفسببببي واالجتمبببباعي واملعببببريف و 

والتكامببببل يف املببببواد االجتماعيببببة والفببببرق بببببني هببببذه املصببببطلحات . مفهببببوم األهببببداف العامببببة واألهببببداف 
السببلوكية والفببرق بينهمببا، كيفيببة بنبباء األهببداف السببلوكية ) أمثلببة لألهببداف السببلوكية( . التقببومي يف مببنهج 

 مناذج لبعض جوانب التقومي يف مناهج املواد االجتماعية . –ه تعريف التقومي ، أمهيت –املواد االجتماعية 

 5نظدري+  3) ثدالث وحددات   االتجاهات المعاصرة في تددريس المدواد االجتماعيدة نهج : 033
     عملي(

. التقنيببات الدراسببات االجتماعيببةالطببرق التدريسببية املعاصببرة يف املببواد االجتماعيببة. اسببرتاتيجيات تببدريس 
التفاعببل الصببفي واللفظببي ودورمهببا يف حتسببني  اصببرة واسببتخدامها يف تببدريس املببواد االجتماعيببة .الرتبويببة املع

أسبببببباليب التقببببببومي املعاصببببببرة يف تببببببدريس الدراسببببببات  عمليببببببة التعلببببببيم والببببببتعلم يف الدراسببببببات االجتماعيببببببة.
م االختبببببارات االجتماعيببببة ) املفهببببوم املعاصببببر للتقببببومي ، أمنبببباط التقببببومي ، االسببببرتاتيجيات احلديثببببة يف تقيببببي

 واالستفادة منها يف تطوير العملية التعليمية(. 

 

                                          عملي( 5نظري+  2) وحدتان                 نهج : ندوة المواد االجتماعية 035
كالت يشمل املقرر موضوعات خمتارة من مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية، كما يتضمن طرح مش

كموضوعات ميكن أن تطور لتصبح مشكالت قابلة للبحث، أو لبناء مشكلة البحث تربوية وتوجيهها  
 يف خطة الرسالة.

 



 عملي( 5نظري+  2) وحدتان     نهج : مناهج المواد االجتماعية في التعليم العام  035

االجتماعيبببة يف اململكببة العربيبببة  أمهيببة املبببواد االجتماعيببة للطالبببب يف مراحببل التعلبببيم العببام وعالقتهبببا ببباملواد
السببعودية. أسببس وأهببداف مببنهج املببواد االجتماعيببة يف مراحببل التعلببيم العببام يف اململكببة العربيببة السببعودية. 
حتليل أهداف منباهج املبواد االجتماعيبة يف اململكبة العربيبة السبعودية . حمتبوى منباهج املبواد االجتماعيبة يف 

الت ختطبببيط منببباهج املبببواد االجتماعيبببة وتطويرهبببا وإيبببراد منببباذج للتطبببوير اململكبببة العربيبببة السبببعودية . مشبببك
 للمنهج. ةوالتطبيق . تصميم منهج ملادة من املواد االجتماعية يف ضوء املراجع املقرر 

 عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات     جغر: مناهج وطرق البحث في الجغرافيا   055

حث يف اجلغرافيا، وذلك بغرض تنويع خربات طالبب املنباهج للتعريف بأهم مناهج وطرق الب يهدف املقرر
 يف ختصص الدراسات االجتماعية لتنويع ادراكه ملناهج البحث وطرقه يف خمتلف التخصصات.

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات    ترخ : دراسات في التاريخ األوربي الحديث 053

سبببببعها م، وتو 0781األوربيبببببة منبببببذ  ىالعظمببببب دراسبببببة زيبببببادة إمكانبببببات البببببدوليشبببببتمل هبببببذا املقبببببرر علبببببى 
يف عصببر بسببمارس س مببا بعببد عصببر بسببمارس وفببرتة احلببرب العامليببة األوىل حبب   ،م0787االسببتعماري مببن 

  م، مع انعكاس ذلك على العالقات الدولية. 0101تسويات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناهج وطرق تدريس العلوم. 
 توصيف المقررات 

 5نظدددددددددددددددري+  2) وحددددددددددددددددتان العلوم وطرق تدريسهانهج: اتجاهات حديثة في مناهج  055
 عملي(

أهبببم املفببباهيم العلميبببة احلديثبببة والتطبيقبببات العمليبببة املرتبطبببة باالااهبببات احلديثبببة يف منببباهج العلبببوم وطبببرق 
تدريسببها، وذلببك مببن خببالل التطببرق للتوجهببات احلديثببة يف تببدريس العلببوم، وأبببرز طرائببق التببدريس احلديثببة 

 ستعراض بعض مشروعات تطوير مناهج العلوم احمللية واإلقليمية والعاملية.املفعلة لدور املتعلم، وا

 5نظدري+  2) وحددتان   نهج: مناهج العلوم في المملكة العربيدة السدعودية وطدرق تدريسدها 055
 عملي(

عربيبة يهتم هذا املقبرر بتقبدمي أهبم املفباهيم العلميبة والتطبيقبات العمليبة املرتبطبة مبنباهج العلبوم يف اململكبة ال
 السعودية وطرائق تدريسها.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان  نهج: ندوة في تدريس العلوم 052

موضببوعات يف منبباهج العلببوم وطببرق تدريسببها، وذلببك مببن خببالل حتليببل ونقببد ومناقشببة عببدد مببن األحببباث 
سباعدة الطبالب والرسائل العلميبة واملقباالت احلديثبة يف جمباالت الرتبيبة العلميبة املختلفبة. كمبا يسبعى إىل م

 يف إعداد خطط املشروع البحثي.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان   نهج: العلم عند المسلمين 053

يهبببتم هبببذا املقبببرر ببببالتعرف علبببى تببباريخ و تطبببور العلبببوم و خاصبببة إسبببهامات احلضبببارة اإلسبببالمية يف هبببذا 
 طور العلوم الطبيعية.اجلانب، كما يهتم بإلقاء الضوء على إجنازات علماء املسلمني وإسهاماهتم يف ت

 

 

 



 عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات  نهج: أساسيات التربية العلمية 055

العامببة يف الرتبيببة العلميببة و الببيت يلببزم معلببم العلببوم اإلملببام ذببا. حيببث يتنبباول هببذا املقببرر تطببور  األساسببيات
عباد وعناصبر وجمباالت الرتبيبة مفهوم الرتبية العلمية والثقافة العلمية خالل العقود املاضبية، كمبا يسبتعرض أب

 العلمية وأبرز حركات إصالحها حملياً و عاملياً.

