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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (أساليب تدريس الرياضيات/ المناهج والتدريس)  في

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .دراسات العليا النافذةتتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج ال   .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .  2

 بكالوريوس في الرياضيات أو العلوم الكتوارية 

 رياضيات                                                                            / بكالوريوس معلم مجال 
 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   اا ثالث

 :ساعة معتمدة كما يلي( 22: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080
-  - 3 3 تخطيط المناهج 0402010
-  - 3 3 المناهجتحليل  0402012
 - - 3 3 طبيعتها وتعليمها:الرياضيات  0402080

- -  3 3 طرائق في تدريس الرياضيات 0402081
مشكككككككككككككدت خاصككككككككككككة فككككككككككككي تككككككككككككدريس  0402088
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3 3 - - 

-  - 3 3 تقويم  تعلم الرياضيات وتعليمها 0402088
 - - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0402040

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )ةمواد اختياري .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011

 - - 3 3 البرامج التعليمية المحوسبة 0402043

اتجاهكككككككككككككات معاصكككككككككككككرة فكككككككككككككي منكككككككككككككاهج  0402082
 الرياضيات

3 3 -  -
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3 3 -  -
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 وصف مواد أساليب تدريس الرياضيات
 

 (ساعات معتمدة 3) تخطيط المناهج 0102080
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

نهاج الصكري  والخفكي والمل؛كي؛ النمكاذج تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج والتصورات المختلفة له؛ الم
، النقككد  (شككواب، ووكككر)، العملككي (التحليلككي نموذجككا تككايلر وجونسككون: الرئيسككة فككي تخطككيط المنهككاج

صكككياأة اهكككداه المنهكككاج، اختيكككار المحتكككول والخبكككرات التعلّميكككة، تنظكككيم : ؛ تصكككميم المنهكككاج(فريكككر )
التعلم ، تقويم المنهاج؛ تنفيذ المنهاج؛ ضبط جودة المحتول والخبرات التعليمية استراتيجيات التدريس و 

 .المنهاج
 

 (ساعات معتمدة 3) تحليل المناهج 0102082
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتنككاول هكككذه المكككادة مفهكككوم تحليكككل المنكككاهج واأراضككه؛ الفكككرق بكككين تحليكككل المنكككاهج وتقويمهكككا؛  ناصكككر 
منهاج المختلفة ؛ تحليل اسكس المنهكاج المختلفكة؛ التحليل ؛ منطق المنهاج وفلسفته، تحليل  ناصر ال

المراكز التنظيمية والمبكاد  والبنكا التنظيميكة، نمكاذج الكتعلم والتعلكيم المتضكمنة؛ تقكويم : تنظيم المنهاج
 .تعلم الطلبة؛ تماسك المنهاج

 
 (ساعات معتمدة 3) النظرية والبحث في التدريس 0102088

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
السكلوكية، : هذه المادة مفهوم التدريس و ناصره؛ التدريس والتعليم والكتعلم؛ نمكاذج فكي التكدريستتناول 

التكككدريس الفعكككال : النفسكككية واانسكككانية، النمكككوذج البنكككائي؛ البحكككث فكككي التكككدريس/ المعرفيكككة، االجتما يكككة
التدريسكككية، ، البحكككث فكككي التخطكككيط للتكككدريس، التكككدريس وصكككنع القكككرارات (العمليكككات –نمكككوذج النكككواتج )

وتكييه التدريس للفوارق الفردية؛ البحث في فا لية التدريس باالستقصاء، التدريس بالخبرة،  التدريس 
بالمشرو ات، التدريس بحل المشككدت، التكدريس بالحكاالت التاريخيكة، المحاككاة، تاديكة الكدور، وتعلكيم 

ل، خصكككائي المكككتعلم والمعلكككم، خصكككائي المحتكككو : الفريكككق؛ العوامكككل المكككلفرة فكككي الفا ليكككة التدريسكككية
 . خصائي البيئة التدريسية، تقويم التدريس

