
 المناهج وطرائق التدريسماجستير في 

  

 هدف البرنامج:
 :إلى المناهج وطرائق التدريس يهدف برنامج ماجستير

 .سد العجز القائم في المتخصصين المؤهلين في المناهج وطرائق التدريس 

  إتاحة الفرصة للمعيدين والمتخرجين من كلية التربية، وبقية الكليات ذات العالقة بمهنة
في مواصلة دراساتهم العليا، لالستفادة من إمكاناتهم الفعلية في تقديم الحلول التدريس، 

 المناسبة للعديد من المشكالت التربوية والنفسية في المؤسسات التعليمية.

  تقديم المشورة التربوية والنفسية ألفراد المجتمع، وللمؤسسات التربوية والنفسية سواء
 ي أو في منظمات المجتمع المدني ومؤسساتها.في مدارس التعليم العام أو الجامع

  توفر الكوادر البشرية بالجامعة والتي يمكنها الوفاء بمتطلبات هذا البرنامج بكفاءة
 عالية، سواء التدريس، أو اإلشراف على الرسائل.

 
 فرص العمل المستقبلية:

 متنوعة مثل:إن فرص العمل المتاحة لخريجي هذا المجال عديدة وتتمثل في أدوار وظيفية 

 محاضر جامعي 
 المدارس العامة 
 إعداد المناهج التربوية 
 االستشارات التربوية 
 إعداد البحوث التربوية 
 تدريب العاملين في مجال التربية 
 )إتمام الدراسات العليا )دكتوراه 

 
  شروط القبول: 

 الحصول على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة معترف بها. .1

الحصول على بكالوريوس في مجال آخر غير التربية وعلم النفس، مما له عالقة  .2

 بالتعليم والتدريس، شريطة حصوله على الدبلوم العالي التربوي أو ما يعادله.

 اجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. .3

 متطلبات إتمام البرنامج:

ساااعة لدراسااة المقررات خالل الفصاالين في  24ساااعة تتضاامن  36على الطالب اجتياز 
 لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات 12 و السنة األولى

 
 أسس الدراسة:

  تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد أقصاااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة في
 الحاالت الخاصة.

  سنة األولى من سبة دوام الطالب عن الدوام إلزامي في ال مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  



 ( من العالمة النهائية%60يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا حصل على ). 

 ي يتألف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في بالنساابة للمقرر الذ
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجة، كما يخصااااص )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

العملي الذي ينجز أثناء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قصيرة، وأبحاث علمية، وأنشطة 
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

 درجة. 100مة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من تحسب عال 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

  يحق للطالب الراساااب في السااانة األولى إعادة دراساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام
 واحد، وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة.

 حق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها، ي
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 
إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفصل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط 

 .ة السابقةحقه في الدرج

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
أحد أعضااااااااء الكلية، يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الكلية، وعلى 

 الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

  الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاري  موافقة مجلس ال يجوز مناقشااة
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
وفق الخطة، ويتم حساااب التقدير النهائي للطالب على أساااس متوسااط التقديرات التي حصاال 

 ها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.علي

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به الطالب، وال تحتساااب مدة اإليقاف من 

 مدة الدراسة المحددة.
 

 مواد الدراسة:

 أسس المناهج التربوية ونظرياتها .1
 أصول التدريس وطرائقه .2

 مناهج البحث التربوي والنفسي .3
  اإلحصاء التربوي والنفسي .4

 دراسات متقدمة في المناهج التربوية .5
 طرائق التدريس المتقدمة .6

 تقنيات التدريس .7
 تصميم التدريس .8

 الخطة الدراسية:

 وعدد ساعات تدريسها:  المناهج وطرائق التدريسفي الجدول التالي أسماء مقررات ماجستير 
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 الفصل الثاني الفصل األول
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 3 طرائق التدريس المتقدمة 3 أصول التدريس وطرائقه

 مناهج البحث التربوي 
 والنفسي

 3 تقنيات التدريس 3

 3 تصميم التدريس 3 والنفسي اإلحصاء التربوي 

 12 مجموع الساعات 12 مجموع الساعات
  

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 تكملة رسالة الماجستير ومناقشتها بإعدادهااختيار موضوع الرسالة والبدء 

 ساعات 6 ساعات 6
 

 توصيف المقررات:

 أسس المناهج التربوية ونظرياتها:

 األساااس -الثقافي – االجتماعي األساااس المنهاج: بناء أسااس - المنهاج عناصاار -المنهاج مفهوم

 -لمنهاجا تنظيم أشاااكال -والتكنولوجي العلمي األسااااس -التربوي و النفساااي األسااااس -  الفلسااافي

 .النشاط منهاج -المنهاج تنظيم في الحديثة االتجاهات

 أصول التدريس وطرائقه:

