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ًطالبًالدراساتًالعلياً)ًمرحلةًالماجستير(ًفيًكليةًالتربية:ًموادًلجميعًأولاً
 CICU 600 -  066نهج  رقم ورمز المقرر

 أسس المناهج اسم المقرر

 وحدات 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 ) مرحلة الماجستير( في كلية التربيةعليا جميع طالب الدراسات ال المستفيد من المقرر

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

 يتناول هذا المقرر :

 مفهوم المنهج الحديث وعناصره المختلفة . -1

 دراسة وتحليل أسس المناهج وعالقتها ببناء المنهج. -2

 يهدف هذا المقرر إلى:  أهداف المقرر

م عليففا المففنهج المدرسففي الحففديث مففن تعميففق فهففم الطففالب لمففا يقففو  -1 

 أسس فلسفية وثقافية ونفسية. 

 زيادة فهم وإدراك الطالب لمكونات المنهج وعناصره.  -2 

التعرف على المفدار  الفكريفة والنفسفية وطفرب البفديل ا سفالمي   -3  

 الذي يتفق وخصائص مجتمعنا السعودي.

 

 مفردات المقرر

 

 فيا.  ةناصره والعوامل المؤثرالحديث وع جالتعريف بالمنه  -1

 أهم األسس التي يقوم عليها المنهج الحديث.  -2

 األسس الفلسفية) الفكرية ( وأهم المدار  الفكرية المعاصرة.  -3

 األسس الثقافية االجتماعية وعالقتها ببناء المنهج. -4

 األسس النفسية ونظريات التعلم المختلفة.  -5

(:المفففنهج م1991هللا محمفففد إبفففراهيم) دأحمفففد سفففعادة  وعبفففجفففودت  -1 المراجع الرئيسة 

 المدرسي الفعال  الطبعة األولي  دار عمار للنشر والتوزيع.

   أسس المناهج  دار الشرق األوسط للنشر. )د.ت(إسماعيل  زكريا -2

هفففا(:االتجاهات 1465إبفففراهيم  محمفففود فالتفففا  و سفففمير  فلمبفففا  ) -3

 ها( المكتبة الفيصلية . 1465المناهج)  المعاصرة في بناء 

(: أساسففيات المنففاهج  ترجمففة : أحمففد خيففري م1991رالففف   تففايلر) -4

 كاظم  دار النهضة العربية.

 الموصففففل نففففاهج وتطبيقاتهففففا التربوية م(: الم1996مجيففففد  مهففففدي) -5

 مطابع التعليم العالي. 

(:أساسفيات المفنهج وتنظيماتفا  م1999محمد   عفزت عبفد الموجفود) -0

 ة  دار الثقافة للطباعة.القاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيفًالمقررات
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  062 رقم ورمز المقرر

 التربوي طرق البحث اسم المقرر

 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 - المقرر المعادل

فففي كليففة    تخصففص ) منففاهج و طففرق تففدريس عامففة(طففالب بففرامج الماجسففتير المستفيد من المقرر

 التربية.

تعريف ووصفف المقفرر 

 محتويات مختصرة ( )

 . التربويةفي العلوم  التربوي التعريف بمناهج البحث -1

تنميفففة المهفففارات الضفففرورية للقيفففام ببحفففوا ففففي مجفففال تخصفففص الطالفففب  -2

 من خالل :ويتم ذلك  )الطالبة( 

 .تخصص المناهج و طرق التدريسراض طرق البحث الشائعة في استع -أ

ار المشفكلة يفاخت بدايفة مفنالتفصفيل  تناول خطفوات البحفث العلمفي بنفو  مفن -ب

 .التوصيات وتقديم وانتهاء بمناقشة النتائج  

 من أهمها:  يمكن تحقيق أهداف المقرر من خالل عدد من المفردات  -3

المففنهج الوصفففي  المففنهج التففاريخي  المففنهج ) ومنهففامنففاهج البحففث التربوي  -أ

 (.التجريبي 

فففي  بأنواعهففاصففميم البحففوا التربويففة تل الالزمففةمهففارات الاكتسففاب الطالففب  -ب

 6ونقدها وتحليلها تخصص )المناهج و طرق التدريس(

لبحفففوا والدراسففات المختلففففة ففففي منفففاهج ا  علففى الطالفففب ل الطالبفففة يتعففرفأ   أهداف المقرر

 .تخصص المناهج و طرق التدريس

 .الجيد الطالب ل الطالبة صفات الباحث ل اة التربوي مثلأ  يت

في التخصص بداية مفن  البحث العلمي مهارة تصميم طالب ل الطالبةال يكتسبأ  

 . تحديد المتغيرات انتهاًء بتفسير النتائج و تقديم التوصيات و المقترحات

ا على كيفيفة قفراءة وتحليفل البحفوا والدراسفات أ  يتدرب الطالب ل الطالبة عمليً 

 السابقة.

لمففي ) المففنهج التففاريخي   علففى منففاهج البحففث العالطالففب ل الطالبففة  دربأ  يتفف

 المنهج الوصفي   المنهج المقار    المنهج التجريبي (.

 .ا حصائيةالمصطلحات بعض المفاهيم و بينالطالب ل الطالبة  يميزأ  

لمففا يجريففا مففن دراسففات  ا حصففائيأ  يجيففد الطالففب ل الطالبففة إجففراء التحليففل 

صفل إليهفا مفن خفالل لتفسفير النتفائج التفي يتو؛وبحوا تؤسفس بطريقفة صفحيحة 

 .بحثا

 مفردات المقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخل إلى البحث التربوي

 (مقدمة عامة لخطوات تصميم البحث )المناهج و طرق التدريس

 تحديد متغيرات البحث

 جمع البيانات و اختيار عنوا  البحث

 ا حسا  بالمشكلة

 مشكلة البحث و أهدافا و مصطلحاتا

 منهج البحث

 الحدود و الفروض

 ات البحثأدو

 مجتمع الدراسة و عينة البحث

 اختيار المعالجات ا حصائية المناسبة

 فنيات كتابة الرسالة و التوثيق

 تابع فنيات كتابة الرسالة و مراجعة عامة

: منففاهج البحففث فففي م(1990)خيففري كففاظم   و أحمففد عبففد الحميففد جففابر  جففابر  المراجع الرئيسة 
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 ر النهضة العربية.دا القاهرة  التربية وعلم النفس  

دار  القفففاهرة : مهفففارات البحفففث التربفففوي   م(1993)عبفففد الحميفففد جفففابر  جفففابر

 النهضة العربية.

