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 بسم اهلل الرحمن الرحيم                                     

 المممكة العربية السعودية

 جامعة الممك سعود                                                                 

 كمية التربية                                                                                       

 قسم السياسات التربوية

 

 هـ1435/1436بالفصل الثاني لعام  (ترب643)اخلطة الدراسية دلقرر  النظرية يف الرتبية رقم

 

 :مقدمة: أوًال 

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، يسعدني أن أرحب بك أخًا عزيزًا، وعضوًا ميمًا في العممية 
ىـ، 1435/1436التعميمية خالل محاضرات مقرر النظرية في التربية  بالفصل الدراسي الثاني لعام 

وأعمم أخي الطالب أن . سائاًل المولى أن يكون فصاًل دراسيًا حافاًل بالعطاء المتبادل واالحترام المتبادل
الشرع الحنيف قد أكرمك؛ فأنت رمز لمقوة والعطاء، وأن الدراسات التربوية والنفسية الحديثة اعتبرتك 

شريكًا فاعاًل في نجاح العممية التعميمية، لذا عميك أن تتعاون مع أستاذ المقرر وزمالءك؛ إلكساب ىذه 
وىذا يتطمب منك أن تتخمى عن الصورة الذىنية . العممية الحيوية المنشودة، وبالتالي تحقيق أىدافيا

المشوىة التي قد تكون متوافرة لديك عن نفسك، والتي تصفك بأنك سمبي في قاعات المحاضرات، بل 
 .  فًعرفيا، وقم بيا في إطار آداب طالب العمم. أنت عضو إيجابي؛ نظرًا ألدوارك العديدة

 : هداف تدرنس المقرر: ثانثًال 

 .ييدف ىذا المقرر إلى تًعرف الطالب عمى مقدمة عن النظرية في التربية-

 .االستشياد ببعض التطبيقات التربوية لمنظريات من الواقع التربوي-

 .نقد بعض النظريات التربوية-
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 : مفردات المقرر:  ثل ثًال 

 تتمثل مفردات ىذا المقرر في تعريف النظرية، وأىميتيا، وخصائصيا، ومعايير الحكم عمييا، 
ومفاىيم ذات صمة كالعمم والمعرفة والثقافة، والنظرية في العموم االجتماعية والطبيعية، والنظرية التربوية 
من حيث تعريفيا، ومكانة فمسفة التربية فييا، وتعريف النظرية التربوية اإلسالمية، ووظائفيا، ومصادرىا، 

ونظريات تربوية . وركائزىا، وصمتيا بنظريات العموم األخرى، وخطوات بناءىا، ومنيجية البحث فييا
سالمية  .وتطبيقات تربوية. غربية وا 

 :ابض مراجع المقرر: راابثًال 

 . دار النحوي لمنشر والتوزيع: الرياض.الترانة في اإلسالم(2000)النحوي، عدنان-

 .عويدات لمنشر والطباعة:بيروت.تعريب فؤاد شاىين.الاظرنثت التراأنة الحدن ة(2000) زرفبر،جان-

 .مطابع الصفا:مكة المكرمة. دراسة تحمنمنة:الاظرنة التراأنة في اإلسالم(2007)خياط، محمد- 

: موقع األلوكة رابط. الاظرنة التراأنة مباثهث أمكأاثتهث(2009)الكيالني،ماجد-
www.alukah.net/social/0/8854 

 .   دار الشروق لمنشر والتوزيع:عمان.اظرنثت التبمم(2014)الزغول، عماد-

بدرية :الرياض.الاظرنة التراأنة أتطانقثتهث عار البصأر(2014)الميمان،بدرية، والسالوس،منى-
 . الميمان

 : السثعثت التدرنسنة أالمكتانة: ثمسثًال 

 اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد الساعات
 14-12التدريسية 

نظرية في التربية 
طالبات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
14-04 

نظرية في التربية 
طالب 

 

 
 
 

12-14 
التربية 
 المقارنة

 
 
 
10-12 

أصول التربية 
-اإلسالمية
طالب 

 
 

 
 
 

لجنة االحتياجات 
 

 
 
 

لجنة القبول 
 

 11-09-  10-08  12-11المكتبية 
 مقرر النظرية في التربية: األخضر التربية المقارنة                                  :أصفر مقرر أصول التربية اإلسالمية         :األزرق 
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 :مأزعة عمى الاحأ التثليدرجة (100)درجة ادلقرر من: تأزنع درجثت المقرر: سثدسثًال 

 درجة موزعة كما يمي(60)أعمال الفصل من: 

 درجات (15)تفاعل صفي–درجات                                (15)نصوص قرائية      -

 درجات(10)تقويم نظرية تربوية-درجة                                  (10)اختبار فصمي      -

   درجات(10)تطبيق نظرية تربوية        - 

 درجة(40)االختبار النيائي من 

 : حداث مهمة: سثابثًال 
 التاريخ احلدث

 ىـ16/6/1436-3/5 عرض نصوص قرائية
 ىـ8/6/1436-28/5 إجازة منتصف الفصل الثاني

 ىـ23/6/1436 االختبار الفصمي
 ىـ14/7/1436-30/6 تقويم نظريات تربوية
 ىـ18/7/1436-14 تسميم ممف المقرر
 ىـ21/7/1436 االختبار النيائي
 ىـ28/7/1436 إعالن النتائج

 

 :مبمأمثت عن  ستثذ المقرر:  ثماثًال 

 أستاذ: الرتبة-  مساعد بن عبد اهلل النوح           .د: أستاذ المقرر- 

 0114674480:ىاتف المكتب                                - 31ب2:رقم المكتب- 

 Malnooh@ksu.edu.sa:اإللكتروني البريد                            -0505248475:جوال-   

 

 

 

 


