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جامعة العلوم اإلسالميّة العالميّة
The World Islamic Sciences and Education University
)(W.I.S.E
كلية العلوم التربوية
قسم المناهج والتدريس
أ .نظام ترقيم الموادّ :يتك ّون رقم المادّة من ( )7خانات حسب المعطيات اآلتية:
7
التّسلسل

المجال المعرفي

مستوى المادّة

رموز المجاالت المعرفيّة
مدلول منزلة العشرات في رقم المادّة
صص
رمز المجال
عنوان مجال التّخ ّ
مناهج البحث ،طرق بحث
0
المناهج والتربية العامة
1
التقويم وأساليبه
2
قضايا واتجاهات حديثة
3

8
9
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موضوعات خاصة
أطروحة الدكتوراة ،امتحان الكفاءة المعرفية

1

0

رمز القسم

1

0

رمز الكلّيّة

رموز األقسام األكاديميّة في ال ّكلّية
صص
رمز التّخ ّ
01
02
03
04
05
06
07

صص
اسم التّخ ّ
المناهج والتدريس
التربية الخاصة
االرشاد النفسي والتربوي
التربية االسالمية
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)(W.I.S.E
الخطة الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه
تخصص المناهج والتدريس
األول للعام الدّراس ّي 2016/2015
يُع َم ُل بها اعتبا ًرا من الفصل ّ
أولــــاً :يشترط في المتقدم للقبول في البرنامج أن يكون - :
 . 1حاصالً على درجة البكالوريوس بتقديًر جي ًد في األقل في اي تخصص من الحقول المعرفية باالنتظام .
 . 2حاصالالالالالالً علالالالالالى درجالالالالالة الماجسالالالالالتير بتقالالالالالدير جيالالالالالد جالالالالالداً فالالالالالي األقالالالالالل فالالالالالي تخصالالالالالص ( ماجسالالالالالتير فالالالالالي أي مالالالالالن التخصصالالالالالات
العلوم االنسانية والتطبيقية ،
 . 3أية شروط أخرى تقرها اللجان والمجالس المختصة .
ثــانـياً :تمنح درجة الدكتوراه في المناهج والتدريس بعد أتمام المتطلبات اآلتية :
 . 1استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الدكتوراه في الجامعة .
 . 2دراس الالالالة المالالالالالواد االسالالالالالتدراكية التالالالالالي تقرره الالالالا لجنالالالالالة الدراسالالالالالات العليالالالالالا ف الالالالي القسالالالالالم بمالالالالالا ال يزيالالالالالد عل الالالالى تسالالالالال سالالالالالاعات معتمالالالالالدة
وذلك خالل السنة األولى من االلتحاق بالجامعة .
 . 3اجتياز االمتحان الموحد للغة االنجليزية حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.
 .4اجتياز امتحان اللغة العربية.
 . 5دراس الالالالالالة م الالالالالالا ال يق الالالالالالل ع الالالالالالن  54س الالالالالالاعة معتم الالالالالالدة م الالالالالالن مس الالالالالالتوى  700فم الالالالالالا ف الالالالالالوق والنج الالالالالالا فيه الالالالالالا عل الالالالالالى النح الالالالالالو
اآلتي :
أ .المتطلبات اإلجبارية ( )21ساعة معتمدة)A. Obligatory Courses (21 C.H.
رقم المادة

اسم المادة

عملي
س.م نظري
ّ

Course Name

1401711

أسس المناهج وتنظيماتها

3

3

0

Basics of Curriculum and their Organizations

1401712

نظرية المنهاج في التربية اإلسالمية

3

3

0

Curriculum Theory in Islamic Education

1401713

استراتيجيات تنفيذ المناهج

3

3

0

Implementation of the Curriculum Strategies

1401731

قضايا معاصرة في المناهج والتدريس

3

3

0

Contemporary Issues in Curriculum and
Instruction

1401701

احصاء تحليلي متقدم في البحوث التربوية

3

3

0

Advanced analytical count in educational research

1401721

تقويم المناهج والتدريس

3

3

0

Evaluation of Curricula and Instruction

حلقة بحث في المناهج والتدريس
1401702
0
3
3
ب .المتطلبات االختيارية ( )15ساعات معتمدة)B. Elective Courses (15 C.H.

