توصيف املقررات ملرحلة

مرحلة الماجستير
بقسم املناهج وطرق التدريس – كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

 المناهج وطرق التدريس العامة.
توصيف المقررات
 055نهج  :أسس المناهج

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

تعريف باملنهج احلديث وعناصره والعوامل املؤثرة فيه  .أهم األسس اليت يقوم عليه املنهج احلديث.
األسس الفلسفية ( الفكرية واهم املدارس الفكرية املعاصرة  .األسس الثقافية االجتماعية وعالقتها ببناء
املنهج  .األسس النفسية ونظريات التعلم املختلفة .
 055نهج :بناء وحدات المنهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مقدمة حول أمهية بناء الوحدات الدراسية يف املنهج  .حملة تارخيية لنشأة الوحدات الدراسية  .عناصر أو
مكونات الوحدة الدراسية .التطبيق العملي لكيفية بناء الوحدات الدراسية من قبل الطالب  .مقارنة
املناهج
القائمة على أساس الوحدات باملناهج التقليدية .
 052نهج  :طرق التدريس العامة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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 .
 055نهج  :نظرية المنهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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
نظريات يف املنهج تتفق وخصائص اجملتمع املسلم .

 050نهج  :تقويم المنهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مفهوم تقومي املنهج  .أهداف تقومي املنهج  .جوانب تقومي املنهج وعناصره  .أسس تقومي املنهج .
أساليب تقومي املنهج  .مناذج يف تقومي املنهج  .تطبيقات عملية.
 055نهج  :بحوث ومستحدثات في المناهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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.
 025نهج  :ندوة المناهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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.
 020نهج  :تطوير المنهج

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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
لتطوير املنهج باململكة .دراسة استشرافية لتطوير املنهج يف اململكة .
 025نهج  :منهج المرحلة المتوسطة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مقدمة حول نظام التعليم العام يف اململكة .أهم خصائص النمو لطالب هذه املرحلة .دراسة وحتليل
أهداف وحمتوى وأنشطة هذه املرحلة .مقارنه منهج املرحلة املتوسطة يف اململكة مبا يقابله يف دول اخلليج
العربية والعامل العريب والعامل .
 025نهج  :منهج المرحلة الثانوية

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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 .

 555نهج :الرسالة

5وحدات

يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة للطالب من أجل تصميم وتنفيذ مشروع البحث حيث يُظهر فيه
الطالب قدرته على تطبيق ما تعلمه خالل مرحلة املاجستري.
 055ترب :األصول االجتماعية والفلسفية للتربية ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
تعريف الطالب باألصول الفلسفية واالجتماعية للرتبية وعالقة ذلك باألصول األخرى (التارخيية والثقافية)
وتعريف حبقائق الرتبية ومقوماهتا الفلسفية واالجتماعية ،وبعض قضاياها ومشكالهتا ،وإكسابه مهارات
النقد الفلسفي ومساعدته على تشكيل نظرته الفلسفية للحياة يف إطار من تعاليم الدين اإلسالمي.
 052نفس :طرق البحث التربوي

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

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
البحث العلمي بنوع من التفصيل بدءا باختيار املشكلة وانتهاء مبناقشة النتائج والتوصيات.
 053نفس :اإلحصاء التربوي

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

مراجعة لبعض األساليب اإلحصائية الوصفية مثل -مقاييس النزعة املركزية ،مقاييس التشتت ،الدرجة
املعيارية  ،التحويل اخلطي للدرجة املعيارية حلساب ارتباط بريسون .....اخل .باإلضافة إىل التعريف
باإلحصاء االستداليل مثل -الفرضيات اإلحصائية ،اخلطأ من النوع األول ،اخلطأ من النوع الثاين،
مستوى الثقة ،قوة االختبار اإلحصائي ،مستوى الداللة حجم األثر ....اخل..

 مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية.
توصيف المقررات
 025نهج :أساليب تدريس العلوم الشرعية عند المسلمين ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

يهتم هذا املقرر بتقدمي أهم املفاهيم العلمية املتعلقة بطبيعة أساليب تدريس العلوم الشرعية عند املسلمني
وعالقة ذلك بنظرية املعرفة وطبيعتها وفلسفتها مركزاً على التأصيل اإلسالمي ،و التعرف على تاريخ
أساليب تدريس العلوم الشرعية عند املسلمني ،والوقوف على إجنازات علماء املسلمني و إسهاماهتم يف
تطوير أساليب التدريس.كما يهتم املقرر باستعراض ومسح لألساليب التعليمية منذ عهد الرسول الكرمي
صلى اهلل عليه وسلم إىل اآلن مع مقارنتها بأساليب التعليم احلديثة.

 025نهج :تقنية المعلومات واالتصال في مناهج العلوم الشرعية ثالث وحدات ( 3نظري5 +
عملي)
يعد هذا املقرر مدخال لتقنيات املعلومات وتطبيقاهتا ويهدف إىل تعريف الدارس بأمهية املعلومات
وتقنياهتا واملفاهيم األساسية هلا وعالقتها يف مناهج العلوم الشرعية .كما يتطرق إىل االتصال ومفهومه
ومهاراته
والرتكيز على العوامل املؤثرة يف مبادئ االتصال الفعال واليت جيب على الدارس أن يتقنها.
 023نهج :دراسة مستقلة

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

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.
 025نهج :األساليب الحديثة في تدريس العلوم الشرعية ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
يناقش أبرز أساليب الرتبية احلديثة مع الرتكيز على األساليب املفعلة لدور املتعلم ،كما يتناول املقرر
األسس النفسية والفلسفية والرتبوية هلذه األساليب .ويقدم املقرر كذلك أبرز التوجهات واألحباث احلديثة
يف أساليب تعلم وتعليم العلوم الشرعية.

 035نهج :المنهج اإلسالمي في التربية

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

يركز هذا املقرر على مفهوم املنهج اإلسالمي وتعريفاته وخصائصه .كما يركز على األسلوب الرتبوي
العظيم للرسول صلى اهلل عليه وسلم والبذور اليت نثرها (صلى اهلل عليه وسلم) مربياً وهادياً ،والسمات
اليت ترىب عليها الرعيل األول من املسلمني ،واهم الصفات اليت كان حيث اإلسالم على غرسها يف نفوس
البشر .واستعراض أهم النظريات الرتبوية املعاصرة ومقارنتها باملنهج اإلسالمي .
035نهج :تطبيقات البحث في مناهج العلوم الشرعية ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
يهتم يف تطبيقات البحوث يف جماالت العلوم الشرعية .كما يتناول أبرز أساليب وطرق وإجراءات
البحوث مبناهج العلوم الشرعية وكيفية تطبيقها ،كما يهدف املقرر الكساب الطالب مهارات تطبيقات
دمج البحوث العلمية يف تعليم وتعلم العلوم الشرعية.
 035نهج :مشكالت تعليم العلوم الشرعية