 

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان   نهج: التقويم في تدريس العلوم 050

واملهبارات املتعلقبة بتقبومي منباهج العلبوم وأسباليب تعلمهبا وتعليمهبا. كمبا يهببدف  املعرفبة إكسباب الطبالب
 اإلحصائية األساسية املتعلقة بالقياس والتقومي وحتليل االختبارات. إىل إكساب الطالب أهم املهارات

 5نظددري+  3) ثددالث وحدددات  نهددج: تقنيددة المعلومددات واالتصددال فددي مندداهج وتعلدديم العلددوم 055
     عملي(

تقنيببة املعلومببات واالتصببال يف الرتبيببة، وبشببكل رئببيس يف تعلببيم وتعلببم العلببوم. ويتنبباول املقببرر موضببوعات: 
ل يف الرتبية، مفهوم دمج التقنية يف التعليم، أبرز أساليب دمج تقنيات التعليم واالتصبال يف منباهج االتصا

العلبوم وأسباليب تعلمهبا وتعلميهبا، الربجميبات التعليميبة يف مقبررات العلبوم وأنواعهبا وأسباليب تقوميهبا. كمبا 
 التصال يف تعليم وتعلم العلوم.يتناول املقرر أبرز التوجهات احلديثة يف استخدام تقنيات التعليم وا

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات      نهج: بناء مناهج العلوم وتحليلها 055
النظريببات والتطبيقببات الرتبويببة يف بنبباء وحتليببل منبباهج العلببوم مببع العنايببة بشببكل مركببز علببى  ليببات تنظببيم 

ؤثرة يف بنبباء املببنهج، سياسببات وحمتويببات وبنبباء منبباهج العلببوم وترمجتهببا عمليبباً. ويتضببمن املقببرر العوامببل املبب
منببباهج العلبببوم، ومببببادئ تطبببوير منببباهج العلبببوم وتقنياهتبببا، وعوامبببل تغيبببري منببباهج العلبببوم، وأسببباليب اريبببب 

 مناهج العلوم وتقوميها.

 

 



     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات  نهج: تطبيقات البحث في التربية العلمية 055
بية العلمية. كمبا يتنباول أببرز أسباليب وطبرق وإجبراءات البحبوث بالرتبيبة تطبيقات البحوث يف جماالت الرت 

العلمية وكيفية تطبيقها، كما يهدف املقرر إلكساب الطالب مهارات تطبيقات دمبج البحبوث العلميبة يف 
 تعليم وتعلم العلوم.

     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات       نهج: أساليب متقدمة في تدريس العلوم 055
رز أسبباليب الرتبيببة العلميببة مببع الرتكيببز علببى األسبباليب املفعلببة لببدور املببتعلم، كمببا يتنبباول املقببرر األسببس أببب

النفسببية والفلسببفية والرتبويببة هلببذه األسبباليب. و يقببدم املقببرر كببذلك أبببرز التوجهببات واألحببباث احلديثببة يف 
 أساليب تعلم وتعليم العلوم.

 (عملي5+  نظري5)  ساعات5              نهج: مشروع بحث 005

تصببميم و تنفيببذ مشببروع حبثببي يف الرتبيببة العلميببة خببالل الفصببل الدراسببي يُظهببر فيببه الطالببب قدرتببه علببى 
تطبيبببق مبببا تعلمبببه خبببالل دراسبببته يف مرحلبببة املاجسبببتري حيبببث ميكبببن للطالبببب اكتسببباب مهبببارات البحبببث 

 العلمي عملياً.

 عملي( 5ري+ نظ 2) وحدتان  نهج: مقدمة في تاريخ وطبيعة العلم 0535

تاريخ العلم و أبرز األحداث العلمية يف التاريخ، و يتضمن املقرر دراسة و نقد ألببرز العلمباء و املنظمبات 
العلمية على مستوى التباريخ العباملي، مبع العنايبة بشبكل مركبز بتباريخ العلبم عنبد املسبلمني، و أببرز العلمباء 

من املقرر التعريف بكيفية اسبتخدام املبدخل التبارخيي املسلمني ودورهم يف صنع احلضارة العلمية. كما يتض
يف تدريس العلوم و بناء مناهجها. كما يركز املقرر بعمق كبذلك علبى مفهبوم طبيعبة العلبم و جوانبب هبذه 

 الطبيعة ذات العالقة بتعليم العلوم وكيفية إدراجها يف مناهج العلوم.