Seminar in Curricula and Instruction

1401732

دراسات متقدمة في اعداد المعلمين

3

3

0

Advanced Studies in Teacher Preparation

1402766

االتجاهات وقضايا حديثة في االرشاد النفسي

3

3

0

Modern Trends and Issues in Psychological
Counseling

1403752

دراسات متقدمة في صعوبات التعلم

3

3

0

Advanced Studies in Learning Difficulties

1401714

اتجاهات وقضايا معاصرة في التدريس
( متخصص)

3

3

0

Contemporary Trends and Issues in Instruction
)(Specialized

1401716

المنهاج وتنمية التفكير

3

3

0

Curriculum and Thinking Development

1401715

تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المناهج

3

3

0

Applying Teaching Technology to Curricula

1401733

طرائق التعلم والتعليم ( متقدم)

3

3

0

)Teaching and Learning Methods (Advanced

1401703

طرق متقدمة في البحث النوعي

3

3

0

Advanced Methods in Qualitative Research

1401788

موضوعات في المناهج واألساليب باللغة
االنجليزية
دراسات متقدمة في القيادة واالدارة التربوية

3

3

0

3

3

0

1401763

ج .امتحان الكفاءة المعرفية  )0( 1401798ساعة معتمدة
د .اطروحة الدكتوراه  ) 18( 1401799ساعات معتمدة
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المتطلّب
سابق
ال ّ

Topics in the Curriculum and Instruction Methods
in English
Advanced Studies in Educational Leadership and
Administration
)C. Competency Exam 0101798 (0 C.H.
)D. Doctorate Dissertaion 0101799 (18 C.H.
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توصيف المواد
()1401711أسس المناهج وتنظيماتها

( 3ساعات معتمدة)

يتناااااااوا هاااااا ا المساااااااق التعريااااااف بالمفاااااااهيم المخت فااااااة ل من اااااااج المدرسااااااي قااااااديما وحااااااديثا ،وتاااااااريه ت ااااااور ،
وأسااااااااس بنائااااااااه (الف ساااااااافي ،والنفسااااااااي ،واال)تماااااااااعي ،والمعرفااااااااي  ،و درا عناصاااااااار والوقااااااااو ع اااااااا
قضاااااااايا ت اااااااوير المخت فاااااااة ومكوناتاااااااه ،وأناااااااواه المنااااااااهج وتن يمات اااااااا المخت فاااااااة (التن يماااااااات المتمركااااااا ة
حااااااااوا المعرفااااااااة ،التن يمااااااااات المتمركاااااااا ة حااااااااوا المااااااااتع م ،التن يمااااااااات المتمركاااااااا ة حااااااااوا المجتماااااااا ،
التن يماااااااات المخت اااااااة  ،ونماااااااا ج المنااااااااهج المدرساااااااية المنبثقاااااااة مااااااات ن رياتاااااااه المخت فاااااااة ،والتعااااااار لااااااا
االساااااااتراتيجيات المساااااااتخدمة فاااااااي تخ اااااااي وت اااااااوير المنااااااااهج المدرساااااااية ،ومباااااااررات ت ويرهاااااااا ،وأهمياااااااة
دراساااااة ع ااااام المنااااااهج ،والتحاااااديات التاااااي توا)اااااه المنااااااهج المدرساااااية ،ون ااااارة فاااااي واقااااا المنااااااهج التربوياااااة
في األردن.