: مناهج البحث في التربية وعلفم الفنفس   ترجمفة  م(:1909)فا  دالين  ديبولد ب

 سيد عثما    مكتبة األنجلو المصرية.:  مراجعة  ينمحمد نبيل نوفل و آخر:

: البحففث العلمففي ) مفهومففا   أدواتففا   م(2665)وآخففرو  عففد  عبففدا لففرحمن 

 .أساليبا(   الرياض  دار أسامة للنشر والتوزيع 

  (مفهومففا   أدواتففا   أسففاليبا): البحففث العلمففي )د.ت(عبيففدات وآخففرا    ذوقففا 

 دار المجد للنشر والتوزيع.عما   

ربيفة يفتم مجموعة مختارة مفن الدراسفات العلميفة المنشفورة ففي مجفال أصفول الت

 اختيارها في بداية الفصل الدراسي
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 نفس 063 رقم ورمز المقرر

 ا حصاء التربوي اسم المقرر

 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 - المقرر المعادل

 طالب برامج الماجستير في كلية التربية. المستفيد من المقرر

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

 :مثل   مراجعة لبعض األساليب ا حصائية الوصفية -1

 مقاييس النزعة المركزية

 مقاييس التشتت 

 الدرجة المعيارية الزائية  

التحويفففففل الخطفففففي للدرجفففففة المعياريفففففة الزائيفففففة لحسفففففاب معامفففففل ارتبفففففاط  

  6الخ66بيرسو 

 :مثل  التعريف با حصاء االستداللي  -2

 نو  األول  الخطاء من النو  الثانيالفرضيات ا حصائية  الخطاء من ال –

 مستوى الثقة 

 قوة االختبار ا حصائي 

 الخ666مستوى الداللة  حجم األثر 

 من أهمها: يمكن تحقيق أهداف المقرر من خالل عدد من المفردات  -3

االنحففراف المعيففاري  والمنففوال  والوسففيط  والمففدى    المتوسففطات الحسففابية- 

 6الت االرتباط  تحليل التباين  ومربع كايالعتدالي  معاماوالمنحنى 

 

 تعميق فهم الطالبل الطالبات بالمفاهيم واألساليب ا حصائية .  أهداف المقرر

زيففادة إدراك الطففالب ل الطالبففات بفففالطرق ا حصففائية مففن توزيعففات تكراريفففة 

 وتمثيل البيانات بالرسم

 تعريف الطالب ل الطالبات بمقاييس النزعة المركزية

 ف الطالب ل الطالبات بمقاييس التشتتتعري

 ايدر  الطالب ل الطالبات طرق حساب العالقة بين متغيرين إحصائيً 

 ياالعتدالتبصير الطالب ل الطالبات باالنحدار والتنبؤ والمنحنى 

 

 مفردات المقرر

 

 مقدمة في طبيعة ا حصاء

ثيفل البيانفات ومصطلحات   التوزيعات التكرارية   تم مفاهيمالطرق ا حصائية :

 بالرسم

 مقاييس النزعة المركزية : المتوسط   الوسيط   المنوال

 مقاييس التشتت : المدى   نصف المدى   االنحراف المعياري

 العالقة بين متغيرين : معامل ارتباط بيرسو    معامل ارتباط سبيرما 

 االنحدار والتنبؤ 

 تحت المنحنى : الدرجات المعيارية   المساحة ياالعتدالالمنحنى 

 معامالت ارتباط إضافية ) مختارة (

 الفرضيات ا حصائية : تحليل التباين

 (كاي ما  وتني)مربع 

 

   المراجع الرئيسة

 ةا حصائيالتربوي باستخدام الرزم  ا حصاء م(:2611)فالب منيزل   عبد هللا -

 .ةدار المسير األرد    عما     ةللعلوم االجتماعي
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 القفاهرة    وقيفا  العقفل البشفري  ا حصفائيعلم الفنفس  م(:2669)السيد   فؤاد

 .دار الفكر العربي

التربفوي  ا حصفاء مبادئ : م(2612)فؤاد  ةميرأ داغستاني و محمد رشيد رائد 

 .  مكتبة المتنبي  

دار  عمففففا   األرد     حصففففاء التربففففويا م(:2669) عففففوض كمففففال  مففففراد

 .المستقبل

دار  األرد   عمفا  التربفوي   ا حصفاء م(:2665) الزغفول عبد الفرحيم  عماد

 .الشروق للنشر والتوزيع

مبفادئ علفم ا حصفاء وتطبيقاتفا ففي المجفالين  م(:2669) يحمودشاكر   سعدي

 .دار الثقافة عما    يواالجتماعالتربوي 

نمففاذو وأسففاليب )ا حصففاء النفسففي والتربففوي  م(:2669)د السففعيد مسففع رضا

 . الزهراء دار الرياض   (حديثة

للنشفر   ةالتربوي   دار الراي ا حصاءمدخل في  م(:2611)عيد الرفو   عاطف 

. 

النفسي والتربفوي وتطبيقاتفا   دار الفكفر  ا حصاءم(:2611)حمد أعزت  حسن 

 العربي  .

 التربوي   دار الفكر  . ا حصاءفي  ةمقدم م(:2662)عد    نعبد الرحم
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 ترب 566 رقم ورمز المقرر

 األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية المقرر اسم

 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 - المقرر المعادل

 طالب برامج الماجستير في كلية التربية. المستفيد من المقرر

تعريفففففففففف ووصفففففففففف 

المقفففففففرر )محتويفففففففات 

 مختصرة ( 

وعالقفة ذلفك  للتربية  تعريف الطالب )الطالبة( باألصول الفلسفية واالجتماعية -1

 .والثقافية(  باألصول األخرى )التاريخية

بحقفففائق التربيفففة ومقوماتهفففا الفلسففففية واالجتماعيفففة   الطالب)الطالبفففة( تعريفففف -2

 .وبعض قضاياها ومشكالتها

مهارات النقد الفلسففي ومسفاعدتا علفى تشفكيل نظرتفا الفلسففية  ا الطالبإكسابه-3 

 .دين ا سالميللحياة في إطار من تعاليم ال

 يمكن تحقيق أهداف المقرر من خالل عدد من المفردات من أهمها:  -4 

النظريفة الواقعيفة  والنظريفة المثاليفة ونقفدها )استعراض بعض النظريات مثل:  -أ

 (.وتحليلها من منظور الفكر ا سالمي

 6إبراز المرتكزات التي تقوم عليها التربية الحديثة -ب

 فهم الطالب ل الطالبات بفلسفة التربية وأسسها المختلفة.  تعميق أهداف المقرر

واالجتماعيفففة  الفلسففففيةزيفففادة إدراك الطفففالب ل الطالبفففات نحفففو كفففل مفففن األسفففس 

 واالقتصادية للتربية.