 
 
 



 (ساعات معتمدة 3)منهجية البحث في التربية                                0108080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تتنككاول هككذه المككادة منهجيككة البحككث التربككو  مككن حيككث تحديككد المشكككلة، اجسككئلة والفرضككيات، مراجعككة 
اجدب وتحديككككد المجتمككككع وطككككرق اختيككككار العينككككة وتصككككميم البحككككث وتطككككوير اجدوات وجمككككع البيانككككات 
 وتحليلهككا مسككتخدمين اسككاليب ااحصككاء الوصككفي مككن مفككل التوزيككع التكككرار  ومقككاييس النز ككة المركزيككة

 .والتشتت ومباد  ااحصاء االستنتاجي
 

 (ساعات معتمدة  3)استخدام الحاسوب في التعليم                              0102010
 ( ل يوجد) المتطلب السابق 

تتنككاول هككذه المككادة توضككي  مفهككوم الحاسككوب ودورة فككي  مليككة الككتعلم والككتعلم، واسككتخدام الحاسككوب فككي 
وتقييم البرامج الحاسوبية التدريبية ، (ة وكوسيلة مسا دة في إدارة  ملية التعليم كوسيلة تعليمي)التعليم 

نتكككككاج البكككككرامج التعليميكككككة ، والتعليميكككككة الجكككككاهزة وتطبيقاتهكككككا التربويكككككة وتكككككدريب الطلبكككككة  لكككككا تصكككككميم وام
وكيفيكككة توظيفهكككا فكككي خدمكككة  internetالمحوسكككبة، وككككذلك تعريكككه الطلبكككة بشكككبكة المعلومكككات الدوليكككة 

 .ة التعلم والتعليم ملي
 

 0102080 (ساعات معتمدة 3)       طبيعتها وتعليمها: الرياضيات 
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتنككاول هككذه المككادة نبككذة تاريخيككة  ككن منككاهج الرياضككيات؛ مناقشككة منككاهج الرياضككيات فككي دول  الميككة 
ربويكة واجبحكاث والدراسكات المتعلقكة مختلفة؛ دراسة طبيعة الرياضيات  والجوانب الفلسفية والنفسية والت
والنظريكككة ( بياجيكككه، برونكككر، اوزبكككل) بكككذلك، النظريكككات التربويكككة التكككي تناولكككت تعلكككم وتعلكككيم الرياضكككيات 

 .البنائية وأيرها
 

 0102088 طرائق في تدريس الرياضيات (ساعات معتمدة 3) 
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

المفكككاهيم، والتعميمكككات والمهكككارات )مختلفكككككة لتدريككككس الرياضكككككيات تتنكككاول هكككذه المكككادة االستراتيجيكككككات ال
؛ استخدامات التكنولوجيا الحديفة في تدريس الرياضيات من مفكل االالت الحاسكبة (والمسائل الرياضية

؛ طكرق مختلفكة  (Mathematical)العادية والراسمة والكمبيوتر؛ البرامج الرياضكية المختلفكة مكن مفكل 
 .، وأيرهاضيات من مفل االلعاب الرياضية، القسمة، العمل، الوسائلريافي تدريس ال

 
 



 0102082 اتجاهات معاصرة في مناهج الرياضيات (ساعات معتمدة 3) 
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة تحليل مناهج الرياضيات وكتبها؛ االتجاهات الحديفة في تخطيط مناهج الرياضيات 
ا؛ تعريه الطلبكة بكالخطوط العريضكة لمنهكاج الرياضكيات واجسكس التكي يقكوم  ليهكا، وتصميمها وبنائه

التسلسكككل واالسكككتمرار والتكامكككل فكككي منكككاهج الرياضكككيات اجردنيكككة؛ المنحكككا الكككوظيفي والتفكيكككر  لمنهكككاج 
 .الرياضيات