( 3ساعات معتمدة
( )1401712نظرية المنهاج في التربية االسالمية
ي ااااااد هاااااا ا المساااااااق وعناصاااااار لاااااا تعريااااااف الدارساااااايت بمف ااااااور الن ريااااااة ،واةراء المتعااااااددة فااااااي
لاااااات ،والتعريااااااف بن ريااااااة من اااااااج التربيااااااة اكسااااااالمية وخ ائ ااااااه ،واألسااااااس التااااااي يرتكاااااا لي ااااااا
ومقارنة المن ج اكسالمي بالمناهج األخرى.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401713استراتيجيات تنفيذ المنهج
تتناااااااوا المااااااادة مف ااااااور تنفياااااا المناااااااهج المدرسااااااية  ،والتعريااااااف باااااا بر االسااااااتراتيجيات المتبعااااااة فااااااي
التنفيااااااا ،كماااااااا تتنااااااااوا التعرياااااااف بااااااا دوار كااااااا ني مااااااات المع مااااااايت والماااااااديريت والم ااااااارفيت الترباااااااوييت
وال بااااااة فضااااااال عاااااات المتسسااااااات المجتمعيااااااة ات العالقااااااة فااااااي تنفياااااا المناااااااهج المدرسااااااية  ،وبيااااااان
التحااااااديات التااااااي توا)ااااااه عم يااااااات التنفياااااا  ،وطبيعااااااة العالقااااااة القائمااااااة باااااايت القااااااائميت ع اااااا بناااااااء
المناااااااهج والم اااااااركيت فااااااي تنفياااااا ها  ،والعوامااااااي الماااااات نرة فااااااي لاااااات كالبي ااااااة المدرسااااااية وال اااااافية
ونتائج البحث الع مي ات ال ة.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401731قضايا معاصرة في المناهج
القضااااااايا
ت ااااااد هاااااا المااااااادة لاااااا تاحااااااة الفرصااااااة ل الاااااا الدراسااااااات الع يااااااا تق ن ااااااي بعاااااا
والم ااااااكالت المعاصاااااارة الحاساااااامة التااااااي تاااااات نر ساااااا با أو يجابااااااا ع اااااا كفاااااااءة المناااااااهج وتحساااااايت
نوعياااااااة التع ااااااايم  ،واالرتقااااااااء بمساااااااتوى الاااااااتع م  ،ومواكباااااااة الت اااااااورات المتساااااااارعة فاااااااي حركاااااااة
المناااااااااهج ،كااااااااالتع يم اكلكترونااااااااي  ،والتفكياااااااار  ،و الفااااااااروق الفرديااااااااة والعولمااااااااة  ،حيااااااااث يجااااااااري
التعرياااااااف باكطاااااااار الن اااااااري ل قضاااااااية  ،وتح ي اااااااا والوقاااااااو ع ااااااا االسااااااابا والعواماااااااي الكامناااااااة
وراء ظ ورهاااااااا  ،والتفكيااااااار فاااااااي الح اااااااوا اكبداعياااااااة لكيفياااااااة التعاماااااااي مع اااااااا والحااااااا ند مااااااات ارهاااااااا
الس بية في مجاا المناهج والتدريس.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401701إحصاء تحليلي متقدم في البحوث التربوية
ي اااااد هااااا ا المسااااااق لااااا التعماااااي فاااااي األساااااالي اكح اااااائية التاااااي تقاااااور ع ااااا فكااااارة تح ياااااي التباااااايت
فااااااااي الم ااااااااكالت البحثيااااااااة ات ال اااااااا ة بالت اااااااااميم التجريبيااااااااة ،ويتناااااااااوا األسااااااااالي اكح ااااااااائية