 تبصير الطالب ل الطالبات بالنظريات الفلسفية المعاصرة في التربية.

 ة في مجال أسس التربية .تنمية وعي الطالب ل الطالبات حول المشكالت التربوي

ومساعدتهم على تشكيل نظرتهم  إكساب الطالب ل الطالبات مهارات النقد الفلسفي 

 لى الحياة وتدريبهم على رؤية قضايا التربية ومشكالتها.إالفلسفية 

 مفردات المقرر

 

 فلسفة التربية وأهميتها التربوية

النظريفات الفلسففية المعاصفرة األسس الفلسفية واالجتماعية واالقتصفادية للتربيفة و

 .هذا المجالفي 

 الفلسفات التربوية القديمة والحديثة.

 المدار  الفكرية للفلسفة التربوية.

 القوى االجتماعية المؤثرة في تكوين نظام أي بلد تعليمي وتحديد شخصيتا.

العالقفففة بفففين الفكفففر التربفففوي والبي فففة التفففي ينشفففأ فيهفففا بمختلفففف معالمهفففا الثقافيفففة 

 حضارية ومعتقداتها.وال

الدراسة التحليليفة المنهجيفة للتربيفة كنظفام اجتمفاعي والتربيفة والتبفدل االجتمفاعي 

والتربية والحفراك االجتمفاعي والتربيفة والقفيم االجتماعيفة والتربيفة والمؤسسفات  

 االجتماعية ودور التربية في التغير االجتماعي.

مي والتففأثيرات الثقافيففة للمجتمففع تحديففد إطففار التربيففة وفففق تعففاليم الففدين ا سففال

 ا سالمي.

 منير مرسي : أصول التربية   عالم الكتب. محمد  المراجع الرئيسة 

 عصمت مطاو  : أصول التربية   دار المعارف. إبراهيم 

 األنجلو المصرية.القاهرة  التربية في المجتمعات    اتسليما  : دينامي  عرفات

 وتاريخها. دار اللواء للنشر والتوزيع عيسى : في أصول التربية أحمد 

: مقدمففة فففي أصففول  م(2664)الحليبففي و عبففد اللطيففف  المعايطففة  عبففد العزيففز 

 .التربية   مكتبة الفالب للنشر والتوزيع 
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 :(المسارات )جميعلمناهج وطرق التدريس قسم افي ماجستير مرحلة الطالب الدراسات العليا ل: مواد ثانياً 

 

 

 نهج 061 مقرررقم ورمز ال

 االتجاهات الحديثة في طرق التدريس اسم المقرر

 تا وحد عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المقرر المعادل

ففففي قسفففم المنفففاهج وطفففرق ماجسفففتير مرحلفففة الطففالب الدراسفففات العليفففا  المستفيد من المقرر

 .(المسارات )جميعالتدريس 

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

 :ا المقرر يتناول هذ

 .دراسة طرق واستراتيجيات التدريس المختلفة -1

 للتدريس الجيد والفعال.المهارات الالزمة  -2

 يفية عمل الخطط الدراسية الفصلية واليومية. ك -3

 الهدف الرئيس لهذا المقرر هو تنمية المهارات التالية لدى الطالب: أهداف المقرر

 تتضمنا من عوامل وعالقات.إدراك طبيعة المواقف التعليمية وما 

فهفم طبيعفة الطفرق العامففة ففي التفدريس  ومفا ترتكففز عليفا مفن نظريففات 

 فلسفية لإلنسا  ولنشاطا العقلي.

 فهم ما بين هذه الطرق العامة في التدريس من وجوه شبا واختالف.

 مواجهة المواقف التعليمية المختلفة بما يناسبها من طرق تدريسية.

  المنطقيفففففففة:ليميفففففففة ففففففففي أبعادهفففففففا المختلففففففففة تقويفففففففة المواقفففففففف التع

 والسيكولوجية. واالجتماعية

 مفردات المقرر

 

 . التدريس : قديماً وحديثاً خصائص كل منهما. 1

 طرق التدريس ومتطلبات كل طريقة.   أنوا . 2

 الجيد.  علم. المهارات الالزمة للم3

 . عمل الخطط الدراسية الفصلية واليومية.4

 .إدارة جيدة هم النظريات المتعلقة بإدارة الفصلالتعرف على أ. 5

دار  الرياض التدريس وإعداد المعلم ها(:1414)قنديل  يس عبد الرحمن المراجع الرئيسة 

 .النشر الدولي

طرق التدريس العامة  مكتبة النهضفة  م(:1992)أحمد  محمد عبد القادر

 المصرية.

الشففافعي  الطبعففة إبففراهيم :طففرق التففدريس  ترجمففة  م(:1993)هايمففا 

 األولى. 
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 CICU 602 -نهج  063 رقم ورمز المقرر

 تقويم المناهج  اسم المقرر

 وحدات 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 )جميفعففي قسفم المنفاهج وطفرق التفدريس ماجستير مرحلة الطالب الدراسات العليا  المستفيد من المقرر

 .(المسارات

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

 ما يلي: يشمل هذا المقرر

نفاهج  وتفدريب الطفالب علفى تقفويم مدراسة أهم النماذو المسفتخدمة ففي تقفويم ال -1

 .هذه النماذو في  ضوءالمناهج الحالية 

م التعرف على أهم المعايير المستخدمة في التقويم  ودراسة أهم خصفائص التقفوي -2

 الجيد.