 ي(عمل 5نظري+  2) وحدتان   فيز: الفيزياء والحياة 055

مبببببادئ الفيزيبببباء باحليبببباة اليوميببببة، وإعطبببباء نبببببذة عببببن التطبيقببببات احليويببببة والطبيببببة للفيزيبببباء. حيببببث يهببببتم 
باستعراض تطبيقات الفيزياء يف احلياة اليومية واجملباالت احليويبة والطبيبة، كمبا يقبدم بصبورة مبسبطة املببادئ 



ت احلديثبببة يف الصبببناعة والعلبببوم احليويبببة الفيزيائيبببة البببيت سبببامهت يف بنببباء التقبببدم التقببب  وربطهبببا باالكتشبببافا
 والطبية مع وصف لبعض األجهزة احلديثة املستخدمة يف حياتنا املعاصرة.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان   حين: البيئة والتلوث 055

يهدف هذا املقرر إىل تزويد طالب الدراسات العليبا غبري املتخصصبني يف علبم احليبوان باملفباهيم األساسبية 
احليوانات األرضية واملائية والتلوث.و يتضمن حمتوى هذا املقرر مقدمة عبن أمهيبة علبم البيئبة، علبم عن بيئة 

البيئة واإلنسان، األنظمة البيئيبة األرضبية واملائيبة، مكونبات النظبام البيئبي، البدورات البيوجيوكيميائيبة واتبزان 
انسبببياب الطاقببة خببالل احملببيط احليبببوي،  النظببام البيئببي، الطاقببة، السالسبببل الغذائيببة واملسببتويات االغتببذاء،

تبببباين األنبببواع، العالقبببة ببببني احليوانبببات األرضبببية واملائيبببة والعوامبببل البيئيبببة، اجلماعبببات واجملتمعبببات احليوانيبببة 
التلبببوث باجلسبببيمات، الغبببازات، طبقبببة األوزون، العناصبببر الثقيلبببة -مقدمبببة يف التلبببوث  –األرضبببية واملائيبببة 

والتلببوث الغبذائي، اآلثبار اجلانبيبة للملوثببات علبى احليوانبات، العالقبة بببني  والبنفط، اإلشبعاعات، الضوضباء
 امللوثات والعوامل البيئية، طرق التحكم يف التلوث، التلوث يف دول اخلليج العريب

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان                           والحياة الكيمياء :كيم055

يف البببنظم احليويبببة، التلبببوث البيئبببي وببببالرتكيز علبببى تلبببوث اهلبببواء، مقدمبببة عبببن دور الكيميببباء غبببري العضبببوية 
التطبيقبببات السبببلمية وغبببري السبببلمية للطاقبببة النوويبببة مبببن الرتكيبببز علبببى االسبببتخدامات السبببلمية يف اجملببباالت 

 الطبية، التلوث اإلشعاعي البيئي وأضراره وكيفية الوقاية منه.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناهج وطرق تدريس الرياضيات. 

 توصيف المقررات

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان نهج : نظريات وتطبيقات في تدريس الرياضيات  005

طبيعة الرياضيات، طبيعة املتعلم ، أسس تطور مناهج والرياضيات، اسرتاتيجيات ومهبارات تعلبم التفكبري، 
 طبيعببة الببتعلم والتعلببيم الببذي حيقببق الفهببم ، أسبباليب الببتعلم ) مثببل: منببوذج فيلببدر(، خمتببارات مببن نظريببات

 التعلم والتعليم املعاصرة. نظريات خمتارة هتتم بتدريس الرياضيات ) برونر، بياجية ، جانييه، ديرت(.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان نهج : مناهج الرياضيات  005

حتليل ومقارنة ونقد مناهج الرياضيات يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية من حيث: احملتبوى، واخلطبة 
هبب وحب  الوقبت احلاضبر 0131، وطرق التدريس ، والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي منذ عام الدراسية

 من خالل معايري يتم تطويرها. 

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان نهج : الحاسب اآللي وتعليم الرياضيات  000

ة يف التبدريس أمهية احلاسب اآليل كوسيلة، أساليب استخدامه، استعراض بعض لغات احلاسب املستخدم
وكذلك مناذج من ببرامج جباهزة. أمهيبة اإلنرتنبت كوسبيط يف تعلبم وتعلبيم الرياضبيات ، إعبداد منبوذج موقبع 
 على اإلنرتنت باستخدام إحدى اللغات ، استعراض بعض املواقع اليت تقدم من مراكز علمية أو أفراد.

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان   نهج : الرياضيات المدرسية 005

توى ، اللغبة املسبتخدمة مبن حيبث املفبردات والصبياغة، طريقبة العبرض، الوسبائل املسبتخدمة ، التمبارين احمل
 واملسائل واستخدام التقنية احلديثة. 

 عملي( 5نظري+  2) وحدتان نهج : ندوة في تعليم الرياضيات  005

هبا مببن املسبتجدات العلميببة النمبو املعبريف، حبببوث أساسبية وتطبيقيبة، نظببم تصبنيف األهببداف الرتبويبة، وغري 
 والتقنية املرتبطة بتعليم وتعلم الرياضيات.



     عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات  التحليل العددي  ريض : 005

نظام املتجهات واملصفوفات، حساب الفاصلة املتحركة واخلطأ، احللول التكراريبة للمعبادالت غبري اخلطيبة، 
انتشبببار اخلطببببأ، طرائبببق تكراريبببة ذات رتبببب عليبببا، بعبببض الطرائببببق الطريقبببة التكراريبببة حلبببل معادلبببة وحيبببدة، 

التكراريبببة الصبببرحية )التقبببباطع، نيبببوتني، املوقببببع الزائبببف، وطريقبببة ايببببتكن(، طبببرق خاصببببة بكثبببريات احلببببدود، 
حساب كثبريات احلبدود ومشبتقاهتا، متواليبة شبتورم، طريقبة برنبويل وطريقبة بريسبتو، احللبول العدديبة ألنظمبة 

 (.طية )التعويض، القاطع، نيوتن وطرائق االستمراراملعادالت غري اخل

      عملي( 5نظري+  3) ثالث وحدات    البرمجة الرياضية  ريض : 000

طريقة السيمبلكس وصورها املختلفة، نظرية االزدواجية للربجمة اخلطية، حتليبل احلساسبية، الربجمبة الربامرتيبة، 
 االت متعددة.هلدف، تطبيقات يف جمالربجمة العددية، برجمة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية. 