المساااااااتخدمة فاااااااي تح ياااااااي بياناااااااات ت ااااااااميم الع اااااااوائية الكام اااااااة ،وت اااااااميم القياساااااااات المتكاااااااررة،
وت ااااااميم المجموعااااااات ضاااااا مت المعالجااااااات والت اااااااميم العام يااااااة ،وت ااااااميم الق عااااااة الم ااااااتقة ،كمااااااا
يتناوا تح يي التبايت الم اح .
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( 3ساعات معتمدة)
(  )1401721تقويم المناهج والتدريس
تتنااااااوا هااااا الماااااادة التعرياااااف بمف اااااور التقاااااويم فاااااي المنااااااهج ،والمعاااااايير الخاصاااااة بتقاااااويم كاااااي عن ااااار
ماااااااات عناصاااااااار األهاااااااادا او النتا)ااااااااات ،والمحتويااااااااات الت ع يميااااااااة  ،وطرائااااااااي التاااااااادريس المتبعااااااااة،
وأساااااااالي وأدوات التقاااااااويم المساااااااتخدمة ،وبياااااااان أهااااااام نماااااااا ج وطااااااارق التقاااااااويم الحديثاااااااة ل منااااااااهج،
وأهمية تقويم المناهج المدرسية ،وعالقة لت بتنفي المناهج وت ويرها.
( 3ساعات معتمدة)
(  )1401702حلقة بحث في المناهج والتدريس
تتنااااااااوا هااااااا الماااااااادة التعرياااااااف بالمفاااااااا هيم األساساااااااية ل بحاااااااث الترباااااااوي  ،وعناصااااااار األساساااااااية ،
ومجاالتااااااه فااااااي المناااااااهج والتاااااادريس  ،وكيفيااااااة تحديااااااد م ااااااك ة البحااااااث  ،والتعريااااااف بمناااااااهج البحااااااث
المخت فاااااااة ( الوصااااااافي  ،والتح ي اااااااي  ،والتجريباااااااي وشااااااابه التجريباااااااي ،ومااااااان ج البحاااااااث الناااااااوعي ،
والتعريااااااف بف ااااااوا األطروحااااااة الخمسااااااة  ،والعناصاااااار الرئي سااااااة لكااااااي ف ااااااي  ،ومعااااااايير بناااااااء كااااااي
عن ااااار من اااااا  .كماااااا تتضااااامت الماااااادة ت بيقاااااات تفضاااااي لااااا تنمياااااة م اااااارات البحاااااث  ،وبنااااااء مخ ااااا
طروحة دكتورا في مجاا التخ ص.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401732دراسات متقدمة في اعداد المعلمين
تتناااااااااوا هاااااااا المااااااااادة مف ااااااااور تكااااااااويت المع ماااااااايت قبااااااااي الخدمااااااااة  ،وطبيعااااااااة الباااااااارامج المعتماااااااادة ،
والنتا)ااااااااات المنت اااااااارة فااااااااي ضااااااااوء التجدياااااااادات التربويااااااااة واألدوار المتجااااااااددة ل مع اااااااام المعاصاااااااار
،كت ااااااوير المناااااااهج  ،وممارسااااااة البحااااااث الع مااااااي  ،وبناااااااء االختبااااااارات وت بيق ااااااا والقيااااااار بااااااالبحو
اك)رائيااااااااة  ،وبناااااااااء الباااااااارامج والخ اااااااا العال)يااااااااة  ،وتح يااااااااي المحتويااااااااات التع يميااااااااة  ،وممارسااااااااة
التاااااادر الاااااا اتي فضااااااال عاااااات التعريااااااف بااااااالبرامج واالتجاهااااااات المعاصاااااارة فااااااي تربيااااااة المع ماااااايت
