
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لـ الدراسية اخلطة

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

المناهج وطرق تخصص 
 .اللغة االنجليزيةتدريس ال

 



 اللغة اإلنجليزية.  مناهج وطرق تدريس 

 الخطة الدراسية:

 خيار الرسالة : خطة)أ( أواًل:

 المستوى )الفصل( األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 طرق البحث الرتبوي نفس 205 1
 3 تعلم اللغة اإلجنليزية هنج 280 5
 3 1-طرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتقدمة   هنج 285 3

 9 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 اإلحصاء الرتبوي نفس 203 1
 3 أسس املناهج هنج 200 5
 3 تصميم مناهج اللغة اإلجنليزية وتطبيقها هنج 285 3

 9 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 5 تطوير املنهج هنج 252 1
 3 5-طرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتقدمة  هنج 285 5
 3 تعليم اللغة مبساعدة احلاسب اآليل هنج 285 3

 8 المجموع



 المستوى )الفصل( الرابع

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 التقومي يف تدريس اللغة اإلجنليزية هنج 288 1
 3 تدريس اللغة اإلجنليزية لصغار املتعلمني هنج 255 5
 - الرسالة هنج 500 3

 +الرسالة6 المجموع
 

 :المقرراتخيار  ثانياً: خطة)ب(

 المستوى )الفصل( األول

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 طرق البحث الرتبوي نفس 205 1
 3 تعلم اللغة اإلجنليزية هنج 280 5
 3 1-طرق تدريس اللغة اإلجنليزية املتقدمة   هنج 285 3

 9 المجموع
 

 

 المستوى )الفصل( الثاني

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 اإلحصاء الرتبوي نفس 203 1
 3 أسس املناهج هنج 200 5
 3 تصميم مناهج اللغة اإلجنليزية وتطبيقها هنج 285 3
 3 5-اإلجنليزية املتقدمة طرق تدريس اللغة  هنج 285 5

 21 المجموع



 المستوى )الفصل( الثالث

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 5 تطوير املنهج هنج 252 1
 3 التقومي يف تدريس اللغة اإلجنليزية هنج 288 5
 3 تعليم اللغة مبساعدة احلاسب اآليل هنج 285 3

 8 المجموع
 

 الرابعالمستوى )الفصل( 

 عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 قراءات خمتارة يف مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية هنج 225 1
 3 إعداد معلمي اللغة اإلجنليزية هنج 255 5
 3 تدريس اللغة اإلجنليزية لصغار املتعلمني هنج 255 3

 9 المجموع
 

 المستوى )الفصل( الخامس

 عدد الوحدات اسم المقرر ورمزهرقم المقرر  م

 5 مشروع خترج هنج 258 1
 4 المجموع

 

 

 
 