 مقرراتالتوصيف 

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)    تعليم العام     مناهج التربية الفنية في ال :نهج 055

التعريببف بأمهيببة وأسببس وأهببداف منبباهج الرتبيببة الفنيببة للطالببب يف التعلببيم العببام وعالقتهببا ببباملواد األخببرى. 
وكببذلك حتليبببل أهبببداف ومفبببردات حمتبببوى مبببادة الرتبيبببة الفنيببة، والتعبببرف علبببى أمهيتبببه وأسبببس اختيببباره. كمبببا 

 يط وتصميم مناهج املادة.يتطرق املقرر إىل مشكالت ختط

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)قضايا ومشكالت في تدريس التربية الفنية         :نهج 055

تنميبببة قبببدرة الدارسبببني علبببى التعبببرف علبببى مشبببكالت تعلبببيم الرتبيبببة الفنيبببة والقبببدرة علبببى حتليلهبببا وعرضبببها 
شبكالت الرتبيبة الفنيبة وإجيباد بأسلوب علمبي. وكبذلك تنميبة قبدرة البدارس علبى القبراءة الناقبدة لقضبايا وم

 احللول املناسبة هلا.

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)استخدام الحاسب اآللي في تدريس التربية الفنية    :نهج 052

التعريببف بأمهيببة احلاسببب اآليل يف التببدريس، وبببالربامج املسبباعدة يف حتضببري الببدروس باإلضببافة إىل الببربامج 
ميم باسبتخدام احلاسببب، وأيضبا التعريببف بأمهيبة شبببكة املعلومببات البيت تسبباعد الطبالب علببى الرسبم والتصبب

)االنرتنببت( واالسببتفادة منببه يف التببدريس وحتضببري الببدروس باعتبارهببا مببن وسببائل التعلببيم احلديثببة واملهمببة يف 
 التعليم العام.

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)     التقويم في تدريس التربية الفنية    :نهج 053

تقببومي يف تببدريس الرتبيببة الفنيببة وبببأنواع التقببومي وبكيفيببة تقببومي الببدروس وأداء الطببالب يف التعريببف بأمهيببة ال
مراحببل التعلببيم العببام. باإلضببافة إىل التعريببف وصببائص التقببومي اجليببد وتقببومي مببنهج وطرائببق تببدريس الرتبيببة 

 الفنية.

 



 

 5نظدددري+ 2)وحددددتان     بحدددوث وتطبيقدددات فدددي منددداهج وطدددرق تددددريس التربيدددة الفنيدددة :نهدددج055
 عملي(

التعريبببف بطبيعبببة البحبببوث يف جمبببال منببباهج وطبببرق تبببدريس الرتبيبببة الفنيبببة. وأيضبببا تبببدريب الدارسبببني علبببى 
مراجعة البحوث وحتليلها ونقدها وتقوميهبا بشبكل علمبي صبحيح واالسبتفادة مبن ذلبك يف إعبداد املشباريع 

 البحثية.

 عملي( 5نظري +  3ت )وحدا ثالث   مهارات التدريس في التربية الفنية :نهج 050
الرتكيز علبى مهبارات تعلبم وتعلبيم الرتبيبة الفنيبة مبع االهتمبام باألسباليب البيت تفعبل دور الطالبب يف عمليبة 
التعلم، كما يتناول املقرر مفهوم االتصال يف العملية التعليمية وأمهيبة التخطبيط والتحضبري وتنفيبذ التبدريس 

 التدريس وأمهية الوسائل التعليمية يف تدريس الرتبية الفنية.يف الرتبية الفنية، والتعرف على كفايات 

 5نظددددددددري +  3ثددددددددالث وحدددددددددات )    النقد والتذوق الفني في دروس التربية الفنية :نهج 055
 عملي(

التعرف على أمهية النقد والتذوق الف  يف دروس الرتبية الفنية وتنمية مهبارات الدارسبني علبى قبراءة وحتليبل 
وخاصبببة رسبببومات األطفبببال وكيفيبببة تبببدريب التالميبببذ علبببى لارسبببة النقبببد والتبببذوق الفببب   األعمبببال الفنيبببة

 ألعماهلم وأعمال زمالئهم الفنية.

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )         مناهج التربية الفنية المقارنة  :نهج 055
الحظببة الفلسببفات املختلفببة التعببرف علببى أهببداف منبباهج الرتبيببة الفنيببة يف العببامل العببريب والعببامل امجببع مببع م

الببيت تقببود هببذه املنبباهج والتطبيقببات الرتبويببة الببيت تنحببدر منهببا، والتعببرف علببى حمتببوى وأسبباليب التببدريس 
والتقببومي للرتبيببة الفنيببة يف التعلببيم العببام واختالفاهتببا الدوليببة، ومببدى تببأثري التجهيببزات واملببباين وغريهببا علببى 

 هذه املناهج وعالقاهتا باحملتوى. 

 



 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )                    دراسة مستقلة :نهج 5055
مناقشة وحوار يتم يف ضوء قراءات واسعة ومنظمة حول مسائل أساسية وحيويبة يف منباهج وطبرق تبدريس 

 الرتبية الفنية، ويتم فيها اإلعداد ملشروع البحث، حبيث يعد الطالب خطة البحث وأدواته.

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)     هات المعاصرة في التربية الفنيةاالتجا :ترف 055

التعرض للتطورات اليت حدثت ملنباهج الرتبيبة الفنيبة خبالل العقبود املاضبية علبى التغبريات والتوجيهبات البيت 
ينتجهببا اجملتمببع. ويببتم مناقشببة الدراسببات والبحببوث الببيت شببهدت منببوا يف منبباهج وبببرامج الرتبيببة الفنيببة الببيت 

 اجلوانب الوجدانية واملعرفية واملهارية.هتتم ب

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)                     العملية االبتكارية :ترف 055

دراسبببة مفهبببوم العمليبببة االبتكاريبببة وظروفهبببا و اهتبببا لبببدى األطفبببال واملبببراهقني والراشبببدين ، ويتنببباول املقبببرر 
 بشبكل خباص سبواء مبا يتصبل مبفهبوم العمليبة البحوث والدراسبات يف اإلببداع بشبكل عبام واإلببداع الفب 

االبتكاريببة وخواصببها وظببروف نشببأهتا واسببتدعاءاهتا وبببرامج تنميببة التفكببري اإلبببداعي وتطبيقاهتببا يف الفنببون 
 والرتبية الفنية. 