 هنةم أخالقيات -التدريس مداخل -التدريس طرائق في أساسية مفاهيم -ومهاراته التدريس مفهوم

 حون االتجاه -اإلسالم  في والمتعلم المعلم أخالق -المدرس  أدوار -التدريس  كفايات -التدريس

 -ريس للتد التخطيط الطريقة، اختيار أسس -التدريس في التقليدية الطرائق -التدريس مهنة

 التربوية. األهداف

 تصميم التدريس: 

 األساسية المبادئ -التربوية وأهميته التدريس لتصميم أساسية مفهومات -التدريس تصميم تاري 

 يف التحليل مرحلة -العام ونموذجه ومراحله التعليم تصااااااميم مسااااااتويات -التدريس تصااااااميم في

 رحلةم -التعليم لتصااااااميم العام النموذج في التصااااااميم مرحلة -التدريس لتصااااااميم العام النموذج

 -التعليم ملتصاااااامي العام النموذج في التنفيذ مرحلة -التدريس لتصااااااميم العام النموذج في التطوير

 .التعليم لتصميم العام النموذج في التقويم مرحلة

 تقنيات التدريس:



 -التعليم وجياتكنول مجال في التعليمية الوساااااااائل تصااااااانيفات -التعليم لتكنولوجيا التاريخي تطور

 الحاساااااااوب -التعلم مصااااااااادر مراكز -التعليمي والفيديو التلفزيون -الضاااااااوئي العرض أجهزة

 بيئة أنماط -ميالتعل في التكنولوجيا دمج -التعليم تكنولوجيا مساااااااتحدثات -التعليم في واالنترنت

 التعليم -عليميةالت المناهج بناء في التكنولوجية األسس -التعليمي االتصال منظومة -والتعلم التعليم

 .اإللكتروني التعلم -الفعال والتعليم المتعددة الوسائط -بعد من

 دراسات متقدمة في المناهج التربوية:

صر ع في المنهج قضاايا -المناهج تصاميم في العاملون -المناهج تصاميم نماذج -المناهج تصاميم

 -تطوير المناااهج -واقعيااة وخبرات تجااارب -للمناااهج المعااايير العااالميااة الحااديثااة -العولمااة –

 مشكالت المناهج في البالد اإلسالمية.

 طرائق التدريس المتقدمة:

 –دريس الت في الحديثة االتجاهات أبرز اسااااتعراض -بعض المفاهيم الحديثة في طرائق التدريس

 يستدر اساااااااتراتيجيات -أنماط التدريس ونماذجه الحديثة  –اساااااااتراتيجيات التدريس المتقدمة 

تدريس  في الحديثة االتجاهات تطبيق أهم معيقات -المدرس الحديث  وخصائص صفات -التفكير

 المتقدمة في مجال طرائق التدريس. الدول بعض تجارب استعراض -

 :يوالنفس التربوي البحث مناهج

المنهج  يهدف هذا المقرر إلى دراساااااااة مناهج البحوث المساااااااتخدمة في التربية وعلم النفس مثل

اإلكلينيكي، والوصااااااافي، والتجريبي، والتاريخي، وخطوات كل منها، وخطوات المنهج العلمي، 

وصااياغة المشااكلة، واشااتقاق الفروض، وطرق ووسااائل اختبار مد  صااحتها، وانتقاء الوسااائل، 

الزمة للدراسااااااة، والوصااااااول إلى النتائج وكيفية مناقشااااااة النتائج، وكيفية صااااااياغة واألدوات ال

التوصااااااايات، وتحديد المنهج المناساااااااب للبحث مع إتاحة الفرصاااااااة للطالب للتدريب في هذه 

 .المجاالت

 :والنفسي التربوي اإلحصاء

قوانين اإلحصااااء  مفاهيم ومبادئ اإلحصااااء النفساااي والتربوي مثل اإلحصااااء الوصااافي وبعض

االساااتداللي واساااتخداماته في البحوث النفساااية، وتتضااامن مفردات المقرر: مقدمة عن اإلحصااااء 

وتاريخه وأهميته في البحث العلمي، والمتغيرات وأنواعها التقريب، أنواع القياس التصااااااانيفي 

ي، التكرارات، الجداول التكرارية، التمثيل البياني للتكرارات، فئات الدرجات، واإلحصاء الوصف

قاييس النزعة المركزية:  يا ، م يان له ب ته وتمثي قا نازلي وتطبي عدي والت التكرار المتجمع التصااااااااا

ومقاييس التشااااااتت واسااااااتخداماتها، معامل االرتباط وأنواعه، معامل ارتباط بيرسااااااون ومعامل 

واختبار داللة الفروق بين المتوساااطات وداللته اإلحصاااائية باساااتخدام اختبار ارتباط سااابيرمان، 

 .مختلف البحوث النفسية والتربوية ي)ت(، وتحليل التباين وبيان كيفية استخدامها ف

 


