
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـ الدراسية اخلطة

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

المناهج وطرق تخصص 
 .التربية الفنيةتدريس ال

 



 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية. 

 الخطة الدراسية:

  :الرسالة خطة )أ( خيارأواًل:

 المستوى )الفصل( األول

 عدد الوحدات اسم المقرر المقرر ورمزهرقم  م
 3 األصول االجتماعية والفلسفية للرتبية ترب 055 1
 3 طرق البحث الرتبوي نفس 052 2
 2 االجتاهات املعاصرة يف الرتبية الفنية ترف 055 3
 2 مناهج الرتبية الفنية يف التعليم العام هنج 055 4

 01 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 أسس املنهج هنج 055 1
 3 اإلحصاء الرتبوي نفس 053 2
 2 العملية االبتكارية ترف055 3
 2 قضايا ومشكالت يف تدريس الرتبية الفنية هنج051 4

 01 المجموع
 

 

 



 المستوى )الفصل( الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 2 بناء وحدات املنهج هنج 051 1
 2 تطوير املنهج هنج 020 2
 2 استخدام احلاسب اآليل يف تدريس الرتبية الفنية هنج 052 3
 2 التقومي يف تدريس الرتبية الفنية هنج 053 4

 8 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 2 وتطبيقات يف مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنيةحبوث  هنج 054 1
 - الرسالة هنج 555 2

 + الرسالة 2 المجموع
 

  :خطة )ب( خيار المقرراتثانياً:

 المستوى)الفصل( األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 األصول االجتماعية والفلسفية للرتبية ترب 055 1
 3 الرتبويطرق البحث  نفس 052 2
 2 مناهج الرتبية الفنية يف التعليم العام هنج 055 3
 2 قضايا ومشكالت يف تدريس الرتبية الفنية هنج 051 4

 01 المجموع
 



 المستوى)الفصل( الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 أسس املناهج هنج 055 1
 3 اإلحصاء الرتبوي نفس 053 2
 2 وث وتطبيقات يف مناهج وطرق تدريس الرتبية الفنيةحب هنج 054 3
 3 مهارات التدريس يف الرتبية الفنية هنج 050 4

 00 المجموع
 المستوى)الفصل( الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 2 االجتاهات املعاصرة يف الرتبية الفنية ترف 055 1
 2 يف تدريس الرتبية الفنيةاستخدام احلاسب اآليل  هنج 052 2
 2 التقومي يف تدريس الرتبية الفنية هنج 053 3
 4 دراسة مستقلة هنج 0561 4

 01 المجموع
 

 المستوى)الفصل( الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 2 العملية االبتكارية ترف 055 1
 3 الفنيةالنقد والتذوق الفين يف دروس الرتبية  هنج 055 2
 3 مناهج الرتبية الفنية املقارنة هنج 055 3
 4 مشروع حبثي هنج 055 4

 02 المجموع
 