 أربع وحدات                      مشروع بحث :نهج 055

 خبببر فصبببل دراسبببي مسبببتقل مسبببتخدما تقببدمي كبببل طالبببب علبببى حبببده مشبببروعا حبثيبببا يف جمببال ختصصبببه يف 
 املنهجية العلمية يف وصفه ومناقشته وحتليله لنتائج حبثه. 

 

 

 

 

 



  مناهج وطرق تدريس التربية البدنية. 

 توصيف المقررات
 

 5نظدددري +  3ثددالث وحددددات )    تددر : فلسدددفة واتجاهددات التربيدددة البدنيدددة وعلددوم الحركدددة 055
 عملي(

فلسبببفة واااهبببات الرتبيبببة البدنيبببة وعلبببوم احلركبببة وخاصبببة احلديثبببة منهبببا ، ويبببتم مبببن خبببالل املقبببرر مناقشبببة 
موضوعات تتعلق بواقع املهنة ومستقبلها وموضوعات فلسفية أخرى كمسمى املهنبة ، والتخصبص البدقيق 

ات ..اخل، مببع الرتكيببز علببى القضببايا ، والتجزئببة املعرفيببة يف الرتبيببة البدنيببة وعلببوم احلركببة ، وتشببتت االهتمامبب
 .ة يف اململكة العربية السعوديةذات االرتباط بواقع املهن

                      عملدددددددي( 5نظدددددددري+ 2وحددددددددتان)             نددددددددوة فدددددددي منددددددداهج التربيدددددددة البدنيدددددددة  نهدددددددج : 005
االااهببببات القيميببببة للرتبيببببة مضببببمون الرتبيببببة البدنيببببة وارتباطهببببا بالرتبيببببة العامببببة، وتعزيببببز معرفببببة الطببببالب يف 

البدنيببة، وتطببوير قببدرة الطببالب علببى عببرض وحتليببل ومناقشببة كببل مببا يتعلببق مبحتويببات املببنهج وتقوميببه، مببن 
 خالل االطالع على البحوث املتعلقة مبناهج الرتبية البدنية وكيفية إعداد اخلطط البحثية.

 عملي( 5نظري +  3دات )ثالث وح     نهج : تطبيقات البحث في التربية البدنية  005
يتنبباول أسبباليب وطببرق وإجببراءات البحببوث بالرتبيببة  حيببث. البدنيببةتطبيقببات البحببوث يف جمبباالت الرتبيببة 

الطالب مهبارات تطبيقبات دمبج البحبوث العلميبة يف  إلكسابوكيفية تطبيقها، كما يهدف املقرر  البدنية
 .الرتبية البدنيةتعليم وتعلم 

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات ) في تدريس التربية البدنية   تقدمة نهج : دراسات م 055
دراسبببة منظومبببة التبببدريس الفعبببال يف الرتبيبببة البدنيبببة، وكبببذلك التعبببرف علبببى نظريبببات البببتعلم وتطبيقاهتبببا يف 

 هتا يف تدريس الرتبية البدنية.  تدريس الرتبية البدنية. كما يزود الطالب بالنظريات احلديثة واسرتاتيجيا

 



 

 

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات ) حديثة في مناهج التربية البدنية   نهج : اتجاهات  305  
بنباء أسبباس معبريف فيمببا يتعلبق مبنبباهج الرتبيبة البدنيببة واااهاهتبا احلديثببة، مبن حيببث التعبرف علببى األهببداف 

راحبببببل تطورهبببببا ومصبببببادر اشبببببتقاقها ومسبببببتوياهتا وحتليبببببل احملتبببببوى وتقوميبببببه ومكوناهتبببببا يف الرتبيبببببة البدنيبببببة وم
 واالااهات احلديثة خالل مراحل التعليم املختلفة وكذا التعرف على تقوميها.

ثدالث نهج : تقنية المعلومات واالتصال في مناهج وطدرق تددريس التربيدة البدنيدة والرياضدة:   050
 عملي( 5نظري +  3)  وحدات

األسببس النظريببة والتطبيقيببة لببدمج تطبيقببات احلاسببب وتقنيببة املعلومببات يف املببنهج املدرسببي. كمببا يتطببرق  
املقرر إىل إسهامات احلاسب اآليل و تقنية املعلومات يف منهاج الرتبيبة البدنيبة والرياضبة، وسبيطلع الطالبب 

الرتبيبة البدنيبة والرياضبة وفبق  على  خر املستجدات واألحباث يف جمال احلاسب واملنهج وطرق التبدريس يف
متطلببات وأسباليب دمبج احلاسبب  -املفردات التالية: مفهبوم دمبج احلاسبب و تقنيبة املعلومبات يف املبنهج 

دراسبببات  -إعبببداد وحبببدات دراسبببية وفبببق أسبببلوب البببدمج -منببباذج لبببدمج احلاسبببب يف املبببنهج  -يف املبببنهج
الع علببى األحببباث العلميببة واملسببتجدات يف جمببال االطب -لواقبع دمببج تطبيقببات احلاسببب يف املنبباهج احملليببة 

 تطبيقات احلاسب يف املناهج وطرق التدريس يف الرتبية البدنية والرياضة.

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)  في تدريس التربية البدنية   نهج : بحوث ومستحدثات 055  

الطبببالع والتحليبببل دراسبببة واقبببع مشبببكالت تبببدريس الرتبيبببة البدنيبببة وتوسبببيع مبببدارس الطبببالب مبببن خبببالل ا
 للبحوث املتعلقة بطرق تدريس الرتبية البدنية والرياضة.

