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 الدراسات االجتماعية برانمج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق تدريس

Course No. Course Title 
Credits (Cr. Hr.) 

Prerequisite 
Th. Pr. Total 

692 PSYCO Educational Statistics 3 - 3  

 
    (: توزيع اخلطة الدراسية للربانمج على املستوايت الدراسية19البند )

 دراسة برانمج املاجستري)املطورة(خطة 
 العام اجلامعي األول -أ

 )مجيع التخصصات(املستوى األول  -1
رمز ورقم 

 Course Name Course الوحــدات اسم املقـرر املقرر
Number عملي نظري املعتمدة 

601هنج مجيع ) نظريـــــــة املنهج وتصـــــــــــــــميمـــــــه 
 Curriculum Theory and Design 601 CUTM - 3 3 (التخصصات

671هنج  تقومي مناهج الدراســـــات االجتماعية  
 - 2 2 يف التعليم العام وتطويرها

Social Studies Curriculum Evaluation 
and Development in Public Schools 671 CUTM 

603هنج قراءات يف املنــــاهج وطرق التــــدريس  
 Readings in Curriculum & Instruction - 2 2 (مجيع التخصصاتاإلجنليزية )ابللغة 

in English 603 CUTM 

672هنج متقــدمــة يف تــدريس  اســـــــــــــــرتاتيجيــات 
 Advanced Strategies in Teaching Social - 3 3 الدراسات االجتماعية

Studies 672 CUTM 

 Total - 10 10 ا موع

 
 )املقررات الثالث األوىل مجيع التخصصات, املقرر الرابع وفق التخصص( الثاين املستوى -2

رمز ورقم 
 Course Name Course الوحــدات اسم املقـرر املقرر

Number عملي نظري املعتمدة 
691أصو   Educational Research 691 EDFO - 3 3 البحث الرتبوي 

605هنج ختطيط وتطوير املناهج يف ضـــــــــــوء مهارات  
 - 2 2 21القرن 

Curriculum Planning and 
Development in the 21st Century 
Skills 

 
605 CUTM 

 
 610هنج

 
 
 611هنج 

  خيتار الطالب مقرر من قســــــــــــماختياري  
 املقررين التاليني: 

االجتـــاهـــات البحثيـــة احلـــديثـــة يف جمـــال  -
 املناهج وطرق التدريس

ختطيط وتطوير منــــاهج وبرامج إعــــداد  -
 املعلم.

2 2 - 

- Planning and Development for 
Teacher Education Programs 
 
 
- New Trends in Scientific Research 
for Curriculum and Instruction 

610 CUTM 
 
 
 
 

611 CUTM 

670هنج  تطبيقات احلاســــــــــب يف تعليم الدراســــــــــات  
 Computer Applications in the 2 1 2 االجتماعية

Teaching of Social Studies 
 

670 CUTM 

 Total - - 9 ا موع
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 الدراسات االجتماعية برانمج ماجستري الرتبية يف املناهج وطرق تدريس

 
 العام اجلامعي الثاين -ب

 تدريس الدراسات االجتماعية()ختصص املناهج وطرق  املستوى الثالث -1

 Course Name Course الوحــدات اسم املقـرر رمز ورقم املقرر
Number عملي نظري املعتمدة 

602هنج  Teaching Design 602 CUTM - 2 2 تصميم التدريس 

604هنج  
قضـــااي ومشـــكالت يف املناهج 

 Curriculum and Instruction: Issues and - 3 3 التدريس اسرتاتيجياتو 
Problems 

 604 CUTM 

689هنج   
حـــلـــقــــــــة حبــــــــث يف مـــنــــــــاهـــج 

 Research Seminar in Social Studies 6 - 3 الدراسات االجتماعية
Curriculum 689 CUTM 

692نفس   Educational Statistics 692 PSYCO - 3 3 اإلحصاء الرتبوي 

 Total 6 8 11 ا موع

 
 

 )مجيع التخصصات( املستوى الرابع -2

 اسم املقـرر رمز ورقم املقرر
 الوحــدات

Course Name 
Course 

Number عملي نظري املعتمدة 
699هنج   Thesis 699 CUTM 12 - 6 الرسالة 

 Total 12 - 6 ا موع

 
  




