
  
  
 

 ٢ من ١صفحة 

  
  آلية التربية

   التدريسومناهج قسم ال
  الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في التربية

  ساليب تدريسهاأ واإلنجليزيةمناهج اللغة تخصص 
  رسالةمسار ال

  
  -: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج : أوال 
 معلم مجال اللغة أو   وآدابهااإلنجليزية اللغة ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس في تخصص  -أ 

  .اإلنجليزية  
 . وفق قرارات مجلس التعليم العالياألجنبيةاجتياز متطلب اللغة   -ب 

  
مسار /وأساليب تدريسهااإلنجليزية اللغة مناهج تمنح درجة الماجستير في التربية تخصص : ثانيا 

  :بعد إتمام المتطلبات االتية، رسالةال
  .٢٠١١لسنة  ) ٣( يمات برنامج الماجستير رقم استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعل  -ج 
 .قررها لجنة الدراسات العليا في القسمتدراسة المساقات االستدراآية التي   -د 
  :يلي موزعة آما فيهاوالنجاح ) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن   -ه 

  
  : ساعة معتمدة وهي ) ١٥( ويخصص لها :مساقات إجبارية  -أ 

رمز 
  المساق

عدد   سم المساقأ
  الساعات

الفصل الذي يطرح فيه 
 المساق

  األول والثاني ٣ نظرية المنهاج وتصميمه ٦٠٥م .ت
 

م .ت
 أ٦١٥

في مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب نظريات 
 تدريسها

  األول  ٣

م .ت
 أ٦١٦

دراسية في مناهج اللغة اإلنجليزية حلقة 
 وأساليب تدريسها

  الثاني ٣
  

س .ت
٦٥١ 

  األول والثاني ٣ اإلحصائي للبحوث التربويةالتحليل 
  

س .ت
٦٦١ 

  األول والثاني ٣ مناهج البحث في التربية
  

  .بديًال عنه) ٦٠٦ح ص (يمكن للطالب دراسة مساق *
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  
  
 

 ٢ من ٢صفحة 

 :ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) ٩(مساقات اختيارية ويخصص لها  -ب 
 

  :التالية) أ(ساعات معتمدة من المجموعة ) ٦(راسة د .١
  

  عدد الساعات  أســــم المساق  رمز المساق
 ٣ اآتساب اللغة األولى والثانية ٦١٧م .ت
  ٣  تحليل أخطاء القراءة والكتابة في اللغة اإلنجليزية  ٦١٨م . ت
 ٣ اللغويات التطبيقية وعالقتها بتدريس اللغة االنجليزية  ٦١٩م .ت
  ٣  طرق البحث في مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها  ٦٥١م .ت
 ٣  آلغة اجنبيةالتقويم في مجال تدريس اللغة االنجليزية ٦٥٤م .ت
 ٣ التخطيط اللغوي ٦٥٦م .ت
موضوع خاص في مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب  ٦٩١م .ت

 تدريسها
٣ 

 ٣ تحليل الخطاب وتنوع اللغة ٦٩٢م .ت
     

  :التالية) ب(ساعات معتمدة من المجموعة ) ٣(دراسة  .٢
  

 عدد الساعات  أسم المساق   المساقرمز
  ٣ علم نفس التعليم والتعلم اإلنساني ٦١٤س .ت
  ٣  والمقاييستكوين االختبارات ٦٥٦س .ت
  ٣ المدارس الفلسفية ومضامينها التربوية ٦١١د .ت
  ٣ متقدم/ اإلشراف التربوي  ٦٣٠د .ت

  ٣  م بالحاسوبالتعلي  ٦٣١ت م 
  ٣              اللغويات النفسية المتقدمة  ٦٢٧زي     

  
ساعات معتمدة والنجاح في ) ٩(تقديم رسالة تحوي إسهاما أصيال في عالم المعرفة ويخصص لها   -ج 

 :امتحان مناقشتها، ويظهر مساق الرسالة الغراض التسجيل آما يلي
 
 

 عدد الساعات رمز المساق
 صفر أ٦٩٩م .ت
 ٣ ب٦٩٩م .ت
 ٦ ج٦٩٩م .ت
 ٩ د٦٩٩م .ت

 