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )                نهج : المشروع البحثي  055
منبباهج وتببدريس الرتبيببة البدنيببة، الكتسبباب مهببارات البحببث العلمببي ، تصببميم و تنفيببذ مشببروع حبثببي يف 
 تعلمه خالل دراسته يف هذا املشروع.   طبيق ماحبيث يكون الطالب قادراً على ت



 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )     تقويم مناهج التربية البدنية :نهج  0535
التعريف مبفهوم املنهج وتقوميه، ودواعي تقبومي املبنهج، والتعبرف علبى أسبس تقبومي املبنهج وأسباليبه، ومعرفبة 

 يف تقومي منهج الرتبية البدنية. خصائص وخطوات وأدوات تقومي املنهج، وتطبيقات

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )         تدريس التربية الحركية: نهج  0535
، دراسبببة الرتبيببة احلركيببة كأحببد منببباذج مببنهج الرتبيببة البدنيبببة، سبببس العلميببة هلبباألاأساسببيات الرتبيببة احلركيببة و 

كيفيببة اعببداد بببرامج الرتبيببة ،  تقببوم عليهبباسببس الببيتهببدافها واألأقيمتهببا و مببن حيببث مفهببوم الرتبيببة احلركيببة 
، طببببرق تببببدريس الرتبيببببة احلركيببببة ىالتعببببرف علبببب، أهببببداف وحمتببببوى وخببببربات بببببرامج الرتبيببببة احلركيببببة(احلركيببببة )

 .صائص العامة ملراحل الطفولة، اخلتطبيقات يف جمال الرتبية البدنية

 عملي( 5ي+ نظر 2وحدتان)         الصحة في مناهج التربية البدنية نهج : 0535

دراسببة موضببوعات متقدمببة يف الصببحة واللياقببة البدنيببة مبببا يف ذلببك ماهيببة اللياقببة البدنيببة وأمهيتهببا والفوائببد 
واللياقبببة  دور املدرسبببة يف تعزيبببز لارسبببة النشببباط الببببدينو ط الببببدين وببببرامج اللياقبببة البدنيبببة، الصبببحية للنشبببا

  البدنية املرتبطة بالصحة.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الحاسب اآللي.ريس مناهج وطرق تد 

 توصيف المقررات

 عملي( 5نظري+ 2وحدتان)             تعليمأصول تكنولوجيا ال :وسل 050

التطبببور التبببارخيي لتكنولوجيبببا الرتبيبببة، األصبببول النظريبببة لتكنولوجيبببا الرتبيبببة: )حركبببة   مفهبببوم تقنيبببات الرتبيبببة،
التعلببيم السببمعي البصببري، التعلببيم اجلمبباهريي، نظريببات االتصببال، التعلببيم الببذان، التعلببيم املببربمج ونظريببة 

 وتصميم و تطوير نظم التعليم، إعالم تكنولوجيا الرتبية و املنظمات املهنية(.التعلم، مدخل النظم 

 عملي(2  نظري+5ثالث وحدات)               التصميم واإلعالن :ترف 055

مفهبببببوم التصبببببميم وتقنياتبببببه اجلديبببببدة وأسببببباليب التعامبببببل مبببببع احلاسبببببب واألجهبببببزة اإللكرتونيبببببة واليدويبببببة و 
التصبببال املرسبببوم أو املصببور أو املتحبببرس، والكتببب واملطبوعبببات ووسببائل ااسببتخدامها يف جمببباالت اإلعببالن 

 الشكلي والتعبريي األخرى.

 عملي( 5نظري +  2ثالث وحدات )     تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم :نهج  055

، األسبببس واملفببباهيم النظريبببة والعمليبببة يف تطبيقبببات احلاسبببب اآليل )قواعبببد البيانبببات، اجلبببداول االلكرتونيبببة
العببروض التقدمييببة، حتريببر النصببوص( واسببتخداماهتا يف التعلببيم ، كمببا يببزود الطببالب والطالبببات باملعلومببات 
واملهببارات الضببرورية الالزمببة السببتخدام تقنيببات املعلومببات واالتصببال لتحقيببق مسببتوى أكببرب مببن مهببارات 

 التعامل مع ثقافة احلاسب وفهم طبيعة وإمكانات برجمياته التطبيقية.

 عملي( 5نظري +  2ثالث وحدات )      التعليم بمساعدة الحاسب اآللي :هج ن 055

مفهببببوم التعلببببيم مبسبببباعدة احلاسببببب، مببببع الرتكيببببز علببببى تطبيقببببات نظريببببات الببببتعلم وعلببببم الببببنفس التعليمببببي 
وإسقاطها علبى البربامج التعليميبة املسبتخدمة يف التعلبيم. ويشبمل املقبرر التعريبف بكيفيبة اسبتخدام البربامج 

(، النمذجببببة واحملاكبببباة Drill & practiceليميببببة املتنوعببببة مثببببل بببببرامج التببببدريب والتمببببرين )التع



(Simulation( والتعلبببيم اخلصوصبببي ،)Tutorials  والبببربامج التعليميبببة املختلفبببة مبببع الرتكيبببز علبببى )
 كيفية تعزيز الدوافع والقدرات اإلبداعية لدى املتعلم عند التعليم باستخدام احلاسب اآليل.

 عملي( 5نظري +  2ثالث وحدات )      التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  :نهج  055

يتنبباول هببذا املقببرر التعريببف ببباملفهوم احلببديث لالتصببال والتعلببيم ، ويركببز علببى تطبيقببات الببتعلم اإللكببرتوين 
اول والتعلبببببيم عبببببن بعبببببد ويسبببببتعرض إمكاناتبببببه وحبببببدوده ومزايببببباه ومكوناتبببببه وتقنياتبببببه املختلفبببببة ، كمبببببا يتنببببب

املوضبببوعات ذات الصبببلة باملسبببتجدات يف البببتعلم اإللكبببرتوين والتعلبببيم عبببن بعبببد وتطبيقاتبببه املتنوعبببة، ويركبببز 
املقبببرر علبببى جانبببب التطبيبببق العملبببي التعليمبببي للبببتعلم اإللكبببرتوين والتعلبببيم عبببن بعبببد خصوصبببا فيمبببا يتعلبببق 

التصببميم واإلعببداد س بنبباء وتقنيببات التعلببيم بببدءا ب تطبيقببات االنرتنببت و بأساسببيات الشبببكات واالتصببال
 الربجميات الالزمة لذلك وإمكانية حتديثها وصيانتها بشكل دوري.