لكل (ومعاييره  أسسا  أنواعا  مداخلا  مجاالتا  كفاياتا )مفهوم التقويم التربوي  -3

مشفكالت اسفتخداماتا ففي مجفال المنفاهج با ضافة إلفي عناصر المنظومة التعليمية  

 .وطرق التدريس

  .والمنهج  والمعلم التعريف باالتجاهات المعاصرة للتقويم التربوي للطالب  -4

دريب على بناء أدوات التقويم واستخداماتها لكل عنصر من عناصر المنظومة الت -5

 .التعليمية

المنفاهج  مجفالالتعريف باألخطفاء الشفائعة ففي اسفتخدامات التقفويم التربفوي ففي  -0

 وطرق التدريس.

 معرفة المفاهيم المختلفة لتقويم المنهج . أهداف المقرر

 معرفة أهداف ووظائف تقويم المنهج .

لتقويم كل عنصفر مفن ؛تعرف على عناصر المنهج األساسية والمعايير الضرورية ال

 عناصر المنهج في ضوء برنامج شامل للتقويم.

 اكتساب المهارات في استخدام تقنيات تقويم المنهج.

 كيفية االستفادة من نتائج برنامج التقويم في تحسين المنهج.

 مفردات المقرر

 

 تقويم المنهج.ب التعريف

 داف تقويم المنهج.أه

 جوانب تقويم المنهج وعناصره.

 أسس تقويم المنهج.

 أساليب تقويم المنهج.

 نماذو في تقويم المنهج.

 في تقويم المناهج. تطبيقات عملية

دار  بغففداد نففاهج باسففتخدام النماذو متقففويم ال م(:1994). الشففبيلي  إبففراهيم مهففدي1 المراجع الرئيسة 

 .المعارف

 نجلو المصرية.ألمكتبة االقاهرة  تطوير المنهج   م(:1992)مي. الوكيل   حل2

مطففابع وزارة  الموصففل المنففاهج وتطبيقاتهففا التربوية  م(:1996). مهففدي  مجيففد3

 التعليم العالي. 
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 CICU 603-062نهج  رقم ورمز المقرر

 وطرق التدريس حلقة بحث في المناهج اسم المقرر

 2 عدد وحدات المقرر

 - ابقالمتطلب الس

 ال يوجد المقرر المعادل

 )جميفعفي قسم المناهج وطرق التفدريس ماجستير مرحلة الطالب الدراسات العليا  المستفيد من المقرر

 .(المسارات

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

  بالدراسة والتحليل والنقد. البحوا والدراسات الحديثة في مجال المناهج تناول -1

ففي مجفال  صفممتالمختلفة الستقصاء أحدا الدراسات واألبحاا التي الطرق  -2

  .المناهج وطرق التدريس

وصفياغتا بأسفلوب علمفي ولغففوي التفدريب علفى كيفيفة اختيفار عنففوا  الدراسفة -3

 .عكس متغيرات الدراسةي؛ بحيث صحيح

 .تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وفق معايير علمية واضحة -4

 .راسة بلغة واضحة ومحددةصياغة أهداف الد -5

 .التدريب على صياغة أس لة الدراسة وفروضها -0

اختيار أدبيات الدراسة  ونو  مصادرها  وكيفية وضعها في متن الرسفالة وففي -9

 .كتابة المراجع والمصادر

كيفيفففة اختيفففار الدراسفففات السفففابقة باستقصفففاء الفففدوريات واألبحفففاا العالميفففة -9 

 .وا قليمية والمحلية

 .يفية اختيار العينة بأنواعها وتوصيفهاك-9

 .أنوا  األدوات وكيفية استخدامها -16

 تصميم خطة بحث المشكلة أو الموضو  في مجال المنفاهج وطفرق التفدريس -11

حفل مشفكالت المجتمفع المحلفي مفن خفالل  ففيويسفهم  يخفدم العمليفة التعليميفة  بما

 تطبيق المنهج العلمي وااللتزام بضوابطا وفنياتا.

 :يهدف هذا المقرر إلى أهداف المقرر

وطرائففق  فففي مجففال المنففاهج  الحديثففة االتجاهففات والمبتكففراتبتعريففف الطففالب 

 .العربي والعالمي يينعلى المستوالتدريس 

 .   بالدراسة والنقد والتحليل بعض البحوا والدراسات في مجال المناهج تناول

 مفردات المقرر

 

 هج.أهمية البحوا في مجال المنا

 استعراض بعض البحوا الحديثة.

 تحليل ونقد بعض البحوا والدراسات في المناهج.

 وضع خطط مستقبلية لمشاريع بحثية لكل طالب في المقرر.

الطبعة األولففى  دليففل الباحففث فففي العلففوم السففلوكية  هففا(:1460)العسففاف  صففالح المراجع الرئيسة 

 شركة العبيكا  للطباعة والنشر. الرياض  

مفهومفففففا  أدواتفففففا  )البحفففففث العلمفففففي:  م(:1999)ات  ذوقفففففا  وآخفففففرو عبيفففففد

 .دار الفكر للنشر والتوزيع عما   (وأساليبا

محمفد :مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ترجمة م(:1996)دالين  ديولدي ذا 

 نبيل نوفل وآخرو   الطبعة الرابعة  مكتبة األنجلو المصرية.  
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مسفار المنفاهج )المنفاهج وطفرق التفدريس بقسفم ماجسفتير مرحلفة الالدراسفات العليفا طفالب : مفواد لجميفع ثالثاً 

 (العامة

 CICU 610 -016نهج  رقم ورمز المقرر

 قراءات في المناهج  اسم المقرر

 2 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 .(العامة مسار المناهج) جستير المناهج وطرق التدريسطالب الدراسات العليا ما المستفيد من المقرر

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

تنففاول الدراسففات والبحففوا الحديثففة فففي مجففال المنففاهج وطففرق التففدريس بالدراسففة 

 . والتحليل والنقد

 :يهدف هذا المقرر إلى  أهداف المقرر

مبتكرات في مجال المناهج علفى تعريف الطالب بأحدا االتجاهات في البحوا وال -1

 .العربي والعالمي يينالمستو

 دراسة وتحليل ونقد بعض البحوا والدراسات في مجال المناهج.  -2

مفففن أمهفففات األجنبيفففة والمنتقفففاة لنصفففو  ا قفففراءة تمكفففين الطالب)البفففاحثين( مفففن -3

ج ومففن الففدوريات المختصففة بالمنففاه المراجففع األمريكيففة واالنجليزيففة حففول المنففاهج 

والبريطففاني ( هيلففدا تابا)و   (رولففف تففايلر)ومنهففا نصففو  مففن مففؤلفي األمففريكيين  

 (.ويلر)

 في دوريات المناهج باللغة االنجليزية.قدرة الطالب على القراءة  -3

 مفردات المقرر

 

 .وأهميتها البحوا في مجال المناهج جدوى

 .في مجال المناهج وطرق التدريس البحوا الحديثة الدراسات و استعراض بعض

 .بالنقد والتحليلالبحوا والدراسات هذه بعض  تناول

 وضع خطط مستقبلية لمشاريع بحثية لكل طالب في المقرر.