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

طرح بعض القضايا واملشكالت يف تدريس العلوم الشرعية والقراءة الناقدة هلا ،وإجياد احللول اليت تواجه
طرق تعليم العلوم الشرعية .وتدريب الطالب على القيام بإجراء دراسات حتليلية نقدية إلحدى
املشكالت املرتبطة مبناهج و تعليم العلوم الشرعية ،ومناقشة أهم املشكالت حملياً وعربياً وعاملياً ،والوقوف
على كيفية حل ومعاجلة بعض املشكالت والقضايا املعاصرة يف تدريس العلوم الشرعية.
 002نهج :تطوير منهج العلوم الشرعية

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

يعتىن املقرر باملعارف واملهارات الالزمة لتطوير املنهج بشكل عام ومنهج العلوم الشرعية بشكل خاص،
ومعرفة العوامل املؤثرة يف تطوير املنهج يف املاضي واحلاضر .فهم العالقة بني عمليات املنهج من ختطيط
وتنفيذ وتقومي وتطوير .مساعدة الطالب على تطوير منهج فعال يسهم يف إجناح التعليم وخربات التعلم.
 055سلم :الفلسفة الحديثة والمعاصرة في ضوء اإلسالم

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

يهدف هذا املقرر إىل دراسة اإللوهية وما يتصل فيها من مشكالت كقدم العامل وحدوثه وبراهني وجود
اهلل تعاىل جل جالله ،كما يتناول لبعض الفالسفة يف اإلسالم مثل الكندي والفارايب وابن سيناء وابن
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
ظهور الفلسفة احلديثة وأثر الفكر اإلسالمي على أوربا .وخصائص الفلسفة احلديثة ومعىن الشك وأنواعه
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
املادي ونقده يف ضوء اإل سالم .واخلصائص العامة للتفكري الوجودي أخطاء هيدجر ،أخطاء سارتر
وموقف الوجودي من الدين واألخالق واحلرية ،ونقد اإلسالم للوجودية وعصر النهضة وانفصال الفلسفة
عن العلوم األخرى.
 055نهج :مشروع بحث

أربع وحدات

يهدف هذ ا املقرر إىل إتاحة الفرصة للطالب من أجل تصميم وتنفيذ مشروع خالل الفصل الدراسي
يُظهر فيه الطالب قدرته على تطبيق ما تعلمه خالل مرحلة املاجستري عملياً من أجل تطوير تعليم
احلاسب اآليل أو تعزيز دمج احلاسب اآليل مبناهج التعليم .كما ميكن للطالب إجراء دراسة حتليلية نقدية
إلحدى املشكالت املرتبطة مبناهج و تعليم احلاسب اآليل.
 0555نهج :تقويم مناهج العلوم الشرعية في التعليم العام ثالث وحدات ( 3نظري5 +
عملي)
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب املفاهيم و احلقائق و املهارات املتعلقة بتقومي منهج العلوم الشرعية
يف الت عليم العام .كما يهتم بإكساب الطالب أبرز املهارات اإلحصائية األساسية املتعلقة بالتقومي و
التحليل والتفريق بينه وبني القياس.كما يركز على وسائل و أساليب تقومي مناهج العلوم الشرعية و أمهية
التقومي وعالقته باألهداف و دوره يف العملية التعليمية ،وتقومي اجملال املعريف يف منهج العلوم الشرعية يف
التعليم العام.
 0505نهج :بحوث ومستحدثات في تدريس العلوم الشرعية ثالث وحدات ( 3نظري5 +
عملي)
يهتم هذا املقرر بالتعرف و اإلطالع على مستجدات البحوث يف املناهج وطرق التدريس بشكل عام
والعلوم الشرعية بشكل خاص وتلخيصها وتقوميها وعرضها ومعرفة مستوى هذه البحوث ومدى مراعاهتا
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
 055نهج  :تدريس القراءة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

طبيعة عملية القراءة ،تطور مفهوم القراءة يف القرن احلادي والعشرين  ،مراحل عملية القراءة ،مهارات
القراءة ،اسرتاتيجيات القراءة  ،طرق تدريس القراءة .
 055نهج  :األسس العلمية لطرق تدريس اللغة العربية

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مفهوم اللغة وطريقة تدريسها .مفهوم اللغة من أبرز وجهات النظر املختلفة  ،وظائف اللغة .دراسة اللغة
دراسة علمية .علم اللغة التطبيقي  .أمهية النظرية اللغوية ملعلم اللغة .علم اللغة االجتماعي وتعليم اللغة.
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
حمضر حول أحد حماور
مراحل التعليم العام  ،وكتابة تقرير حول كل قضية .إعداد الطالب حبث مقايل ّ
املقرر.
052نهج  :بحوث وتطبيقات في طرق تدريس اللغة العربية وحدتان ( 2نظري 5 +عملي))
عناصر البحث العلمي  .طبيعة حبوث طرق تدريس اللغة العربية .مناهج البحث يف تعليم اللغة العربية.
أدوات حبوث تعليم اللغة العربية  .حتليل حبث من حبوث تعليم اللغة العربية ( أهدافه وإطاره الفكري
ونوعه ومنهجه وأدواته ،مناقشة نتائجه وتوصياته ومقرتحاته ) .تدريب الطالب على حتليل وتقومي حبث
من حبوث طرق تدريس اللغة العربية.
 022نهج  :تقويم مناهج اللغة العربية في التعليم العام وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
مفهوم تقومي املنهج .التقومي والقياس  .دواعي تقومي املنهج  .خصائص تقومي املنهج  .خطوات التقومي .
عناصر منهج اللغة العربية  .تقومي منهج اللغة العربية .

 025نهج  :تصميم منهج تعليم اللغة العربية

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مفهوم املنهج والتخطيط اللغوي الرتبوي .عناصر ختطيط املنهج  .أغراض الرتبية وأهداف تعليم اللغة.
األهداف واملنهج  .املتعلم واملنهج :استخدام التلميذ للغة  .مكانة القراءة .استخدام احملادثة .الكتابة.
االستماع .األساليب الصفية :قائمة املفردات ،اإلمالء  ،الرتقيم  ،مهارات الدراسة  .السياسة اللغوية يف
املنهج الدراسي  .وصف مطالب التعلم (خصائصها وتصنيفها )  .اختيار اللغة تنظيمها  .تطبيقات
( تصميم مقرر  /وحدة دراسية ).
055عرب :علم اللغة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

تعميق معلومات الطالبب بعلبم اللغبة وأسسبه املعرفيبة وخصبائص منهجبه يف دراسبة الظباهرة اللغويبة فيتطبرق
إىل عقبات البحث اللساين العريب وحب ّد اللغبة ببني املعيبار واالسبتعمال ،س يبدرس مقومبات الظباهرة اللغويبة
ومراتبهببا ،واملببنهج الببذي يقرتحببه علببم اللغببة لدراسببتها ،وينتهببي مبجبباالت البحببث اللغببوي ووجببوه توظيفببه
واالستفادة منه.