وت هي م  ،وكيفية تقويم ه البرامج وت ويرها.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401714اتجاهات وقضايا معاصرة في التدريس
تتناااااااوا هاااااا المااااااادة التعريااااااف باالتجاهااااااات الحديثااااااة فااااااي التاااااادريس ماااااات حيااااااث التخ ااااااي والتنفياااااا
والتقااااااااويم  ،ودورهااااااااا فااااااااي ت ااااااااكيي األطاااااااار الن ريااااااااة والف ساااااااافية ألسااااااااالي وطرائااااااااي التاااااااادريس
المسااااااتخدمة  ،فضااااااال عاااااات دورهااااااا فااااااي ت ااااااكيي ف ساااااافة مع اااااام المااااااادة .ودور ال الاااااا فااااااي تنفياااااا
مواقاااااف التااااادريس .والتعرياااااف بااااا بر هااااا االتجاهاااااات ممث اااااة فاااااي اعتباااااار ال الااااا محاااااور العم ياااااة
التع يميااااااة باااااادال ماااااات المع اااااام  ،والتنوياااااا فااااااي أسااااااالي تاااااادريس المااااااادة ،واسااااااتخدار البحااااااث الع مااااااي
مااااااادخال ل تااااااادريس  ،فضاااااااال عااااااات األخااااااا باااااااالمنح التكاااااااام ي  ،والتواصااااااا ي  ،والعم اااااااي ومنحااااااا
العم يات في التدريس
( 3ساعات معتمدة)
( )1401733طرائق التعليم والتعلّم (متقدم)
تتناااااااوا المااااااادة التعريااااااف باااااا بر طرائااااااي التع اااااايم وباألسااااااس الن ريااااااة لعم يتااااااي الااااااتع م والتع اااااايم ،
و دارة البي ااااااة ال اااااافية  ،والماديااااااة ل ااااااتع م وتنفياااااا وفقااااااا ل رائااااااي التع اااااايم والااااااتع م المخت فااااااة  ،ت اااااات
المتمرك من ا حوا المع م  ،والمتمرك من ا حوا ال ال .
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( 3ساعات معتمدة)
( )1401716المناهج وتنمية التفكير
ت اااااد هااااا الماااااادة لااااا تعرياااااف ال الااااا بااااادور المنااااااهج المدرساااااية فاااااي ت اااااكيي العم ياااااات العق ياااااة
الع ياااااا وتنمياااااة م اااااارات التفكيااااار المخت فاااااة  ،وكيفياااااة توظياااااف تن يماااااات المحتوياااااات التع يمياااااة ،وماااااا
يتعقب اااااااا مااااااات أسااااااا ة وتااااااادريبات ون ااااااااطات فاااااااي ت اااااااكيي م اااااااارات التفكيااااااار الع ماااااااي  ،والتااااااا م ي
والنقااااااادي واكباااااااداعي  ،والتح ي اااااااي والبناااااااائي وفاااااااوق المعرفاااااااي ،وتااااااادري ال باااااااة ع ااااااا تح ياااااااي
عيناااااات ماااااات المحتويااااااات الدراسااااااي ة وت ااااااميم مواقااااااف خاصاااااة بتع اااااايم التفكياااااار باعتبااااااار أحااااااد أباااااار
النتا)ات المتوخاة مت ت بيي المناهج المدرسية.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401703طرق متقدمة في البحث النوعي
ماهيااااااة البحااااااث النااااااوعي وأهميتااااااه والمباااااااد الرئي سااااااة التااااااي ينبعااااااي ان يرتكاااااا ع ي ااااااا ،ومااااااا يمياااااا
عت مناهج البحث األخرى ،وت بيقاته في البحو التربوية .
( 3ساعات معتمدة)