 عملي( 5نظري +  2ثالث وحدات )      تصميم و تطوير البرامج التعليمية :نهج 050

األصببول النظريببة والفلسببفية للببربامج التعليميببة وجعببل ذلببك أساسبباً ومنطلقبباً لببو التصببميم الفعلببي للببربامج 
سبيتطرق املقبرر إىل مببادئ التصبميم التعليمبي و   لتعليمية وبنائها وتطويرها وفق األسس واملعايري العلميبة.ا

 سيقوم الطالب بتطبيق تلك املبادئ من أجل تصميم برنامج تعلمي.

 عملي( 5نظري +  2ثالث وحدات )      تصميم و تطوير المناهج الرقمية :نهج 055

وفبق املعببايري  وبنباء املنباهج الرقميبة واملواقبع التعليميبة تصببميم لنظريبة والعمليبة يفيتنباول هبذا املقبرر األسبس ا
العلمية املتبعة، كما يركز بشكل عملبي علبى كيفيبة بنباء وتطبوير املنباهج الرقميبة باسبتخدام برجميبات وعتباد 

 احلاسب باختالف أنواعه .

 عملي( 5نظري+ 3وحدات) ثالث    اتجاهات حديثة في تعليم تقنيات المعلومات :نهج 055

املوضبببوعات احلديثبببة واملسبببتجدات املتعلقبببة مبنببباهج و تعلبببيم احلاسبببب اآليل املختلفبببة ومتابعبببة مبببا يسبببتجد 
 منها، وذلك ذدف االطالع على املستجدات ذات الصلة واإلفادة منها يف حقل الرتبية والتعليم.



 عملي( 5نظري +  2وحدات ) ثالث      تطبيقات الوسائط المتعددة في المنهج :نهج 055

املفبباهيم األساسببية للوسببائط املتعببددة، وأنواعهببا، والتقنيببات املاديببة والربجميببة الالزمببة إلنتاجهببا. ويسببعى إىل 
إكسبباب مهببارات تصببميم وإنتبباج وتقببومي الوسببائط املتعببددة لألغببراض التعليميببة. ويركببز بشببكل رئببيس علببى 

 والتقنيات املتعلقة ذا.التطبيقات احلديثة اخلاصة بشبكة اإلنرتنت 

   عملي( 5نظري +  5وحدات ) أربع                      مشروع التخرج :نهج 055

يهببدف هببذا املقببرر إىل إتاحببة الفرصببة للطالببب مببن أجببل تصببميم وتنفيببذ مشببروع خببالل الفصببل الدراسببي 
أجبببل تطبببوير تعلبببيم يُظهبببر فيبببه الطالبببب قدرتبببه علبببى تطبيبببق مبببا تعلمبببه خبببالل مرحلبببة املاجسبببتري عمليببباً مبببن 

احلاسب اآليل أو تعزيز دمج احلاسب اآليل مبناهج التعليم. كما ميكن للطالب إجبراء دراسبة حتليليبة نقديبة 
 مبناهج و تعليم احلاسب اآليل.  إلحدى املشكالت املرتبطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اللغة اإلنجليزية.  مناهج وطرق تدريس 
 ج ماجستير تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرىبرنام. 

 توصيف المقررات:
 

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )    تعلم اللغة اإلنجليزية :نهج 055
يعببرف هببذا املقببرر الطببالب علببى النظريببات األساسببية لببتعلم اللغببة ومرئيببات الببتعلم املرتبطببة بطببرق تببدريس 

 تقببع يف تعلببم اللغببة ، وأيضبباً اللغببة. وهببو يشببتمل علببى حملببة عامببة عببن جوانببب معاجلببة اللغببة واألخطبباء الببيت
 تطور اللغة و الفروق الفردية.

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات ) -5-يس اللغة اإلنجليزية المتقدمة طرق تدر  :نهج  052
يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن وصببف وحتليببل طببرق تببدريس اللغببة اإلجنليزيببة، ومناقشببة وتقيببيم 

الالزمببببة لتبببدريس التحبببدث واالسببببتماع واملفبببردات والقواعببببد مبببع اإلشببببارة  املببببادئ البببيت تتنبببباول اإلجبببراءات
بشكل خاص إىل الرتكيز على مستوى اللغبة وتطورهبا. كمبا يعبرف هبذا املقبرر الطبالب علبى املهبارات البيت 

 طكنهم من املناقشة النقدية للدراسات السابقة يف املوضوع.

 عملي( 5نظري +  3حدات )ثالث و  نهج : تصميم مناهج اللغة اإلنجليزية  055

يهببدف هببذا املقببرر إىل تزويببد الطببالب مبببا يلببي: تعريفببات رمببنهج اللغببةر ودور املببنهج يف التعلببيم والببتعلم، 
ومبببادئ تصببميم وتنظببيم املببنهج، واحتياجببات املببتعلم، و أنببواع املببنهج، و العناصببر الببيت تببؤثر علببى تصببميم 

 طبيق املنهج.وتطبيق وتقومي املنهج، ودور املعلم يف تصميم وت

 5نظري +  3ثالث وحدات )    -2-نهج : طرق تدريس اللغة اإلنجليزية المتقدمة  055
 عملي(

يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن وصببف وحتليببل طببرق تببدريس اللغببة اإلجنليزيببة، ومناقشببة وتقيببيم 
رة بشببكل خبباص إىل الرتكيبببز املبببادئ الببيت تتنبباول اإلجببراءات الالزمببة لتببدريس والقببراءة والكتابببة مببع اإلشببا



على مستوى اللغة وتطورها. وكذلك يهبدف املقبرر إىل تعبرف الطبالب علبى واسبتخدامات احلاسبب اآليل 
يف تعلبببيم اإلجنليزيبببة. كمبببا يعبببرف هبببذا املقبببرر الطبببالب علبببى املهبببارات البببيت طكبببنهم مبببن املناقشبببة النقديبببة 

 للدراسات السابقة يف املوضوع.