 مناهج وطرق تدريس العلوم االجتماعية.

توصيف المقررات
 032نهج  :أسس مناهج المواد االجتماعية ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
حتليببل معببىن الدراسببات االجتماعيببة والعلببوم االجتماعيببة وإدراس الف ببرق بينهمببا .األسببس ال ببيت يب ب عليه ببا
م ببنهج املب بواد االجتماعي ببة ( األس بباس النفس ببي واالجتم بباعي واملع ببريف والفلس ببفي ) .أبع بباد الب بربط واالدم بباج
والتكام ببل يف امل ب بواد االجتماعي ببة والف ببرق ب ببني ه ببذه املص ببطلحات  .مفه ببوم األه ببداف العام ببة واأله ببداف
السببلوكية والفببرق بينهمببا ،كيفيببة بنبباء األهببداف السببلوكية ( أمثلببة لألهببداف السببلوكية)  .التقببومي يف مببنهج
املواد االجتماعية – تعريف التقومي  ،أمهيته – مناذج لبعض جوانب التقومي يف مناهج املواد االجتماعية .
 033نهج  :االتجاهات المعاصرة في تددريس المدواد االجتماعيدة ثدالث وحددات ( 3نظدري5 +
عملي)
الطببرق التدريسببية املعاصببرة يف امل بواد االجتماعيببة .اس برتاتيجيات تببدريس الدراسببات االجتماعيببة .التقنيببات
الرتبويببة املعاصببرة واسببتخدامها يف تببدريس املبواد االجتماعيببة  .التفاعببل الصببفي واللفظببي ودورمهببا يف حتسببني
عملي ب ببة التعل ب ببيم وال ب ببتعلم يف الدراس ب ببات االجتماعي ب ببة .أس ب بباليب التق ب ببومي املعاص ب ببرة يف ت ب ببدريس الدراس ب ببات
االجتماعي ببة ( املفه ببوم املعاص ببر للتق ببومي  ،أمن بباط التق ببومي  ،االسب برتاتيجيات احلديث ببة يف تقي ببيم االختب ببارات
واالستفادة منها يف تطوير العملية التعليمية).

 035نهج  :ندوة المواد االجتماعية

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

يشمل املقرر موضوعات خمتارة من مناهج وطرق تدريس املواد االجتماعية ،كما يتضمن طرح مشكالت

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

 035نهج  :مناهج المواد االجتماعية في التعليم العام

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

أمهيببة امل بواد االجتماعيببة للطالببب يف مراحببل التعلببيم العببام وعالقتهببا ببباملواد االجتماعيببة يف اململكببة العربيببة
السببعودية .أسببس وأهببداف مببنهج املبواد االجتماعيببة يف مراحببل التعلببيم العببام يف اململكببة العربيببة السببعودية.
حتليل أهداف منباهج املبواد االجتماعيبة يف اململكبة العربيبة السبعودية  .حمتبوى منباهج املبواد االجتماعيبة يف
اململكببة العربيببة السببعودية  .مشببكالت ختطببيط منبباهج امل بواد االجتماعيببة وتطويرهببا وإي براد منبباذج للتطببوير
والتطبيق  .تصميم منهج ملادة من املواد االجتماعية يف ضوء املراجع املقررة للمنهج.
 055جغر :مناهج وطرق البحث في الجغرافيا

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

يهدف املقرر للتعريف بأهم مناهج وطرق البحث يف اجلغرافيا ،وذلك بغرض تنويع خربات طالبب املنباهج
يف ختصص الدراسات االجتماعية لتنويع ادراكه ملناهج البحث وطرقه يف خمتلف التخصصات.
 053ترخ  :دراسات في التاريخ األوربي الحديث ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
يشب ببتمل ه ب ببذا املقب ببرر عل ب ببى دراسب ببة زي ب ببادة إمكانب ببات ال ب ببدول العظم ب بى األوربي ب ببة من ب ببذ 0781م ،وتوس ب ببعها
االسببتعماري مببن 0787م ،يف عصببر بسببمارس س مببا بعببد عصببر بسببمارس وفببرتة احلببرب العامليببة األوىل حب
تسويات 0101م ،مع انعكاس ذلك على العالقات الدولية.

 مناهج وطرق تدريس العلوم.
 توصيف المقررات
 055نهج :اتجاهات حديثة في مناهج العلوم وطرق تدريسها

وحد د د د د د دددتان ( 2نظد د د د د د ددري5 +

عملي)
أهببم املفبباهيم العلميببة احلديثببة والتطبيقببات العمليببة املرتبطببة باالااهببات احلديثببة يف منبباهج العلببوم وطببرق
تدريسببها ،وذلببك مببن خببالل التطببرق للتوجهببات احلديثببة يف تببدريس العلببوم ،وأبببرز طرائببق التببدريس احلديثببة
املفعلة لدور املتعلم ،واستعراض بعض مشروعات تطوير مناهج العلوم احمللية واإلقليمية والعاملية.
 055نهج :مناهج العلوم في المملكة العربيدة السدعودية وطدرق تدريسدها وحددتان ( 2نظدري5 +
عملي)
يهتم هذا املقبرر بتقبدمي أهبم املفباهيم العلميبة والتطبيقبات العمليبة املرتبطبة مبنباهج العلبوم يف اململكبة العربيبة
السعودية وطرائق تدريسها.
 052نهج :ندوة في تدريس العلوم

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

موضببوعات يف منبباهج العلببوم وطببرق تدريسببها ،وذلببك مببن خببالل حتليببل ونقببد ومناقشببة عببدد مببن األحببباث
والرسائل العلميبة واملقباالت احلديثبة يف جمباالت الرتبيبة العلميبة املختلفبة .كمبا يسبعى إىل مسباعدة الطبالب
يف إعداد خطط املشروع البحثي.
 053نهج :العلم عند المسلمين

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

يه ببتم ه ببذا املق ببرر ب ببالتعرف عل ببى ت بباريخ و تط ببور العل ببوم و خاص ببة إس ببهامات احلض ببارة اإلس ببالمية يف ه ببذا
اجلانب ،كما يهتم بإلقاء الضوء على إجنازات علماء املسلمني وإسهاماهتم يف تطور العلوم الطبيعية.

 055نهج :أساسيات التربية العلمية

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

األساسببيات العامببة يف الرتبيببة العلميببة و الببيت يلببزم معلببم العلببوم اإلملببام ذببا .حيببث يتنبباول هببذا املقببرر تطببور
مفهوم الرتبية العلمية والثقافة العلمية خالل العقود املاضبية ،كمبا يسبتعرض أبعباد وعناصبر وجمباالت الرتبيبة
العلمية وأبرز حركات إصالحها حملياً و عاملياً.

