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

 (مسار رسالة ) 
 

 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :هذا البرنامج  التخصصات التي يمكن قبولها في   .2

  بكالوريوس في أي مجال من التخصصات العلمية. 
 العلوم/ بكالوريوس معلم مجال. 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري ات المعتمدةالساع اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080

 - - 3 3 تخطيط المناهج 0402010

 - - 3 3 طبيعتها وتعليمها:العلوم 0402080

 - - 3 3 اتجاهات معاصرة في مناهج العلوم 0402081

 - - 3 3 طرائق في تدريس العلوم 0402082

 - - 3 3 م العلوم وتعليمهاتقويم  تعل 0402080

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011

 - - 3 3 تحليل المناهج 0402012

 - - 3 3 البيئة التعلمية 0402018

 - - 3 3 مشكالت خاصة في تدريس العلوم 0402088

- -  3 3 استخدام الحاسوب في التعليم  0402040
تطبيقاااااات تكنولوجياااااة فاااااي تعلااااام العلاااااوم  0402088

 وتعليمها
3 3 - - 

 (.7172099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3
 

 رقم الخّطة   2772 ر



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

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .  2

  ىبكالوريوس في أي مجال من التخصصات العلمية األخر. 
 العلوم/ بكالوريوس معلم مجال.                                                                 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

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

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة دةاسم الما رقم المادة

 - - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080

 - - 3 3 تخطيط المناهج 0402010

 - - 3 3 تحليل المناهج 0402012

 - - 3 3 طبيعتها وتعليمها:العلوم  0402080

 - - 3 3 اتجاهات معاصرة في مناهج العلوم 0402081

 - - 3 3 تدريس العلومطرائق في  0402082

 - - 3 3 مشكالت خاصة في تدريس العلوم 0402088

 - - 3 3 تقويم  تعلم العلوم وتعليمها 0402080

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 التدريس النظرية والبحث في 0402011

 - - 3 3 البيئة التعلمية 0402018

تطبيقااااات تكنولوجيااااة فااااي تعلاااام العلااااوم  0402088
 وتعليمها

3 3 - - 

- -  3 3 استخدام الحاسوب في التعليم  0402040
- -  3 3 تصميم التدريس 0432042

 (.7172091)امتحان شامل  .3
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 وصف مواد أساليب تدريس العلوم
 

 (ساعات معتمدة 3) مناهجتخطيط ال 0102080
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج والتصورات المختلفة له؛ المنهاج الصاري  والخفاي والمل؛اي؛ النمااذج 
، النقااد  (شااواب، ووكاار)، العملااي (التحليلااي نموذجااا تااايلر وجونسااون: الرئيسااة فااي تخطاايط المنهاااج

غة أهااادال المنهااااج، اختياااار المحتاااول والخبااارات التعلّمياااة، تنظااايم صااايا: ؛ تصاااميم المنهااااج(فريااار )
المحتول والخبرات التعليمية استراتيجيات التدريس والتعلم ، تقويم المنهاج؛ تنفيذ المنهاج؛ ضبط جودة 

 .المنهاج
 

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

ليااال المنااااهج وأغراضااه؛ الفااارق باااين تحليااال المنااااهج وتقويمهاااا؛  ناصااار تتناااول هاااذه الماااادة مفهاااوم تح
التحليل ؛ منطق المنهاج وفلسفته، تحليل  ناصر المنهاج المختلفة ؛ تحليل اساس المنهااج المختلفاة؛ 

المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى التنظيمية، نماذج التعلم والتعلايم المتضامنة؛ تقاويم : تنظيم المنهاج 
 .الطلبة؛ تماسك المنهاجتعلم 

 
 (ساعات معتمدة 3) النظرية والبحث في التدريس 0102088

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
السالوكية، : تتناول هذه المادة مفهوم التدريس و ناصره؛ التدريس والتعليم والاتعلم؛ نمااذج فاي التادريس

التاادريس الفعااال : البحااث فااي التاادريسالنفسااية واسنسااانية ، النمااوذج البنااائي؛ / المعرفيااة، االجتما يااة
، البحاااث فاااي التخطااايط للتااادريس، التااادريس وصااانع القااارارات التدريساااية، (العملياااات –نماااوذج الناااواتج )