( )1401763دراسات متقدمة في االدارة و القيادة التربوية
ي اااااد هااااا ا المساااااااق لااااا كسااااااا ال باااااة القااااادرات الال مااااااة لتح ياااااي ودراسااااااة القضاااااايا المعاصاااااارة
فاااااااي القياااااااادة و اكدارة التربوياااااااة ومتسساااااااات ا .ودراساااااااة الم اااااااكالت وال اااااااعوبات التاااااااي تحاااااااد مااااااات
فعالياااااااااة و نتا)ياااااااااة هااااااااا المتسساااااااااات ،وي ااااااااامي القياااااااااادة و اكدارة باألهااااااااادا  ،اكدارة باالساااااااااتثناء،
اكدارة باااااااااااااالتفو ي  ،دارة الجاااااااااااااودة ال اااااااااااااام ة ،دارة المعرفاااااااااااااة ،ادارة التعييااااااااااااار .و الف سااااااااااااافات
األخالقياااااة ال متنوعاااااة ل قياااااادة التربوياااااة وبعااااا الن رياااااات المعيارياااااة والمعاصااااارة التاااااي تفسااااار مااااادى
تااااا ير القائاااااد ع ااااا نماااااو األفاااااراد األخالقاااااي فاااااي المن ماااااات ،والتحاااااديات األخالقياااااة فاااااي العالقاااااة بااااايت
القائد واألتباه.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401715تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المناهج
تتنااااااوا هااااا الماااااادة التكنولو)ياااااا فاااااي عم ياااااة الاااااتع م والتع ااااايم ،التع ااااايم باساااااتخدار الحاساااااو  ،التع ااااايم
ال ُمااااادار عااااات طرياااااي الحاساااااو  ،ت بيقاااااات الحاساااااو والتكنولو)ياااااا المتقدماااااة فاااااي عم ياااااة التع ااااايم،
تقياااااااايم باااااااارامج التع اااااااايم ،دمااااااااج التكنولو)يااااااااا المتقدمااااااااة بالمااااااااادة التع يميااااااااة والمناااااااااهج  ،أخالقيااااااااات
الم نااااااة .ساااااايقور ال بااااااة خااااااالا هاااااا ا المساااااااق باسااااااتخدار الباااااارامج الت بيقيااااااة و البريااااااد اكلكترونااااااي
واكنترنت ودراسة ت ير التكنولو)يا ع بي ة التع يم والمناهج.
( 3ساعات معتمدة)
( )1401788موضوعات في المناهج واألساليب باللغة االنجليزية
تتنااااااوا هااااا الماااااادة التعرياااااف بالموضاااااوعات الحديثاااااة المتقدماااااة فاااااي المنااااااهج مااااات حياااااث التخ اااااي
والتنفيااااا والتقاااااويم ،ودورهاااااا فاااااي ت اااااكيي األطااااار الن رياااااة والف سااااافية ل منااااااهج  ،فضاااااال عااااات دورهاااااا
فااااااي ت ااااااكيي ف ساااااافة مع اااااام المااااااادة .والتعريااااااف باااااا بر هاااااا االتجاهااااااات والموضااااااوعات ممث ااااااة فااااااي
اعتباااااار ال الااااا محاااااور العم ياااااة التع يمياااااة بااااادال مااااات المع ااااام  ،والتنويااااا فاااااي األساااااالي ،واساااااتخدار
البحاااااث الع ماااااي مااااادخال ل تااااادريس  ،فضاااااال عااااات األخااااا باااااالمنح التكاااااام ي  ،والتواصااااا ي  ،والعم اااااي
ومنح العم يات في التدريس كي ما سبي بال عة االنج ي ية.
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( 0ساعات معتمدة)