 050نهج :التقويم في تدريس العلوم

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

إكسباب الطبالب املعرفبة واملهبارات املتعلقبة بتقبومي منباهج العلبوم وأسباليب تعلمهبا وتعليمهبا .كمبا يهببدف
إىل إكساب الطالب أهم املهارات اإلحصائية األساسية املتعلقة بالقياس والتقومي وحتليل االختبارات.
 055نهددج :تقنيددة المعلومددات واالتصددال فددي مندداهج وتعلدديم العلددوم ثددالث وحدددات ( 3نظددري5 +
عملي)
تقنيببة املعلومببات واالتصببال يف الرتبيببة ،وبشببكل رئببيس يف تعلببيم وتعلببم العلببوم .ويتنبباول املقببرر موضببوعات:
االتصال يف الرتبية ،مفهوم دمج التقنية يف التعليم ،أبرز أساليب دمج تقنيات التعليم واالتصبال يف منباهج
العلبوم وأسباليب تعلمهبا وتعلميهبا ،الربجميبات التعليميبة يف مقبررات العلبوم وأنواعهبا وأسباليب تقوميهبا .كمبا
يتناول املقرر أبرز التوجهات احلديثة يف استخدام تقنيات التعليم واالتصال يف تعليم وتعلم العلوم.
 055نهج :بناء مناهج العلوم وتحليلها

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

النظريببات والتطبيقببات الرتبويببة يف بنبباء وحتليببل منبباهج العلببوم مببع العنايببة بشببكل مركببز علببى ليببات تنظببيم
وبنبباء منبباهج العلببوم وترمجتهببا عمليباً .ويتضببمن املقببرر العوامببل املبؤثرة يف بنبباء املببنهج ،سياسببات وحمتويببات
منبباهج العلببوم ،ومبببادئ تطببوير منبباهج العلببوم وتقنياهتببا ،وعوامببل تغيببري منبباهج العلببوم ،وأسبباليب اريببب
مناهج العلوم وتقوميها.

 055نهج :تطبيقات البحث في التربية العلمية

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

تطبيقات البحوث يف جماالت الرتبية العلمية .كمبا يتنباول أببرز أسباليب وطبرق وإجبراءات البحبوث بالرتبيبة
العلمية وكيفية تطبيقها ،كما يهدف املقرر إلكساب الطالب مهارات تطبيقات دمبج البحبوث العلميبة يف
تعليم وتعلم العلوم.
 055نهج :أساليب متقدمة في تدريس العلوم

ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)

أب برز أسبباليب الرتبيببة العلميببة مببع الرتكيببز علببى األسبباليب املفعلببة لببدور املببتعلم ،كمببا يتنبباول املقببرر األسببس
النفسببية والفلسببفية والرتبويببة هلببذه األسبباليب .و يقببدم املقببرر كببذلك أبببرز التوجهببات واألحببباث احلديثببة يف
أساليب تعلم وتعليم العلوم.
 005نهج :مشروع بحث

5ساعات ( 5نظري 5 +عملي)

تصببميم و تنفيببذ مشببروع حبثببي يف الرتبيببة العلميببة خببالل الفصببل الدراسببي يُظهببر فيببه الطالببب قدرتببه علببى
تطبي ببق م ببا تعلم ببه خ ببالل دراس ببته يف مرحل ببة املاجس ببتري حي ببث ميك ببن للطال ببب اكتس بباب مه ببارات البح ببث

العلمي عملياً.
 0535نهج :مقدمة في تاريخ وطبيعة العلم

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

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
املسلمني ودورهم يف صنع احلضارة العلمية .كما يتضمن املقرر التعريف بكيفية اسبتخدام املبدخل التبارخيي
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.
 055فيز :الفيزياء والحياة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مب ببادئ الفيزي بباء باحلي بباة اليومي ببة ،وإعطب بباء نب ببذة ع ببن التطبيق ببات احليويب ببة والطبي ببة للفيزي بباء .حي ببث يهب ببتم
باستعراض تطبيقات الفيزياء يف احلياة اليومية واجملباالت احليويبة والطبيبة ،كمبا يقبدم بصبورة مبسبطة املببادئ

الفيزيائيببة الببيت سببامهت يف بنبباء التقببدم التق ب وربطهببا باالكتشببافات احلديثببة يف الص ببناعة والعل ببوم احليويببة
والطبية مع وصف لبعض األجهزة احلديثة املستخدمة يف حياتنا املعاصرة.
 055حين :البيئة والتلوث

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

يهدف هذا املقرر إىل تزويد طالب الدراسات العليبا غبري املتخصصبني يف علبم احليبوان باملفباهيم األساسبية
عن بيئة احليوانات األرضية واملائية والتلوث.و يتضمن حمتوى هذا املقرر مقدمة عبن أمهيبة علبم البيئبة ،علبم
البيئة واإلنسان ،األنظمة البيئيبة األرضبية واملائيبة ،مكونبات النظبام البيئبي ،البدورات البيوجيوكيميائيبة واتبزان
النظببام البيئببي ،الطاقببة ،السالسببل الغذائيببة واملسببتويات االغتببذاء ،انسببياب الطاقببة خببالل احملببيط احليببوي،
تببباين األن بواع ،العالقببة بببني احليوانببات األرض ببية واملائيببة والعوامببل البيئيببة ،اجلماعببات واجملتمعببات احليوانيببة
األرض ببية واملائي ببة – مقدم ببة يف التل ببوث -التل ببوث باجلس ببيمات ،الغ ببازات ،طبق ببة األوزون ،العناص ببر الثقيل ببة
والبنفط ،اإلشبعاعات ،الضوضباء والتلببوث الغبذائي ،اآلثبار اجلانبيبة للملوثببات علبى احليوانبات ،العالقبة بببني
امللوثات والعوامل البيئية ،طرق التحكم يف التلوث ،التلوث يف دول اخلليج العريب
055كيم :الكيمياء والحياة

وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)

مقدم ببة ع ببن دور الكيمي بباء غ ببري العض ببوية يف ال ببنظم احليوي ببة ،التل ببوث البيئ ببي وب ببالرتكيز عل ببى تل ببوث اهلب بواء،
التطبيقببات السببلمية وغببري السببلمية للطاقببة النوويببة مببن الرتكيببز علببى االسببتخدامات السببلمية يف اجملبباالت
الطبية ،التلوث اإلشعاعي البيئي وأضراره وكيفية الوقاية منه.