نظري  3ثالث وحدات ) في مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية  نهج : قراءات مختارة 055
 عملي( 5+ 

يهببدف هببذا املقببرر إىل توسببيع مببدارس الطببالب باملعببارف والتجببارب العمليببة يف جمببال تعلببيم اللغببة اإلجنليزيببة 
وتعلمها. ويف هذا املقرر سبيتم اختيبار بعبض البحبوث واملقباالت والكتبب البيت سبتعكس االهتمبام املشبرتس 
جلميع الطالب املعنيني وتضمن مشاركتهم ، أي أن املنهج سيحدد مبن خبالل عمليبة اختيبار مشبرتكة ببني 

 أستاذ املقرر والطالب . 

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات ) نهج : التقويم في تدريس اللغة اإلنجليزية    055

قديببة لسلسببلة مببن القضببايا املتعلقببة هببذا املقببرر يببزود الطببالب باملهببارات الببيت طكببنهم مببن إجببراء املراجعببة الن
ببالتقومي واالختبببار يف سبياق تعلببيم اللغبة اإلجنليزيببة كلغبة أجنبيببة. وهبو مقببرر عملبي ملعلمببي اللغبة لتمكيببنهم 
من فهم دور االختبار يف تعليم اللغة )مبا يف ذلك مناقشة كيف ميكبن لالختببار أن يشبجع البتعلم اجليبد(.  

مبن اختبباذ اإلجبراء املهبب  السببليم علبى ضببوء فهمهبم وإدراكهببم لألسببس كمبا أن هببذا املقبرر ميكببن الطببالب 
 املنهجية الختبارات اللغة.

 5نظري +  3ثالث وحدات )  تدريس اللغة اإلنجليزية بمساعدة الحاسب اآللينهج :  055
                                                                                                            عملي(

يهدف هذا املقرر إىل توسيع مدارس الطالب عن استخدامات احلاسب اآليل يف تعلم وتعليم اللغة. 
وسوف يكون بوسع الطالب استكشاف النظريات اخلاصة بتعلم اللغة عملياً باستخدام برامج حاسوبية 

ة لتطبيق القراءات النظرية عرب برامج يف الفصل الدراسي. كما يساعد الطالب يف القيام مبشاريعهم اخلاص
 حاسوبية واريبها.

 



 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )    نهج : تدريس اللغة اإلنجليزية لصغار المتعلمين 052

يتناول هذا املقبرر كيفيبة تعلبم األطفبال املهبارات الشبفهية و القبراءة والكتاببة يف اللغبة اإلجنليزيبة. وهبو يتبيح 
عامبة عبن البحببوث والدراسبات يف جمبال تعلببم األطفبال للغبة ثانيببة أو لغبة أجنبيببة.   للطبالب اكتسباب فكببرة

كمبببا يبببزود الطبببالب باملببببادئ واألسبببس النظريبببة البببيت تبببؤثر علبببى الطبببرق احلاليبببة يف تعلبببيم األطفبببال، وكيفيبببة 
ت اللغبة وصف وحتليل وتقومي سلسلة من طرق التدريس، واألنشطة واملهام واملواد املتعلقة ذا لتطوير مهبارا

 األجنبية لدى األطفال.

 عملي( 5نظري +  3ثالث وحدات )         نهج : تعليم معلمي اللغة اإلنجليزية   055

يهببدف هبببذا املقبببرر إىل طكبببني الطبببالب مبببن وصبببف ومناقشبببة طبببرق خمتلفبببة لصبببياغة أهبببداف ببببرامج إعبببداد 
عمليبة تعلبم معلمبي اللغبة اإلجنليزيبة معلمي اللغة اإلجنليزية ، وطكني الطالب من مناقشبة أوجبه خمتلفبة مبن 

، كمببا يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن ربببط األهببداف وعمليببات الببتعلم ملعلمببي اللغببة اإلجنليزيببة 
 لتخطيط وبناء برامج مناسبة إلعدادهم. 

   

 3ثالث وحدات ) نهج :  تصميم وتطوير مواد ومقررات اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية  055
 عملي( 5نظري + 

يهبببدف هبببذا املقبببرر إىل الرتكيبببز علبببى مبببواد ومقبببررات تعلبببيم اللغبببة اإلجنليزيبببة املسبببتخدمة يف البيئبببة السبببعودية 
وإجبراءات تقييمهبا ومبدى حتقيقهببا لألهبداف اخلاصبة مبببنهج اللغبة اإلجنليزيبة. كمببا سبيتعرف الطبالب علببى 

هبدف املقبرر إىل تبدريب الطبالب بشبكل املبادئ اخلاصبة يف تصبميم املبواد وتعبديلها واملوائمبة بينهبا. كمبا ي
 عملي على تصميم املواد للبيئة السعودية. 

 

 

 



 (  عملي5+نظري5) أربع وحدات    مشروع تخرج نهج: 055

يهببدف هببذا املقببرر إىل إتاحبببة الفرصببة للطالببب إلجبببراء دراسببة حتليليببة نقديبببة إلحببدى املشببكالت املرتبطبببة 
روح البحث العلمي لبدى الطلببة وإكسباذم بعبض املهبارات  مبناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية لا ينمي

 األساسية يف إجراء البحث العلمي . 

 