  الرياض  األولىالطبعة دليل الباحث في العلوم السلوكية  ها(:1460)العساف  صالح المراجع الرئيسة 

 شركة العبيكا  للطباعة والنشر. 

عمفا    (مفهوما  أدواتفا  وأسفاليبا )البحث العلميم(:1999)يدات  ذوقا  وآخرو عب

 دار الفكر للنشر والتوزيع . 

محمد نبيل :مناهج البحث في التربية وعلم النفس  ترجمة م(:1996)دالين  ديولدي ذا 

 نوفل وآخرو   الطبعة الرابعة  مكتبة األنجلو المصرية.  

 أجنيةمراجع 

  1.Taba,H.(1962) Curriculum Development: theory and Practice. 

Harcourt  Brace Jovanovich.                                                           

                                                              

  2.Tyler,R.W.(1993). Principles of Curriculum and Instruction. 

The University of Chicago Press. 

3.Wheeler,D.K.(1970). Curriculum Process. University of 

London Press. 

4. Curriculum Studies. Taylor & Francis Group.                      
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 CICU 611-011نهج  ورمز المقرر رقم

 بناء المناهج   اسم المقرر

 2 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 (.العامة )مسار المناهج طالب الدراسات العليا ماجستير المناهج وطرق التدريس المستفيد من المقرر

تعريفففففف ووصفففففف 

المقفففرر )محتويفففات 

 مختصرة ( 

  األتي: يتناول المقرر

 .راسيةأبرز االتجاهات الحديثة في بناء المناهج الدالتعريف ب-1

التعريف بمنظومة المنهج  واألسس التربوية لبناء المنفاهج وتطبيقاتهفا ففي منفاهج التعلفيم  -2

 .بالمملكة العربية السعودية

 .الجامعيقبل المنهج االلكتروني وتطبيقاتا المختلفة في مراحل التعليم الجامعي و -3

مدخل المففاهيم  وحاجفات مثل :)المداخل التربوية الحديثة لبناء مناهج التعليم وتطويرها   -4

 (.ومشكالت المجتمع وقضاياه  والمدخل البي ي  المتعلمين  

التعريف بمعايير جودة المنفاهج وتطبيقاتهفا  وعالقفة منفاهج التعلفيم بالهويفة  والمواطنفة   -5

 .تنمية التفكير ا بداعي والتفكير الناقد فيأدوار المناهج  -0ومجتمع المعرفة  والمعلوماتية  

   وعالقة الوحدات بالمنهج الدراسي. هاتعريف الوحدات الدراسية ولمحة تاريخية عن -9

 إلي:يهدف هذا المقرر  أهداف المقرر

 .(عناصره ) أسسا   والتعريف بالمنهج المدرسي  -1

 إدراك العالقة بين المنهج ونظريات التعلم. -2

 وصف النماذو المختلفة لتصميم المنهج. -3

 وتصنيف أنماطا والمقارنة بينها. ملية تقويم وتطوير المنهج تعريف ع -4

 تحديد إجراءات تنفيذ المنهج. -5

 استعراض تجارب عالمية في مجال تطوير المناهج.  -0

إكسفاب الطفالب المهففارات العمليفة فففي بنفاء وحففدات ذات حجفم مناسففب للمفنهج  واختيففار  -9

 مدار  المرحلة التي وصفت لها.المحتوى وصياغتا  ويتم تجريب هذه الوحدات في 

 مفردات المقرر

 

 ه.مفهوم المنهج وعناصر

 (.)منظورات المنهج  االمنهج و تصورات 

 .نظريات التعلم و أنماط المناهج و العوامل المؤثرة في تصميم المنهج 

 (. هتطوير  و اوتقويم ه تنفيذ)نماذو تصميم المنهج 

  .الوحدات  عن نشأة هذه في المنهج ولمحة تاريخية مقدمة حول أهمية بناء الوحدات الدراسية

 .عناصر و مكونات الوحدة الدراسية 

 .التطبيق العملي لكيفية بناء الوحدات الدراسية من قبل الطالب 

 مقارنة المناهج القائمة على أسا  الوحدات بالمناهج التقليدية.

تصفميم واختيفار وتقفويم الوحفدات  )عليم والتعلمأساليب جديدة في الت: م(1999)را   جميس المراجع الرئيسة 

 أحمد خيري كاظم  دار النهضة العربية. :  ترجمة (التعليمية الصغيرة

أسففس بنففاء المففنهج وتنظيماتهففا  عمففا   دار  :(م2611المفتففي )  ومحمففد الوكيففل   حلمففي -

 المسيرة.

صففر. عمففا : دار المففنهج المدرسففي المعا :(2664إبففراهيم )  عبففد هللاو   سففعادة جففودت  -

 الفكر.

- March, C. J. (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. 

Routledge Falmer: London and New York. 

- Kelly, A. V. (2004). The curriculum Theory and Practice. SAGE 

Publications: London. 