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات.
توصيف المقررات
 005نهج  :نظريات وتطبيقات في تدريس الرياضيات وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
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).
 005نهج  :مناهج الرياضيات وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
حتليل ومقارنة ونقد مناهج الرياضيات يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية من حيث :احملتبوى ،واخلطبة
الدراسية ،وطرق التدريس  ،والوسائل التعليمية ،وأساليب التقومي منذ عام 0131ه ب وحب الوقبت احلاضبر
من خالل معايري يتم تطويرها.
 000نهج  :الحاسب اآللي وتعليم الرياضيات وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
أمهية احلاسب اآليل كوسيلة ،أساليب استخدامه ،استعراض بعض لغات احلاسب املستخدمة يف التبدريس
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.
 005نهج  :الرياضيات المدرسية وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
احملتوى  ،اللغبة املسبتخدمة مبن حيبث املفبردات والصبياغة ،طريقبة العبرض ،الوسبائل املسبتخدمة  ،التمبارين
واملسائل واستخدام التقنية احلديثة.
 005نهج  :ندوة في تعليم الرياضيات وحدتان ( 2نظري 5 +عملي)
النمبو املعبريف ،حبببوث أساسبية وتطبيقيبة ،نظببم تصبنيف األهببداف الرتبويبة ،وغريهبا مببن املسبتجدات العلميببة
والتقنية املرتبطة بتعليم وتعلم الرياضيات.

 005ريض  :التحليل العددي ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
نظام املتجهات واملصفوفات ،حساب الفاصلة املتحركة واخلطأ ،احللول التكراريبة للمعبادالت غبري اخلطيبة،
الطريق ببة التكراري ببة حل ببل معادل ببة وحي ببدة ،انتش ببار اخلط ببأ ،طرائ ببق تكراري ببة ذات رت ببب علي ببا ،بع ببض الطرائ ببق
التكراري ببة الص ببرحية (التق بباطع ،ني ببوتني ،املوق ببع الزائ ببف ،وطريق ببة اي ببتكن) ،ط ببرق خاص ببة بكثب بريات احل ببدود،
حساب كثبريات احلبدود ومشبتقاهتا ،متواليبة شبتورم ،طريقبة برنبويل وطريقبة بريسبتو ،احللبول العدديبة ألنظمبة
املعادالت غري اخلطية (التعويض ،القاطع ،نيوتن وطرائق االستمرار).
 000ريض  :البرمجة الرياضية ثالث وحدات ( 3نظري 5 +عملي)
طريقة السيمبلكس وصورها املختلفة ،نظرية االزدواجية للربجمة اخلطية ،حتليبل احلساسبية ،الربجمبة الربامرتيبة،
الربجمة العددية ،برجمة اهلدف ،تطبيقات يف جماالت متعددة.

 مناهج وطرق تدريس التربية الفنية.
توصيف المقررات
وحدتان(2نظري 5 +عملي)

 055نهج :مناهج التربية الفنية في التعليم العام

التعريببف بأمهيببة وأسببس وأهببداف منبباهج الرتبيببة الفنيببة للطالببب يف التعلببيم العببام وعالقتهببا ببباملواد األخببرى.
وكببذلك حتليببل أهببداف ومفببردات حمتببوى مببادة الرتبيببة الفنيببة ،والتعببرف علببى أمهيتببه وأسببس اختيبباره .كمببا
يتطرق املقرر إىل مشكالت ختطيط وتصميم مناهج املادة.
 055نهج :قضايا ومشكالت في تدريس التربية الفنية

وحدتان(2نظري 5 +عملي)

تنميببة قببدرة الدارسببني عل ببى التعببرف علببى مش ببكالت تعل ببيم الرتبيببة الفنيببة والق ببدرة عل ببى حتليلهببا وعرض ببها
بأسلوب علمبي .وكبذلك تنميبة قبدرة البدارس علبى القبراءة الناقبدة لقضبايا ومشبكالت الرتبيبة الفنيبة وإجيباد
احللول املناسبة هلا.
 052نهج :استخدام الحاسب اآللي في تدريس التربية الفنية وحدتان(2نظري 5 +عملي)
التعريببف بأمهيببة احلاسببب اآليل يف التببدريس ،وبببالربامج املسبباعدة يف حتضببري الببدروس باإلضببافة إىل ال بربامج
البيت تسبباعد الطبالب علببى الرسبم والتصبميم باسبتخدام احلاسببب ،وأيضبا التعريببف بأمهيبة شبببكة املعلومببات
(االنرتنببت) واالسببتفادة منببه يف التببدريس وحتضببري الببدروس باعتبارهببا مببن وسببائل التعلببيم احلديثببة واملهمببة يف
التعليم العام.
 053نهج :التقويم في تدريس التربية الفنية

وحدتان(2نظري 5 +عملي)

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

055نهددج :بحددوث وتطبيقددات فددي مندداهج وطددرق تدددريس التربيددة الفنيددة

وحدددتان(2نظددري5 +

عملي)
التعري ببف بطبيع ببة البح ببوث يف جم ببال من بباهج وط ببرق ت ببدريس الرتبي ببة الفني ببة .وأيض ببا ت ببدريب الدارس ببني عل ببى
مراجعة البحوث وحتليلها ونقدها وتقوميهبا بشبكل علمبي صبحيح واالسبتفادة مبن ذلبك يف إعبداد املشباريع
البحثية.
 050نهج :مهارات التدريس في التربية الفنية ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
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
يف الرتبية الفنية ،والتعرف على كفايات التدريس وأمهية الوسائل التعليمية يف تدريس الرتبية الفنية.
 055نهج :النقد والتذوق الفني في دروس التربية الفنية

ثد د د ددالث وحد د د دددات ( 3نظد د د ددري 5 +

عملي)
التعرف على أمهية النقد والتذوق الف يف دروس الرتبية الفنية وتنمية مهبارات الدارسبني علبى قبراءة وحتليبل
األعم ببال الفني ببة وخاص ببة رس ببومات األطف ببال وكيفي ببة ت ببدريب التالمي ببذ عل ببى لارس ببة النق ببد والت ببذوق الفب ب
ألعماهلم وأعمال زمالئهم الفنية.
 055نهج :مناهج التربية الفنية المقارنة

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

التعببرف علببى أهببداف منبباهج الرتبيببة الفنيببة يف العببامل العببريب والعببامل امجببع مببع مالحظببة الفلسببفات املختلفببة
الببيت تقببود هببذه املنبباهج والتطبيقببات الرتبويببة الببيت تنحببدر منهببا ،والتعببرف علببى حمتببوى وأسبباليب التببدريس
والتقببومي للرتبيببة الفنيببة يف التعلببيم العببام واختالفاهتببا الدوليببة ،ومببدى تببأثري التجهي بزات واملببباين وغريهببا علببى
هذه املناهج وعالقاهتا باحملتوى.

