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 :رؤية الربانمج 

 
عاملًيا. مجال املناهج وطرائق التدريستميز البحث العلمي و أصالته في   البرنامج:رؤية   

 :رسالةال

 مجال في  على جديد كل مواكبه من تمكينه و  العمل، سوق  احتياجات يلبي بما بحثًيا، و  مهنيا الخريج تنمية

 .ةالعاملي الساحة على التدريس طرق  و  املناهج

 :أهداف الربانمج

 جال تمكين الطالب من مهارات البحث العلمي في مجال املناهج و طرق التدريس، بما يحقق التنافسية في هذا امل

 على جميع املستويات ) املحلية، اإلقليمية، العاملية(.، 

  ا ألحدث املعايير املناهج بناء  من مواكبة التطورات في  بتمكين الطال
ً

دات العلمية و مستجو تطويرها، و فق

 العلم في هذا املجال.

 ها  دراست تمكين الطالب من دراسة القضايا التربوية املتداخلة ذات الصلة بعلوم التربية املختلفة و تحليلها ، ثم

 من خالل الفرق البحثية.

   .اعداد املعلم الباحث القادر على تحديد املشكالت التربوية وإيجاد الحلول املناسبة لها 
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 فئات املستهدفة:ال

 الربانمج :يستهدف 

  (. ، مشرفني و مشرفاتمعلمني ومعلمات، مبختلف مستوايهتا )التعليمالعاملني يف 

  املناهج وطرق التدريس جمال يف لبحث العلمي اباملهتمني يف. 

 يف جمال املناهج وطرق التدريس املعيدين واملعيدات يف اجلامعات السعودية . 

 شروط القبول:

 عليا.الشروط العامة واخلاصة للقبول يف الربانمج على موقع عمادة الدراسات ال تُعَلن 

 الربانمج:متطلبات 

  اوزتجتالنهائي، إذا  الختبارادخول احلضور: ُُيرم الطالب من االستمرار يف دراسة أي ِّ مقرٍر من مقررات الربانمج و 

 سًبا فيه.را مليدانية، ويُعد  ( من جمموع احملاضرات والدروس العملية، وا%25نسبة غيابه )

 إذا حصل فيه على تقدير )جيد( على األقل.الالطالب انجًحا يف املقرر إد ال يع  

 ل تراكمطال يتخـرج ال  د جًدا(. عن )جييقل   ال يالب إال بـعـد إهنـاء متطـلبات الـدرجـة العـلمـية، ومبعدَّ
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  حلديثة ا نظرايتلان تطبيق ممبا ميكنه ، ارات البحث العلمي وأدواتهمهمن  الطالبمتكني  إلى  يهدفهو برنامج أكاديمي

ملشكالت ملساعدة يف حل امن مث ا يس، ويف بناء املناهج و تطويرها، و تطبيق النظرايت الرتبوية املناسبة يف جمال التدر 

 ذلك من خالل:و  ي،معاجلا الرتبوية املتعلقة ابلتدريس و حتصيل الطالب يف مراحل التعليم العام أو التعليم

 .دراسية مستويات( 4) ملدة للدراسة االنتظام .أ

  ( وحدة دراسية.41دراسية، و عدد وحدات مسار الرسالة ) وحدة( 45)مسار املشروع البحثي  البرنامج وحدات عدد .ب

 :كالتالي موزعة مقررات، مجموعة من البرنامج يتكون  .ج

 املشروع البحثي  مسار   -1

/ كلية صاختياري تخص إجباري تخصص   مشروع بحثي إجباري كلية 

24 6 9 6 

 الرسالة  مسار   -2

/ كلية اختياري تخصص إجباري تخصص  الرسالة إجباري كلية 

18 6 9 8 

 