 
 0102083 التشخيص والتدريس العالجي في مادة الرياضيات (ساعات معتمدة3)

 (ال يوجد) المتطلب السابق
، باالضكككافة الكككا تحليكككل الخطكككا (اهميتكككه وخطواتكككه) تتنكككاول هكككذه المكككادة مفهكككوم التشكككخيي الرياضكككي 

 Repair)و  (Mal rule)الرياضككية باال تمككاد  لككا نظريككات مختلفككة فككي تحليككل االخطككاء منهككا 
Theory) جككل وأيرهككا، باالضككافة الككا االسككتفادة مككن نتككائج التحليككل فككي بنككاء وحككدات  دجيككة مككن ا

 .مسا دة الطالب للتخلي من اخطائه الرياضية او تجنيبه الوقوع بها
 

 0102088 مشكالت خاصة في تدريس الرياضيات (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مشكلة ضعه الطلبة في إجراء العمليات الحسابية  لا كل من اج كداد الصكحيحة 
لطلبة في فهم وحل المسكائل الرياضكية وخاصكة اللفظيكة منهكا؛ ومشككلة  كدم والكسور؛ مشكلة ضعه ا

مرا كككاة المنحكككا التككككاملي بكككين الرياضكككيات والمكككواد اجخكككرل؛ ومشككككلة تكككدريب المعلكككم وتاهيلكككه لتكككدريس 
اصناه المعرفة الرياضية المختلفة؛ والحلول المقترحة للمساهمة في حكل مشككدت تعلكيم الرياضكيات؛ 

 .اجبحاث الخاصة بالمشكدت الرياضيةومناقشة نتائج 
 

 0102088 تقويم تعلم الرياضيات وتعليمها (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

اأراضكككه، انوا كككه، و دقتكككه باجهكككداه فكككي مسكككتويات المعرفكككة المختلفكككة؛ : تتنكككاول هكككذه المكككادة التقكككويم
المفاهيم والتعميمات والمهارات وحكل المسكائل تشخيي مفاهيم الطلبة الرياضية، تقويم نمو الطلبة في 

 .الرياضية؛ التقويم بالمدحظة واوراق العمل وأيرها؛ بناء اسئلة تفير التفكير اابدا ي  ند الطلبة
 
 
 



 (ساعات معتمدة  3)تكنولوجيا التعليم                                         0102018
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

، ووسككائل االتصككال التربككو ، هككذه المككادة مفهككوم تكنولوجيككا التعلككيم و دقتككه بككالمنحا النظككاميتتنككاول 
 دقككة تكنولوجيككا التعلككيم بتكنولوجيككا المعلومككات  .تعلم والمعلككم فككي  هككد التكنولوجيككاوالككدور الجديككد للمكك

ات نقل التكنولوجيا معيق.  تقنيات التعلم المفتوح والتعلم  ن بعد. وشبكات االتصال والوسائط المتعددة
 .ومستقبل البحث في ميدان تكنولوجيا التعليم، التربوية الا الدول النامية

 
 ( ساعات معتمدة 3)البرامج التعليمية المحوسبة                           0102013

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
كم بككرامج الحاسككوب التعليميككة التككي تتنككاول هككذه المككادة حككزم الحاسككوب التعليميككككة واسككتخدامها فككي تصميككك

التكككدريب  لكككا ، ( Directorو  Autherware)تعتمكككد  لكككا الصكككوت والصكككورة والحرككككككة ومكككن مفكككككل 
؛  Mathematicaاستخدام بعض الحزم الحاسوبية الجاهزة والتي تهتم بالعمليكات الرياضكية مكن مفكل 

وكيفيككة تصككميم موقككع  لككا شككبكة   internetالتعككره  لككا كيفيككة اسككتخدام شككبكة المعلومككات الدوليككة 
 .وبث المعلومات من خدلها   web home pageالمعلومات 

 
 

 
 