 0555نهج :دراسة مستقلة

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

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.
 055ترف :االتجاهات المعاصرة في التربية الفنية

وحدتان(2نظري 5 +عملي)

التعرض للتطورات اليت حدثت ملنباهج الرتبيبة الفنيبة خبالل العقبود املاضبية علبى التغبريات والتوجيهبات البيت
ينتجهببا اجملتمببع .ويببتم مناقشببة الدراسببات والبحببوث الببيت شببهدت منبوا يف منبباهج وببرامج الرتبيببة الفنيببة الببيت
هتتم باجلوانب الوجدانية واملعرفية واملهارية.
 055ترف :العملية االبتكارية

وحدتان(2نظري 5 +عملي)

دراسببة مفهببوم العمليببة االبتكاريببة وظروفهببا و اهتببا لببدى األطفببال وامل براهقني والراشببدين  ،ويتنبباول املقببرر
البحوث والدراسبات يف اإلببداع بشبكل عبام واإلببداع الفب بشبكل خباص سبواء مبا يتصبل مبفهبوم العمليبة
االبتكاريببة وخواصببها وظببروف نشببأهتا واسببتدعاءاهتا وب برامج تنميببة التفكببري اإلبببداعي وتطبيقاهتببا يف الفنببون
والرتبية الفنية.
 055نهج :مشروع بحث

أربع وحدات

تقببدمي كببل طالببب علببى حببده مشببروعا حبثيببا يف جمببال ختصصببه يف خببر فصببل دراسببي مسببتقل مسببتخدما
املنهجية العلمية يف وصفه ومناقشته وحتليله لنتائج حبثه.

 مناهج وطرق تدريس التربية البدنية.

توصيف المقررات
 055تددر  :فلسددفة واتجاهددات التربيددة البدنيددة وعلددوم الحركددة ثددالث وحدددات ( 3نظددري 5 +
عملي)
فلس ببفة واااه ببات الرتبي ببة البدني ببة وعل ببوم احلرك ببة وخاص ببة احلديث ببة منه ببا  ،وي ببتم م ببن خ ببالل املق ببرر مناقش ببة
موضوعات تتعلق بواقع املهنة ومستقبلها وموضوعات فلسفية أخرى كمسمى املهنبة  ،والتخصبص البدقيق
 ،والتجزئببة املعرفيببة يف الرتبيببة البدنيببة وعلببوم احلركببة  ،وتشببتت االهتمامبات ..اخل ،مببع الرتكيببز علببى القضببايا
ذات االرتباط بواقع املهنة يف اململكة العربية السعودية.
 005نهد د ددج  :ند د دددوة فد د ددي مند د دداهج التربيد د ددة البدنيد د ددة

وحد د دددتان(2نظد د ددري 5 +عملد د ددي)

مض ببمون الرتبي ببة البدني ببة وارتباطه ببا بالرتبي ببة العام ببة ،وتعزي ببز معرف ببة الط ببالب يف االااه ببات القيمي ببة للرتبي ببة
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.
 005نهج  :تطبيقات البحث في التربية البدنية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

تطبيقببات البحببوث يف جمبباالت الرتبيببة البدنيببة .حيببث يتنبباول أسبباليب وطببرق وإج براءات البحببوث بالرتبيببة
البدنية وكيفية تطبيقها ،كما يهدف املقرر إلكساب الطالب مهبارات تطبيقبات دمبج البحبوث العلميبة يف
تعليم وتعلم الرتبية البدنية.
 055نهج  :دراسات متقدمة في تدريس التربية البدنية ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
دراسببة منظومببة الت ببدريس الفعببال يف الرتبيببة البدني ببة ،وكببذلك التع ببرف عل ببى نظريببات الببتعلم وتطبيقاهت ببا يف
تدريس الرتبية البدنية .كما يزود الطالب بالنظريات احلديثة واسرتاتيجياهتا يف تدريس الرتبية البدنية.

 053نهج  :اتجاهات حديثة في مناهج التربية البدنية ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
بنباء أسبباس معبريف فيمببا يتعلبق مبنبباهج الرتبيبة البدنيببة واااهاهتبا احلديثببة ،مبن حيببث التعبرف علببى األهببداف
ومصب ببادر اشب ببتقاقها ومسب ببتوياهتا وحتليب ببل احملتب ببوى وتقوميب ببه ومكوناهتب ببا يف الرتبي ب ببة البدنيب ببة ومراحب ببل تطورهب ببا
واالااهات احلديثة خالل مراحل التعليم املختلفة وكذا التعرف على تقوميها.
050نهج  :تقنية المعلومات واالتصال في مناهج وطدرق تددريس التربيدة البدنيدة والرياضدة :ثدالث
وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
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
على خر املستجدات واألحباث يف جمال احلاسب واملنهج وطرق التبدريس يف الرتبيبة البدنيبة والرياضبة وفبق
املفردات التالية :مفهبوم دمبج احلاسبب و تقنيبة املعلومبات يف املبنهج  -متطلببات وأسباليب دمبج احلاسبب
يف املببنهج -منبباذج لببدمج احلاسببب يف املببنهج  -إعببداد وحببدات دراسببية وفببق أسببلوب الببدمج -دراسببات
لواقبع دمببج تطبيقببات احلاسببب يف املنبباهج احملليببة  -االطبالع علببى األحببباث العلميببة واملسببتجدات يف جمببال
تطبيقات احلاسب يف املناهج وطرق التدريس يف الرتبية البدنية والرياضة.
 055نهج  :بحوث ومستحدثات في تدريس التربية البدنية وحدتان(2نظري 5 +عملي)
دراس ببة واق ببع مش ببكالت ت ببدريس الرتبي ببة البدني ببة وتوس ببيع م ببدارس الط ببالب م ببن خ ببالل االط ببالع والتحلي ببل
للبحوث املتعلقة بطرق تدريس الرتبية البدنية والرياضة.
 055نهج  :المشروع البحثي

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

تصببميم و تنفيببذ مشببروع حبثببي يف منبباهج وتببدريس الرتبيببة البدنيببة ،الكتسبباب مهببارات البحببث العلمببي ،
حبيث يكون الطالب قادراً على تطبيق ما تعلمه خالل دراسته يف هذا املشروع.

 0535نهج  :تقويم مناهج التربية البدنية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

التعريف مبفهوم املنهج وتقوميه ،ودواعي تقبومي املبنهج ،والتعبرف علبى أسبس تقبومي املبنهج وأسباليبه ،ومعرفبة
خصائص وخطوات وأدوات تقومي املنهج ،وتطبيقات يف تقومي منهج الرتبية البدنية.
 0535نهج  :تدريس التربية الحركية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

أساسببيات الرتبيببة احلركيببة واألسببس العلميببة هلببا ،دراسببة الرتبيببة احلركيببة كأحببد منبباذج مببنهج الرتبيببة البدنيببة،
مفهببوم الرتبيببة احلركيببة مببن حيببث قيمتهببا وأهببدافها واألسببس الببيت تقببوم عليهببا ،كيفيببة اعببداد ب برامج الرتبيببة
احلركي ببة (أه ببداف وحمت ببوى وخب بربات بب برامج الرتبي ببة احلركي ببة) ،التع ببرف علب بى ط ببرق ت ببدريس الرتبي ببة احلركي ببة،
تطبيقات يف جمال الرتبية البدنية ،اخلصائص العامة ملراحل الطفولة.
 0535نهج  :الصحة في مناهج التربية البدنية

وحدتان(2نظري 5 +عملي)

دراسببة موضببوعات متقدمببة يف الصببحة واللياقببة البدنيببة مبببا يف ذلببك ماهيببة اللياقببة البدنيببة وأمهيتهببا والفوائببد
الص ببحية للنش بباط الب ببدين وب برامج اللياق ببة البدني ببة ،ودور املدرس ببة يف تعزي ببز لارس ببة النش بباط الب ببدين واللياق ببة
البدنية املرتبطة بالصحة.

 مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي.
توصيف المقررات
وحدتان(2نظري 5 +عملي)

 050وسل :أصول تكنولوجيا التعليم

مفهببوم تقنيببات الرتبيببة ،التطببور التببارخيي لتكنولوجيببا الرتبيببة ،األصببول النظريببة لتكنولوجيببا الرتبيببة( :حركببة
التعلببيم السببمعي البصببري ،التعلببيم اجلمبباهريي ،نظريببات االتصببال ،التعلببيم الببذان ،التعلببيم املببربمج ونظريببة
التعلم ،مدخل النظم وتصميم و تطوير نظم التعليم ،إعالم تكنولوجيا الرتبية و املنظمات املهنية).
 055ترف :التصميم واإلعالن

ثالث وحدات(5نظري2 +عملي)

مفهب ببوم التصب ببميم وتقنياتب ببه اجلديب ببدة وأسب بباليب التعامب ببل مب ببع احلاسب ببب واألجهب ببزة اإللكرتونيب ببة واليدويب ببة و
اسببتخدامها يف جمبباالت اإلعببالن املرسببوم أو املصببور أو املتحببرس ،والكتببب واملطبوعببات ووسببائل االتصببال
الشكلي والتعبريي األخرى.
 055نهج  :تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

األسببس واملفبباهيم النظريببة والعمليببة يف تطبيق ببات احلاسببب اآليل (قواعببد البيانببات ،اجلببداول االلكرتوني ببة،
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.
 055نهج  :التعليم بمساعدة الحاسب اآللي

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

مفه ببوم التعل ببيم مبس بباعدة احلاس ببب ،م ببع الرتكي ببز عل ببى تطبيق ببات نظري ببات ال ببتعلم وعل ببم ال ببنفس التعليم ببي
وإسقاطها علبى البربامج التعليميبة املسبتخدمة يف التعلبيم .ويشبمل املقبرر التعريبف بكيفيبة اسبتخدام البربامج
التعليمي ببة املتنوع ببة مث ببل بب برامج الت ببدريب والتمب برين (practice

&

 ،)Drillالنمذج ببة واحملاك بباة

( ،)Simulationوالتعل ببيم اخلصوص ببي ( )Tutorialsوال بربامج التعليمي ببة املختلف ببة م ببع الرتكي ببز عل ببى
كيفية تعزيز الدوافع والقدرات اإلبداعية لدى املتعلم عند التعليم باستخدام احلاسب اآليل.
 055نهج  :التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

يتنبباول هببذا املقببرر التعريببف ببباملفهوم احلببديث لالتصببال والتعلببيم  ،ويركببز علببى تطبيقببات الببتعلم اإللكببرتوين
والتعل ب ببيم ع ب ببن بع ب ببد ويس ب ببتعرض إمكانات ب ببه وح ب ببدوده ومزاي ب بباه ومكونات ب ببه وتقنيات ب ببه املختلف ب ببة  ،كم ب ببا يتن ب باول
املوضببوعات ذات الصببلة باملسببتجدات يف الببتعلم اإللكببرتوين والتعلببيم عببن بعببد وتطبيقاتببه املتنوعببة ،ويركببز
املقببرر علببى جانببب التطبيببق العملببي التعليمببي للببتعلم اإللكببرتوين والتعلببيم عببن بعببد خصوصببا فيمببا يتعلببق
بأساسببيات الشبببكات واالتصببال و تطبيقببات االنرتنببت وتقنيببات التعلببيم بببدءا بالتصببميم واإلعببداد س بنبباء
الربجميات الالزمة لذلك وإمكانية حتديثها وصيانتها بشكل دوري.
 050نهج :تصميم و تطوير البرامج التعليمية

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

األصببول النظريببة والفلسببفية لل بربامج التعليميببة وجعببل ذلببك أساس باً ومنطلق باً لببو التصببميم الفعلببي لل بربامج
التعليمية وبنائها وتطويرها وفق األسس واملعايري العلميبة .سبيتطرق املقبرر إىل مببادئ التصبميم التعليمبي و
سيقوم الطالب بتطبيق تلك املبادئ من أجل تصميم برنامج تعلمي.
 055نهج :تصميم و تطوير المناهج الرقمية

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

يتنباول هبذا املقبرر األسبس النظريبة والعمليبة يف تصببميم وبنباء املنباهج الرقميبة واملواقبع التعليميبة وفبق املعببايري
العلمية املتبعة ،كما يركز بشكل عملبي علبى كيفيبة بنباء وتطبوير املنباهج الرقميبة باسبتخدام برجميبات وعتباد
احلاسب باختالف أنواعه .
 055نهج :اتجاهات حديثة في تعليم تقنيات المعلومات ثالث وحدات(3نظري 5 +عملي)
املوض ببوعات احلديث ببة واملس ببتجدات املتعلق ببة مبن بباهج و تعل ببيم احلاس ببب اآليل املختلف ببة ومتابع ببة م ببا يس ببتجد
منها ،وذلك ذدف االطالع على املستجدات ذات الصلة واإلفادة منها يف حقل الرتبية والتعليم.

 055نهج :تطبيقات الوسائط المتعددة في المنهج

ثالث وحدات ( 2نظري  5 +عملي)

املفبباهيم األساسببية للوسببائط املتعببددة ،وأنواعهببا ،والتقنيببات املاديببة والربجميببة الالزمببة إلنتاجهببا .ويسببعى إىل
إكسبباب مهببارات تصببميم وإنتبباج وتقببومي الوسببائط املتعببددة لألغبراض التعليميببة .ويركببز بشببكل رئببيس علببى
التطبيقات احلديثة اخلاصة بشبكة اإلنرتنت والتقنيات املتعلقة ذا.
 055نهج :مشروع التخرج

أربع وحدات ( 5نظري  5 +عملي)

يهببدف هببذا املقببرر إىل إتاحببة الفرصببة للطالببب مببن أجببل تصببميم وتنفيببذ مشببروع خببالل الفصببل الدراسببي
يُظهببر فيببه الطالببب قدرتببه علببى تطبيببق مببا تعلمببه خببالل مرحلببة املاجسببتري عملي باً مببن أجببل تطببوير تعلببيم
احلاسب اآليل أو تعزيز دمج احلاسب اآليل مبناهج التعليم .كما ميكن للطالب إجبراء دراسبة حتليليبة نقديبة

إلحدى املشكالت املرتبطة مبناهج و تعليم احلاسب اآليل.

 مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية.
 برنامج ماجستير تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى.
توصيف المقررات:
 055نهج :تعلم اللغة اإلنجليزية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

يعببرف هببذا املقببرر الطببالب علببى النظريببات األساسببية لببتعلم اللغببة ومرئيببات الببتعلم املرتبطببة بطببرق تببدريس
اللغببة .وهببو يشببتمل علببى حملببة عامببة عببن جوانببب معاجلببة اللغببة واألخطبباء الببيت تقببع يف تعلببم اللغببة  ،وأيضباً
تطور اللغة و الفروق الفردية.
 052نهج  :طرق تدريس اللغة اإلنجليزية المتقدمة  -5-ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن وصببف وحتليببل طببرق تببدريس اللغببة اإلجنليزيببة ،ومناقشببة وتقيببيم
املب ببادئ ال ببيت تتن بباول اإلجب براءات الالزم ببة لت ببدريس التح ببدث واالس ببتماع واملف ببردات والقواع ببد م ببع اإلش ببارة
بشكل خاص إىل الرتكيز على مستوى اللغبة وتطورهبا .كمبا يعبرف هبذا املقبرر الطبالب علبى املهبارات البيت
طكنهم من املناقشة النقدية للدراسات السابقة يف املوضوع.
 055نهج  :تصميم مناهج اللغة اإلنجليزية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

يهببدف هببذا املقببرر إىل تزويببد الطببالب مبببا يلببي :تعريفببات رمببنهج اللغببةر ودور املببنهج يف التعلببيم والببتعلم،
ومبببادئ تصببميم وتنظببيم املببنهج ،واحتياجببات املببتعلم ،و أنبواع املببنهج ،و العناصببر الببيت تببؤثر علببى تصببميم
وتطبيق وتقومي املنهج ،ودور املعلم يف تصميم وتطبيق املنهج.
 055نهج  :طرق تدريس اللغة اإلنجليزية المتقدمة  -2-ثالث وحدات ( 3نظري 5 +
عملي)
يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن وصببف وحتليببل طببرق تببدريس اللغببة اإلجنليزيببة ،ومناقشببة وتقيببيم
املبببادئ الببيت تتنبباول اإلج براءات الالزمببة لتببدريس والق براءة والكتابببة مببع اإلشببارة بشببكل خبباص إىل الرتكيببز

على مستوى اللغة وتطورها .وكذلك يهبدف املقبرر إىل تعبرف الطبالب علبى واسبتخدامات احلاسبب اآليل
يف تعل ببيم اإلجنليزي ببة .كم ببا يع ببرف ه ببذا املق ببرر الط ببالب عل ببى امله ببارات ال ببيت طك ببنهم م ببن املناقش ببة النقدي ببة
للدراسات السابقة يف املوضوع.
 055نهج  :قراءات مختارة في مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية ثالث وحدات ( 3نظري
 5 +عملي)
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 .
 055نهج  :التقويم في تدريس اللغة اإلنجليزية ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
هببذا املقببرر يببزود الطببالب باملهببارات الببيت طكببنهم مببن إجبراء املراجعببة النقديببة لسلسببلة مببن القضببايا املتعلقببة
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).
كمبا أن هببذا املقبرر ميكببن الطببالب مبن اختبباذ اإلجبراء املهب السببليم علبى ضببوء فهمهبم وإدراكهببم لألسببس
املنهجية الختبارات اللغة.
 055نهج  :تدريس اللغة اإلنجليزية بمساعدة الحاسب اآللي ثالث وحدات ( 3نظري 5 +
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
يف الفصل الدراسي .كما يساعد الطالب يف القيام مبشاريعهم اخلاصة لتطبيق القراءات النظرية عرب برامج
حاسوبية واريبها.

 052نهج  :تدريس اللغة اإلنجليزية لصغار المتعلمين ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)
يتناول هذا املقبرر كيفيبة تعلبم األطفبال املهبارات الشبفهية و القبراءة والكتاببة يف اللغبة اإلجنليزيبة .وهبو يتبيح
للطبالب اكتسباب فكببرة عامبة عبن البحببوث والدراسبات يف جمبال تعلببم األطفبال للغبة ثانيببة أو لغبة أجنبيببة.
كمببا يببزود الطببالب باملبببادئ واألسببس النظريببة الببيت تببؤثر علببى الطببرق احلاليببة يف تعلببيم األطفببال ،وكيفيببة
وصف وحتليل وتقومي سلسلة من طرق التدريس ،واألنشطة واملهام واملواد املتعلقة ذا لتطوير مهبارات اللغبة
األجنبية لدى األطفال.
 055نهج  :تعليم معلمي اللغة اإلنجليزية

ثالث وحدات ( 3نظري  5 +عملي)

يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن وصببف ومناقشببة طببرق خمتلفببة لصببياغة أهببداف ب برامج إعببداد
معلمي اللغة اإلجنليزية  ،وطكني الطالب من مناقشبة أوجبه خمتلفبة مبن عمليبة تعلبم معلمبي اللغبة اإلجنليزيبة
 ،كمببا يهببدف هببذا املقببرر إىل طكببني الطببالب مببن ربببط األهببداف وعمليببات الببتعلم ملعلمببي اللغببة اإلجنليزيببة
لتخطيط وبناء برامج مناسبة إلعدادهم.

 055نهج  :تصميم وتطوير مواد ومقررات اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية ثالث وحدات (3
نظري  5 +عملي)
يهببدف هببذا املقببرر إىل الرتكيببز علببى م بواد ومقببررات تعلببيم اللغببة اإلجنليزيببة املسببتخدمة يف البيئببة السببعودية
وإجبراءات تقييمهبا ومبدى حتقيقهببا لألهبداف اخلاصبة مبببنهج اللغبة اإلجنليزيبة .كمببا سبيتعرف الطبالب علببى
املبادئ اخلاصبة يف تصبميم املبواد وتعبديلها واملوائمبة بينهبا .كمبا يهبدف املقبرر إىل تبدريب الطبالب بشبكل
عملي على تصميم املواد للبيئة السعودية.

 055نهج :مشروع تخرج

أربع وحدات (5نظري5+عملي)

يهببدف هببذا املقببرر إىل إتاحببة الفرصببة للطالببب إلج براء دراسببة حتليليببة نقديببة إلحببدى املشببكالت املرتبطببة
مبناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية لا ينمي روح البحث العلمي لبدى الطلببة وإكسباذم بعبض املهبارات
األساسية يف إجراء البحث العلمي .