- journal of Curriculum Studies. 
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 CICU 612-012نهج  رقم ورمز المقرر

 تطبيقات في المناهج وطرق التدريسقضايا و اسم المقرر

 وحدات 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 .(العامة مسار المناهج )طالب الدراسات العليا ماجستير المناهج وطرق التدريس المستفيد من المقرر

ف ووصفف المقفرر تعري

 )محتويات مختصرة ( 

 .إبراز أهمية دراسة المشكالت المعاصرة التي تواجا المناهج الدراسية -1

 طرائفق التفدريسالمنفاهج و مجال فيالتي أجريت استعراض أهم البحوا والدراسات  -2

شاملة قضايا ومشكالت المناهج الدراسية التفي تواجفا المتعلمفين والمعلمفين والمشفرفين   

  متضفمنة االقتراحفات ة(والعالميف ة  والعربيف ة المحليفجميفع المسفتويات )لتربويين على ا

 والحلول المطروحة لهذه القضايا والمشكالت.

استقصاء ميداني ألبرز القضايا والمشكالت في مجال تعليم المناهج وطرق التفدريس  -3 

 ورصد هذه المشكالت وتصنيفها.  

ميدانية ذات عالقة بالواقع التعليمي   ومناقشة التوجهات  تصميم تقارير وأوراق بحثية -4

التطويريففة ألطروحففات متميففزة لتطففوير الجففانبين النظففري والعملففي للمنففاهج فففي الميففدا  

 .التربوي 

في مجاالت المناهج وطفرق التفدريس    متالحقةما يواجا التعليم من تطورات دراسة  -5

وذلفك للوصفول إلفى  ات المختلففة؛ثقاففالعبر وجميعها قضايا تتطلب عقد دراسات مقارنة 

أفضففل الحلففول وأنسففبها للتغلففب علففى تلففك التحففديات التففي تواجففا القففائمين علففى العمليففة 

 المجتمع السعودي. فيالتعليمية في الميدا  التربوي 

 :إكساب الطالب ما يلييهدف المقرر إلى   أهداف المقرر

التفدريس  طفرقالمنفاهج و مجال لمعاصرة فيالقدرة على تحديد أهم المشكالت والقضايا ا

 على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

والمشفرفين التربفويين  والمعلمفين  معرفة تأثير هذه المشكالت والقضفايا علفى المتعلمفين 

 وذلك من خالل تحليل عدد من هذه القضايا والمشكالت.؛

 كالت.التوصل إلى عدد من الحلول المناسبة لتلك القضايا والمش

 مفردات المقرر

 

المنفففاهج و القفففائمين علفففى أهميفففة دراسفففة القضفففايا والمشفففكالت المعاصفففرة التفففي تواجفففا 

 التدريس.

 وعالمياً. وعربياً   مناقشة أهم القضايا والمشكالت المعاصرة في المناهج الدراسية محلياً 

سففية الوقففوف علففى بعففض المشففكالت والقضففايا والتجففارب المعاصففرة فففي المنففاهج الدرا

 وكيف تمت معالجتها.

مقارنففة حجففم مشففكالت معينففة فففي المنففاهج الدراسففية محليففاً بنظيراتهففا فففي بلففدا  أخففرى  

 وصوالً إلى اقتراب بعض الحلول لتلك المشكالت والقضايا.

يعتمد على المقفاالت والدراسفات والنفدوات والمفؤتمرات ودراسفة المشفكالت مفن الميفدا   المراجع الرئيسة 

 تماده على مراجع أو كتب معينة.أكثر من اع
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 CICU 613-013نهج  رقم ورمز المقرر

 نظرية المنهج اسم المقرر

 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

  العامة مسار المناهج طالب الدراسات العليا ماجستير المناهج وطرق التدريس المستفيد من المقرر

يف ووصفف المقفرر تعر

 )محتويات مختصرة ( 

 :يتناول هذا المقرر

 .مفهوم النظرية في المناهج وكيفية بنائها ومراحل البناء -1

وكيفيففة االسففتفادة منهففا فففي بنففاء وتصففميم منففاهج   هففم نظريففات المففنهج أاسففتعراض  -2

 التعليم في المملكة.

ونظريفة المفنهج  ) نائهفابوخطفوات   ووظائفهفا أنواعهفا  مفن حيفث:مفهوم النظريفة  -3

 (.على وجا الخصو  

) الموسففوعية   العالقففة بففين النظريففات والنمففاذو و أنففوا  نظريففة المنففاهج تاريخيففاً  -4

 .الجوهرية  البراجماتية البوليتكنيكية ( 

 المحاوالت المعاصرة لتطوير نظرية المنهج . -5

لر  جونسو    تابا  والتو  تاي )نماذو:  نماذو المناهج المشتقة من نظريات المنهج  -0

 و بوشامب (.

 يهدف هذا المقرر إلى: أهداف المقرر

 وظائف النظرية في مجاالت المعرفة والممارسة.ب تعريف الطالب )الباحثين(

 تصور طبيعة النظرية في المنهج ووظائفها.تنمية قدرة الطالب على 

 نظرية المنهج.تصور األعمال التي يتطلبها تكوين تنمية قدرة الطالب على 

على تحليل ونقفد عفدد مفن النمفاذو كخطفوة أوليفة ففي تكفوين نظريفة تنمية قدرة الطالب 

 المنهج.

تحليل ونقد المناهج الحالية في المملكة وفي البالد العربيفة وفقفاً  تنمية قدرة الطالب على

 شامل.  المنهج اللنموذو 

 مفردات المقرر

 

 صورة عامة  والعلوم التربوية بصورة خاصة.مقدمة في نظريات العلوم ا نسانية ب

 مفهوم النظرية وأهميتها في بناء وتصميم المنهج.

 مكونات النظرية ومراحل بنائها.

 تحليل ونقد بعض نظريات المنهج.

 كيفية بناء نظريات في المنهج تتفق وخصائص المجتمع المسلم.

ممفدوب محمفد سفليما  وآخفرو    :رجمفةنظريفة المفنهج  ت م(:1999)بوشامب  جفورو المراجع الرئيسة 

 الدار العربية للنشر والتوزيع.

دراسففة تحليليففة لكيفيففة معالجففة نظريففات المففنهج لمحففاوره   م(:1999)الرويلففي  موافففق

 مجلة جامعة الملك سعود  المجلد الثاني  العلوم التربوية.