وتكييل التدريس للفوارق الفردية؛ البحث في فا لية التدريس باالستقصاء، التدريس بالخبرة،  التدريس 
بالحااالت التاريخياة، المحاكااة، تةدياة الادور، وتعلايم بالمشرو ات، التدريس بحل المشاكالت، التادريس 
خصاااائل المحتاااول، خصاااائل الماااتعلم والمعلااام، : الفرياااق؛ العوامااال المااالفرة فاااي الفا لياااة التدريساااية

 . خصائل البيئة التدريسية ، تقويم التدريس
 
 



 (ساعات معتمدة 3) البيئة التعلمية 0102080
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

المااادة مفهااوم البيئااة التعلمياة وأفرهااا فااي الااتعلم، أبعاااد البيئاة التعلميااة، البيئااة الماديااة للااتعلم تتنااول هااذه 
االجتما ياة، خصااائل البيئااات / االجتما يااة، قياااس البيئاة النفسااية/ وآفارهاا فااي الاتعلم، البيئااة النفساية

 .التعلم والتعليم وبيئة التعلم التعلمية االيجابية، اسدارة الصفية وبيئة التعلم، طرق
 

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

تتنااااول هاااذه الماااادة منهجياااات البحاااث الترباااو  وتحدياااد المشاااكلة، ااسااائلة والفرضااايات، مراجعاااة اادب 
يناااة وتصاااميم البحاااث وتطاااوير اادوات وجماااع البياناااات وتحليلهاااا وتحدياااد المجتماااع وطااارق اختياااار الع

مسااتخدمين أساااليب اسحصاااء الوصاافي ماان قباال توزيااع البيانااات ومقاااييس النز ااة المركزيااة والتشااتت 
 .ومبادئ اسحصاء االستنتاجي

 
 0102000 طبيعتها وتعليمها: العلوم  (ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
المادة تولد المعرفة العلمياة ونموهاا؛ االستقصااء العلماي والعالقاة التبادلياة باين االستقصااء تتناول هذه 

الحقاااائق ، المفااااهيم، التعميماااات، ) العلماااي والمعرفاااة العلمياااة؛ أشاااكال المعرفاااة العملياااة وخصائصاااها 
جتما ياة الفقافياة ؛ ااسس النفسية والمعرفياة فاي تعلام العلاوم وتعليمهاا؛ الخلفياة اال(القوانين والنظريات

 .للطلبة وأفرها في تعلم العلوم وتعليمها
 

 0102008 اتجاهات معاصرة في مناهج العلوم (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

؛ منحااى ( بنيااة الموضااع، تطااور المفاااهيم، والمفاااهيم البديلااة) تتناااول هااذه المااادة المنحااى المفاااهيمي 
التكنولوجياا والمجتماع؛ المنحاى التكااملي؛ منحاى الناواتج التعلمياة؛ منحاى  مليات العلم، منحى العلام و 

 .المعايير؛ المنحى البنائي؛ المنحى البنائي االجتما ي
 
 
 



 0102002 طرائق في تدريس العلوم  (ساعات معتمدة 3)
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

ستقصاء، التعليم بحل المشاكلة، التعلايم التعليم باال: تتناول هذه المادة طرائق وأساليب في تعليم العلوم
بالمشااارو ات، التعلااايم باااالمختبر، الطريقاااة التاريخياااة، االكتشاااال، العااارا العملاااي، العمااال المياااداني، 

 .النقاش والحوار ، التعلم الذاتي
 

 ( ساعات معتمدة 3)مشكالت خاصة في تدريس العلوم                         0102008
 (يوجد ال )المتطلب السابق 

غفاااال جانااااب : تتنااااول هاااذه الماااادة  ااادد مااان المشاااكالت ماااان مفااال التركياااز  لاااى الجاناااب المعرفاااي وا 
العمليات؛ اادم مالئمااة المحتااول للتطااور العقلااي  نااد ااطفااال ؛قلااه مرا اااة مظاااهر النمااو المختلفااة فااي 

