
 الخطط  الذراسيح للثرناهح

 

 ( ساعت هعتوذة30 ) الترتيح االسالهيح: هاخستير الترتيح في الوناهح وطرائق التذريس: أوال 

الوتطلة 

 الساتق
الساعاخ  الساعاخ التذريسيح

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

عولي  نظري 

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3  

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت في الوناهح وطرائق  3 3  

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME611 طرائق التذريس الوتقذهت في التربيت االسالهيت  3 2 2 

 CUME612 التربيت االسالهيت تقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

تكنىلىخيا التعلين هتقذم  3 2 2  CUME608 

  - علن نفس تربىي هتقذم  3 3 EDPS616 

 CUMEI 699 ساعاخ هعتوذج  6رسالح الواخستير - هـ

 

 

 ( ساعح هعتوذج30)هاخستير الترتيح في الوناهح وطرائق تذريس اللغح العرتيح  : ثانيا
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح - أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3  

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3  

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME621 طرائق التذريس الوتقذهت في اللغت العربيت  3 2 2 

 CUME622 اللغت العربيتتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 - 

 CUMEA 699 ساعاخ هعتوذج  6رسالح الواخستير - هـ

 

 

 

 



 

 ( ساعح هعتوذج30 )هاخستير الترتيح في الوناهح وطرائق تذريس الذراساخ االختواعيح :  ثالثا
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3  

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3  

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME631 طرائق التذريس الوتقذهت في الذراساث االختواعيت  3 2 2 

 CUME632 الذراساث االختواعيتتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 - 

 CUMESS 699 ساعاخ هعتوذج  6رسالح الواخستير - هـ

 

 

 

 ( ساعح هعتوذج30 ) علوم هاخستير الترتيح في الوناهح وطرائق تذريس ال:  راتعا
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3 - 

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3 - 

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME641 طرائق التذريس الوتقذهت في العلىم 3 2 2 

 CUME642 العلىمتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 - 

 CUMES 699 ساعاخ هعتوذج  6رسالح الواخستير - هـ

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( ساعح هعتوذج30 ) رياضياخ هاخستير الترتيح في الوناهح وطرائق تذريس ال:  خاهسا
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3 - 

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3 0 

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME651 طرائق التذريس الوتقذهت في الرياضياث 3 2 2 

 CUME652 الرياضياثتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 - 

 CUMEM 699 ساعاخ هعتوذج  6رسالح الواخستير - هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هسار الشاهل

 

  ساعح هعتوذج36= لترتيح اإلسالهيح هسار الشاهل الوناهح وطرائق تذريساهدووع عذد الساعاخ الوعتوذج لذرخح هاخستير الترتيح في 
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

EDUC 603 2 2 3 احصاء تربىي هحىسب STAT 615 

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3 - 

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 2 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3  

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME611 لترتيح اإلسالهيحاطرائق التذريس الوتقذهت في  3 2 2 

 CUME612 لترتيح اإلسالهيحاتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 - 

  ساعح هعتوذج12 = (تذيل الرسالح)هتطلثاخ تخصص - هـ

في الوناهح وطرائق تذريس  (1)حلقاث نقاش هتقذم  1 - 2 

 لترتيح اإلسالهيحا
CUME614 

في الوناهح وطرائق تذريس  (2)حلقاث نقاش هتقذم  2 - 4 

 لترتيح اإلسالهيحا
CUME615 

 CUME604 اتداهاث حذيثت في التعلين والتعلن 2   

 CUME605 هشكالث خاصت في طرائق التذريس والتقىين  2   

 CUME606 دراساث هقارنت في الوناهح  2   

لترتيح اهشروع البحث في الوناهح وطرائق تذريس  3 - 6 

 اإلسالهيح
CUME616 

 ساعت هعتوذة  (30)الودوىع 
 االهتحاى الشاهل- و

 

  ساعح هعتوذج36= للغح العرتيح هسار الشاهل الوناهح وطرائق تذريساهدووع عذد الساعاخ الوعتوذج لذرخح هاخستير الترتيح في 
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3 2 2 

EDUC 
603 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3 3 - 

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3 2 3 

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3 3 - 

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME621 للغح العرتيحاطرائق التذريس الوتقذهت في  3 2 2 

 CUME622 للغح العرتيحاتقىين هخرخاث التعلن في  3 2 2 

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3 2 2 

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3 2 2 

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3 3 0 

  ساعح هعتوذج12 = (تذيل الرسالح)هتطلثاخ تخصص - هـ



للغح افي الوناهح وطرائق تذريس  (1)حلقاث نقاش هتقذم  1 - 2 

 العرتيح
CUME624 

للغح افي الوناهح وطرائق تذريس  (2)حلقاث نقاش هتقذم  2 0 4 

 العرتيح
CUME625 

 CUME604 اتداهاث حذيثت في التعلين والتعلن 2 2 - 

 CUME605 هشكالث خاصت في طرائق التذريس والتقىين  2 2 0 

 CUME606 دراساث هقارنت في الوناهح  2 2 0 

 CUME626 للغح العرتيحاهشروع البحث في الوناهح وطرائق تذريس  3 0 6 

 ساعت هعتوذة  (30)الودوىع 

 االهتحاى الشاهل- و
 

  ساعح هعتوذج36= هسار الشاهل دراساخ االختواعيح لالوناهح وطرائق تذريساهدووع عذد الساعاخ الوعتوذج لذرخح هاخستير الترتيح في 
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

 ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3   

EDUC 
603 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3   

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3   

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3   

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME631 دراساخ االختواعيحلاطرائق التذريس الوتقذهت في  3   

 CUME632 دراساخ االختواعيحلاتقىين هخرخاث التعلن في  3   

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3   

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3   

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3   

  ساعح هعتوذج12 = (تذيل الرسالح)هتطلثاخ تخصص - هـ

في الوناهح وطرائق تذريس  (1)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 دراساخ االختواعيحلا
CUME634 

في الوناهح وطرائق تذريس  (2)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 دراساخ االختواعيحلا
CUME635 

 CUME604 اتداهاث حذيثت في التعلين والتعلن 2   

 CUME605 هشكالث خاصت في طرائق التذريس والتقىين  2   

 CUME606 دراساث هقارنت في الوناهح  2   

دراساخ لاهشروع البحث في الوناهح وطرائق تذريس  2   

 االختواعيح
CUME636 

 ساعت هعتوذة  (30)الودوىع 

 االهتحاى الشاهل- و
 

 

 

 

  ساعح هعتوذج36=  العلوم هسار الشاهل الوناهح وطرائق تذريسهدووع عذد الساعاخ الوعتوذج لذرخح هاخستير الترتيح في 
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

  ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3   

EDUC 
603 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3   

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3   



قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3   

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME641 العلومطرائق التذريس الوتقذهت في  3   

 CUME642 العلومتقىين هخرخاث التعلن في  3   

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3   

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3   

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3   

  ساعح هعتوذج12 = (تذيل الرسالح)هتطلثاخ تخصص - هـ

 CUME644 العلومفي الوناهح وطرائق تذريس  (1)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 CUME645 العلومفي الوناهح وطرائق تذريس  (2)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 CUME604 اتداهاث حذيثت في التعلين والتعلن 2   

 CUME605 هشكالث خاصت في طرائق التذريس والتقىين  2   

 CUME606 دراساث هقارنت في الوناهح  2   

 CUME646 العلومهشروع البحث في الوناهح وطرائق تذريس  2   

 ساعت هعتوذة  (30)الودوىع 

 االهتحاى الشاهل- و
 

  ساعح هعتوذج36=  الرياضياتوسار الشاهل الوناهح وطرائق تذريسهدووع عذد الساعاخ الوعتوذج لذرخح هاخستير الترتيح في 
الوتطلب 

 السابق
الساعاخ  الساعاث التذريسيت

 الوعتوذج
 رقن الوساق ورهزه اسن الوساق

 نظري عولي

 ساعاخ هعتوذج6 = (لواخستير الترتيح)الوتطلثاخ العاهح -أ

 EDUC 603 هناهح البحث في التربيت وعلن النفس 3   

EDUC 
603 

 STAT 615 احصاء تربىي هحىسب 3 2 2

  ساعاخ هعتوذج9= هتطلثاخ عاهح  لتخصص هناهح وطرائق تذريس -ب

 CUME601 نظريت الوناهح 3   

 CUME602 تخطيط الونهاج وتحليله 3   

قراءاث تربىيت باللغت اإلندليزيت  في الوناهح وطرائق  3   

 التذريس
CUME603 

  ساعاخ هعتوذج6= هتطلثاخ التخصص االخثاريح -ج

 CUME651 الرياضياخطرائق التذريس الوتقذهت في  3   

 CUME652 الرياضياختقىين هخرخاث التعلن في  3   

  ساعاخ هعتوذج3= هتطلثاخ التخصص االختياريح -د

 CUME607 نوارخالتذريسالفعالىاستراتيدياته 3   

 CUME608 تكنىلىخيا التعلين هتقذم 3   

 EDPS616 علن نفس تربىي هتقذم 3   

  ساعح هعتوذج12 = (تذيل الرسالح)هتطلثاخ تخصص - هـ

في الوناهح وطرائق تذريس  (1)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 الرياضياخ
CUME654 

في الوناهح وطرائق تذريس  (2)حلقاث نقاش هتقذم  2   

 الرياضياخ
CUME655 

 CUME604 اتداهاث حذيثت في التعلين والتعلن 2   

 CUME605 هشكالث خاصت في طرائق التذريس والتقىين  2   

 CUME606 دراساث هقارنت في الوناهح  2   

 CUME656 الرياضياخهشروع البحث في الوناهح وطرائق تذريس  2   

 ساعت هعتوذة  (30)الودوىع 

 االهتحاى الشاهل- و
 