 لم الكتب.عا القاهرة المناهج بين النظرية والتطبيق م(:1991)اللقاني  أحمد حسن

دار الثقافففة للطباعففة  القاهرة  نظريففات المنففاهج العامففة  م(:1994)مففدكور  علففي أحمففد

  .والنشر

  ا سفكندريةنظريفات المنهج  م(:1999)أحمفد الكلفزة  ورجفب إبراهيم  عبد هللا محمد 

 المكتب العربي للطباعة. 
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 CICU 614-014نهج  رقم ورمز المقرر

 رنةالمناهج المقا اسم المقرر

 2 عدد وحدات المقرر

 اليوجد المتطلب السابق

  المقرر المعادل

 مسفففار المنفففاهج طفففالب الدراسفففات العليفففا ماجسفففتير المنفففاهج وطفففرق التفففدريس المستفيد من المقرر

 )مقرر اختياري(.العامة

تعريف ووصفف المقفرر 

 )محتويات مختصرة ( 

 : يهدف هذا المقرر إلى

الفلسفففية والثقافيففة واالجتماعيففة فففي تشففكيل التعففرف علففى دور  الخصففائص  -1

وبنففاء منففاهج بعففض دول العففالم  تأسيسففاً لخلفيففة قويففة وراسففخة يعففول عليهففا فففي 

 طوير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السعودية.في تالمساهمة والمشاركة 

 من حيث :  معرفة الخصائص المميزة في النظم التعليمية المختلفة  -2

 .ها لمفهوم االنتماء العقائدي تبني-أ

ف االقتصفففادية واالجتماعيفففة والثقافيفففة علفففى تحديفففد مسفففارات وتفففأثير الظفففر -ب

 .المناهج الدراسية في الحاضر والمستقبل 

األصففول التاريخيففة والثقافيففة واالجتماعيففة فففي ضففوء تجففارب الففدول العربيففة  -و

 .والغربية 

 .قرار الخطوات الدقيقة لبناء المنهج واتخاذ ال -د

 .التقويم في النظم التعليمية المختلفة-ر 

 ا سففالميساسففيات تطففوير المنففاهج فففي المجتمعففات بصفففة عامففة والمجتمففع أ -ز

 بصفة خاصة 

 .االتجاهات المعاصرة لتطوير المنهج الفعال -ه 

 .إجراء مقارنة بين منهجين في مؤسستين تعليميتين  -م

 . ل العالم المختلفةدوإجراء مقارنة بين نظم التعليم في  - 

 تقديم مقترب لتطوير مرحلة من مراحل التعليم العام. -ى 

إلمام المتعلملة بالعوامل المؤثرة في تشكيل النظم التعليمية بصففة عامفة والمفؤثرة  أهداف المقرر

 في بناء المناهج بصفة خاصة.

دول معرفة المتعلملة النعكا  نظريات المنهج العامة على عناصر مناهج بعفض 

 العالم.

معرففة المفتعلملة لتفأثير العوامففل الثقافيفة واالجتماعيفة فففي عناصفر منفاهج بعففض 

 دول العالم.

 مفردات المقرر

 

)األهففداف  المحتففوى  طففرق التففدريس   :العوامففل المففؤثرة فففي عناصففر المففنهج

 التقويم(  وكيفية تأثيرها.

)األساسفية  :ة مقارنة منفاهج بعفض دول العفالم ففي ضفوء نظريفات المفنهج العامف

 الموسوعية  البراجماتية  البوليتكنيكية  التصور ا سالمي(.

  مقارنة مناهج بعض دول العالم في ضفوء بعفض العوامفل الثقافيفة واالجتماعيفة 

 العوامل التاريخية  والجغرافية  والسياسية  واالقتصادية  والدينية.مثل :

نظرية المنهج في ضوء واقع النظرية التربوية .  : ها(1419)موسى  عبدالحكيم  المراجع الرئيسة 

 م القرى.أمكة المكرمة .جامعة 

مقارنفففة المنفففاهج  :م(2669عطيفففة  محسفففن علفففي ) وعبدالهاشفففمي  عبدالرحمن

 التربوية في الوطن العربي والعالم. العين: دار الكتاب الجامعي.

والتجفارب  التربية المقارنة بين األصول النظريفة :م(2665مرسي  محمد منير )

 2العالمية. القاهرة: عالم الكتب. ط

نظفم التربيفة والتعلفيم ففي العفالم. عمفا : دار  :م(2665فرو  عبداللطيف حسين )
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 المسيرة.

مفهومفففات المفففنهج الدراسفففي والتنميفففة م(:2660محمفففود  صفففالب الفففدين عرففففة)

نسففا  العربففي  روي تربويففة لتنميففة جففدارات ا)المتكاملففة فففي مجتمففع المعرفففة 

 .  (قدما في بي ة متغيره وت

 المناهج ومنظومة التعليم. م(:2660صبري   ماهر إسماعيل )

 .اتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريس  م(:2663دندش   فايز مراد)

منفاهج التعلفيم بفين الواقفع م(:2661اللقاني   أحمد حسين   ومحمد فارعة حسن )

  .والمستقبل 
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 CICU 615-015هج ن رقم ورمز المقرر

 المعلومات واالتصال في المناهج وطرق التدريستقنيات  اسم المقرر

 2 عدد وحدات المقرر

  المتطلب السابق

  المقرر المعادل

 مسفففار المنفففاهج طفففالب الدراسفففات العليفففا ماجسفففتير المنفففاهج وطفففرق التفففدريس المستفيد من المقرر

 )مقرر اختياري(.العامة

تعريفففففففففف ووصفففففففففف 

ت المقفففففففرر )محتويفففففففا

 مختصرة ( 

 :يتناول هذا المقرر

 .المفاهيم التربوية لتقنيات التعليم والمفاهيم ذات العالقة -1

 .الضوء على التعليم ا لكتروني بشكل موسعإلقاء  -2

توسففيع المففدارك حففول مسففتحدثات تقنيففات التعلففيم واسففتخداماتها ودورهففا فففي -3

 تطوير طرق التدريس.

 لى مفهوم تقنيات التعليم والمفاهيم ذات العالقة.تعرف المتعلملة ع أهداف المقرر

 إلمام المتعلملة بالتعليم ا لكتروني.

 توسيع مدارك المتعلملة حول مستحدثات تقنيات التعليم واستخداماتها في التدريس. 

 مفردات المقرر

 

ية تقنيات التعليم  الوسائل التعليمية  تكنولوجيا المعلومات  تكنولوجيا التربية  الترب

 التكنولوجية  تعليم التكنولوجيا  الثقافة التكنولوجية  المعلوماتية.