لعقلية الادنيا تدريس العلوم ؛ بعا ممارسات تدريس العلوم ال تعتمد  لى نظرية؛  تناول المستويات ا
في التقويم دون أخذ المستويات العليا في اال تبار ؛  دم مرا اة المنحى التكااملي باين العلاوم والماواد 
ااخاارل ؛ مشااكلة تةهياال معلاام العلااوم ؛ومشااكالت أخاارل والوقااول  لااى الحلااول التااي يمكاان اقتراحهااا 

 .ساهمة في حل مشكالت تعليم العلومللم
 

 (ساعات معتمدة 3)  لوم وتعليمها                    تقويم تعلم الع   0102000
 (ال يوجد) المتطلب السابق 

تشااخيل مفاااهيم الطلبااة العلميااة ( البنااائي والختااامي )تتناااول هااذه المااادة أغااراا تقااويم تعلاام العلااوم 
لطلباة فاي تقويم نمو ا( المناقشة الصفية، المقابلة العيادية، الرسم، تحليل بناء المفهوم، التدا ي الحر)

؛ تقااااااويم نمااااااو الطلبااااااة فااااااي التفكياااااار (االختبااااااارات، مخطااااااط، الخاااااارائط المفاهيميااااااة)المعرفااااااة العلميااااااة 
؛ تقاااويم نماااو الطلباااة فاااي االتجاهاااات العلمياااة؛ تقاااويم مياااول الطلباااة (اختباااار التفكيااار العلماااي )العلماااي

التقااويم  اان )لااوم العلميااة؛ أغااراا تقااويم تعلاايم العلااوم؛ أساااليب ووسااائل معاصاارة فااي تقااويم تعلاايم الع
 (.طريق البحث اسجرائي والتجريب الصفي

 
 0102000 تطبيقات تكنولوجية في تعلم العلوم وتعليمها ( ساعات معتمدة 3)

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
وبنااااء تصااااميم . تتنااااول هاااذه الماااادة مفهاااوم التطبيقاااات التكنولوجياااة فاااي العلاااوم وتوظيااال المختلفاااة لاااه

 .وتوظل الوسائط المتعددة في تعلم وتعليم العلوم. م بالتكنولوجياتكنولوجية تربط العل



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

فااي تتناااول هااذه المااادة توضااي  مفهااوم الحاسااوب ودورة فااي  مليااة الااتعلم والااتعلم، واسااتخدام الحاسااوب 
وتقييم البرامج الحاسوبية التدريبية ، (كوسيلة تعليمية وكوسيلة مسا دة في إدارة  ملية التعليم )التعليم 

نتااااااج البااااارامج التعليمياااااة ، والتعليمياااااة الجااااااهزة وتطبيقاتهاااااا التربوياااااة وتااااادريب الطلباااااة  لاااااى تصاااااميم وا 
يفياااة توظيفهاااا فاااي خدماااة وك internetالمحوسااابة، وكاااذلك تعريااال الطلباااة بشااابكة المعلوماااات الدولياااة 

 . ملية التعلم والتعليم
 

( ساعات معتمدة  3)تصميم التدريس                                          0102012
 (ل يوجد )المتطلب السابق 

تتناااول هااذه المااادة التعرياال بااااطر المعرفيااة والساالوكية واالجتما يااة التااي تسااتند إليهااا نماااذج تصااميم 
ماان تحلياال : يث؛ تعرياال الاادارس بالعناصاار الرئيسااية لعمليااة تصااميم التاادريس ماان مفاالالتاادريس الحااد

الحاجااااات الااااى التقااااويم والتطبيااااق؛ بالكفايااااات التااااي تتطلبهااااا  مليااااة تصااااميم التاااادريس الفعااااال بابعااااادة 
المختلفاااة؛ تزوياااد الماااتعلم بالكفاياااات المعرفياااة والتقنياااة الالزماااة لتصاااميم التااادريس؛ تمكاااين الماااتعلم مااان 

ارسااة بعااا المهااارات المكتساابة ماان هااذه المااادة فااي مجاااالت التصااميم والتطبيااق والتقااويم ا تمااادا  مم
 . لى مبادئ نظرية التدريس

 
 