( )1401798امتحان الكفاءة المعرفية
(بعد ان اء  21ساعه معتمد وبمعدا تراكمي ال يقي تراكمي % 76
ي ااااااد االمتحااااااان الاااااا قيااااااال الكفاااااااءة المعرفيااااااة ماااااات خااااااالا المساااااااقات اال)باريااااااة التااااااي درساااااا ا
ال الاااااا فااااااي خ ااااااة التخ ااااااص ،يقاااااايس االختبااااااار الكفايااااااات المعرفيااااااة والم ااااااارات البحثيااااااة لاااااادى
ال الاااااا فااااااي حقااااااي التخ ااااااص الاااااادقيي ،وي ااااااد االختبااااااار الاااااا توظيااااااف قاااااادرة ال الاااااا ع اااااا
توظياااااااف م اااااااارات التفكيااااااار ال ُع ياااااااا والتفكيااااااار الناقاااااااد والتح ياااااااي ،ويعقاااااااد امتحاااااااان الكفاياااااااة المعرفياااااااة
لجمي ط بة الدكتورا مر واحد كي ف ي دراسي .
( 18ساعات معتمدة)
( )1401799اطروحة الدكتوراه
ت اااااد األطروحاااااة الااااا ت بياااااي المعرفاااااة الن رياااااة التاااااي درسااااا ا طالااااا الااااادكتورا و لااااات مااااات خاااااالا
اختيااااااار ال الاااااا لموضااااااوه األطروحااااااة الاااااا ي ي ااااااد الاااااا حااااااي م ااااااك ه او يااااااادة المعرفااااااة فااااااي
موضااااااوه مااااااا حيااااااث يحااااااي ل الاااااا الباااااادء باألطروحااااااة بعااااااد النجااااااا بامتحااااااان الكفايااااااة المعرفيااااااة
والتقااااادر بمخ ااااا يوضاااااا عناااااوان األطروحااااااة وال ااااارق واال)ااااااراءات ويعااااايت م اااااار ل الااااا بعااااااد
ا)تيااااا مناق ااااة مخ اااا األطروحااااة ماااات قبااااي لجنااااة الدراسااااات الع يااااا فااااي القساااام  ،حيااااث يراعاااا فااااي
تعيااااااايت الم ااااااار رغباااااااة الم ااااااار ورغباااااااة ال الااااااا والرتباااااااة األكاديمياااااااة ل م ااااااار وموضاااااااوه
األطروحااااااة  ،حيااااااث يع اااااا ل الاااااا فتاااااارة منيااااااه تتااااااراو (  8شاااااا ور ل عمااااااي باألطروحااااااة وفااااااي
مواصااااافات األطروحاااااة المو)اااااودة فاااااي دلياااااي الدراساااااات الع ياااااا ودلياااااي اعاااااداد الرساااااائي الجامعياااااة مااااات
حيااااااث عاااااادد الف ااااااوا (  5ف ااااااوا وهااااااي الف ااااااي االوا خ يفااااااة الدراسااااااة وم ااااااك ت ا ،الف ااااااي
الثاااااااني االطااااااار الن ااااااري والدراسااااااات السااااااابقة ،الف ااااااي الثالااااااث ال ريقااااااة واال)ااااااراءات ،الف ااااااي
الراب نتائج الدراسة ،الف ي الخامس تفسير النتائج ومناق ت ا .
بعاااااد ان ااااااء العماااااي باألطروحاااااة يتقااااادر ال الااااا ل ااااا المناق اااااة ،حياااااث تقاااااور لجناااااة الدراساااااات الع ياااااا
فاااااي القسااااام بتحدياااااد لجناااااة المناق اااااة وفاااااي معاااااايير تتناسااااا مااااا موضاااااوه األطروحاااااة ويكاااااون قااااارار
لجنة المناق ة ع احدى النتائج التالية -
 .1نا) ا ا تضمنت األطروحة تعديالت شك ية.
 .2نا) بعد ا)راء التعديالت فيما لو تضمنت األطروحة تعديالت طفيفة.
 .3تعديي تعديالت )وهريه.
 .4راس في حالة و)ود خ ي ع مي كبير او اخالا بمقتضيات األمانة الع مية.
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الخطة االسترشادية لطلبة (دكتوراة المناهج والتدريس) قسم المناهج والتدريس
السنة األولى
الفصل األول
اسم المادة

رقم المادة

الفصل الثاني
ساعة
معتمدة

اسم المادة

رقم المادة

 1401711أسس المناهج وتنظيماتها

3

 1401713استراتيجيات تنفيذ المناهج

 1401712نظرية المنهاج في التربية اإلسالمية

3

 1401731قضايا معاصرة في المناهج والتدريس

مادة اختيارية

ساعة
معتمدة
3
3
3

مادة اختيارية

9

المجموع

9

المجموع
السنة الثانية

الفصل األول
اسم المادة

رقم المادة
1401701

احصاء تحليلي متقدم في البحوث التربوية

1401721

الفصل الثاني
ساعة
معتمدة
3

رقم المادة
1401702

اسم المادة
حلقة بحث في المناهج والتدريس

ساعة
معتمدة
3

تقويم المناهج والتدريس

3

مادة اختيارية

3

مادة اختيارية

3

مادة اختيارية

3

المجموع

9

9

المجموع

السنة الثالثة
الفصل الثاني

الفصل األول
رقم المادة

اسم المادة

ساعة
معتمدة

رقم المادة

اسم المادة

ساعة
معتمدة

1401799

اطروحة الدكتوراه

9

1401799

اطروحة الدكتوراه

9

المجموع
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9

المجموع

9