التعلففيم ا لكترونففي )مفهومففا  أنماطففا  أهدافففا  مميزاتففا  خصائصففا  مكوناتففا  

 تصميما  معوقاتا  دور المعلم في التعليم ا لكتروني(.

 البرامج التعليمية متعددة الوسائط. 

 ( 3.6ب   الوي 2.6تقنيات الويب )الويب 

محمفففود  إبفففراهيم يوسفففف    وإبفففراهيم  حمفففادة محمفففد  وهنفففداوي  أسفففامة سفففعيد المراجع الرئيسة 

 تكنولوجيا التعليم والمستحدثات التكنولوجية. القاهرة: عالم الكتب. :م(2669)

تكنولوجيفففا التعلفففيم ففففي عصفففر المعلومفففات :م(2664زيتفففو   كمفففال عبدالحميفففد )

 2كتب  طواالتصاالت. القاهرة: عالم ال

التعليم ا لكتروني من التطبيق إلى االحتفراف  :م(2669إسماعيل  الغريب زاهر )

 والجودة. القاهرة: عالم الكتب.

تربويففففات: تكنولوجيففففا القففففر  الحففففادي  :م(2612الفففففار  إبففففراهيم عبففففدالوكيل )

 . طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسوب.2.6والعشرين: تكنولوجيا ويب 
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 CICU 616 - 010نهج  ررقم ورمز المقر

 هج والبرامج التعليميةاتطوير المن اسم المقرر

 وحدات 3 عدد وحدات المقرر

 ال يوجد المتطلب السابق

 ال يوجد المقرر المعادل

 العامة مسار المناهج طالب الدراسات العليا ماجستير المناهج وطرق التدريس المستفيد من المقرر

تعريفففف ووصفففف المقفففرر 

 ت مختصرة ( )محتويا

بكافففة )يقففدم المقففرر لطففالب الماجسففتير بقسففم المنففاهج وطففرق التففدريس  -1

 (.مساراتا

 .يعنى المقرر بالمعارف والمهارات الالزمة لتطوير المنهج -2

األنشففطة التعاونيففة  تقففديم  المناقشففات العلميففة )يعتمففد التففدريس فيففا علففى  -3

 م المثمر.ويسعى  تاحة فر  التفكير والتعل  (المحاضرات

 معرفة العوامل المؤثرة في تطوير المنهج في الماضي والحاضر.  أهداف المقرر

 مساعدة التربويين لتطوير منهج فعال يسهم في إنجاب التعليم وخبرات التعلم.

واألهفداف العامفة  تحديفد غايفات التعلفيم :إعفداد خطفة لتطفوير المفنهج تتضفمن 

 والخاصة للمنهج.

 .(وتطوير وتقويم  وتنفيذ  تخطيط ):يات المنهج من فهم العالقة بين عمل

المففنهج مففن خففالل  تصففميمتزويففد الطالففب بالمعرفففة والمهففارة التففي تمكنففا مففن 

 عملياتا.

 توعية الطالب بأهمية وأثر التقنية في التعليم وتطوير المنهج.

 نموذو لتطوير المنهج من خالل تحليل نماذو أخرى. تقديم

المتعلقفة باالتجاهفات والقضفايا المعاصفرة ففي تطفوير تزويفد الطالفب بالمعرففة 

 المناهج.

 مفردات المقرر

 

 مفهوم تطوير المنهج وطبيعتا.

 األسس والعوامل المؤثرة في تطوير المنهج.

 دواعي التطوير وأهميتا.

 وقواعد أساسية في تطوير المنهج. مبادئ

 مجاالت تطوير المنهج وجوانبا.

 قضايا في تطوير المنهج.

 لتطوير المنهج بالمملكة. تتبعيةة دراس

 دراسة استشرافية لتطوير المنهج في المملكة.

و   جابر عبفد الحميفد جفابر:ترجمة   أساسيات المناهج  )د.ت(: تايلور   رالف المراجع الرئيسة 

 النهضة العربية.  القاهرة  خيري كاظم 

 مجموعة من المتخصصين. :قيادة المنهج  ترجمة )د.ت(:قالتهور 

 سعيد سليما . :تطوير المنهج  ترجمة )د.ت(:و أودري نيكولز 

 تطوير مناهج التعليم. أحمد حسين )د.ت(:اللقاني 

 أبو شوق  تطوير المناهج الدراسية. 

 الرشيدي وآخرو   المناهج الدراسية.

 بدر الصالح.:جاستفسو  وبرانش  استعراض نماذو التطوير التعليمي  ترجمة 

 مكتبة جرير. :ة الجبن الخاصة بي  ترجمةسبنسر  من حرك قطع
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 ( :CICU 699-099ساعات )نهج  (9)الرسالة   :  رابعاً  

 CICU 699-099هج ن رقم ورمز المقرر

 الرسالة اسم المقرر

  9 عدد وحدات المقرر

  المتطلب السابق

  المقرر المعادل

 . (وطرق التدريس ماجستير المناهج)طالب الدراسات العليا  المستفيد من المقرر

تعريفففففففففف ووصفففففففففف 

المقفففففففرر )محتويفففففففات 

 مختصرة ( 

 المقرر ما يلي:يتناول 

 .األسس العلمية المساعدة على اختيار موضو  البحث -1

 :بناء ا طار العام لمشكلة البحث  ويشمل ذلك -2

 .تحديد المشكلة وصياغتها في صورة تساؤالت واضحة ومحددة -

 .بيقية للبحثإبراز القيمة النظرية والتط -

 .صياغة الفروض - 

 .تحديد منهج البحث وحدوده - 

 .التعريف بالمصطلحات والمفاهيم - 

األدبيفات السفابقة ذات الصفلة  مفنمصفادر المعرففة التربويفة وغيرهفا  فيالبحث - 

 .سياق يتسق مع متغيرات البحث فيتنظيمها والقدرة على بمتغيرات البحث   

 .  وضبطها  وتطبيقهاإعداد أدوات جمع البيانات -

 .إجراء التحليالت ا حصائية  وتنظيم البيانات -

 .عرض النتائج ومناقشتها- 

 تقديم التوصيات والمقترحات. -
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