
 برامج الدراسات العليا / الدبلوم 

 2020الخطة الدراسية / خريف 

 دبلوم التربية في التعليم الثانوي/ العلوم  

Diploma of Education in Secondary Education\ Scientifics 

 وصف البرنامج 

 التدريب الميداني. ( بما في ذلك ساعات فصلين دراسيين( ساعة مكتسبة موزعة على )30يتكون البرنامج من )  -

 . اللغة العربيةلغة التدريس في البرنامج:  -

 خطة البرنامج 

 الفصل الدراسي األول: خريف

 عدد الساعات اسم المقرر رمز ورقم المقرر

SPED 524                                                   مقدمة في التربية الخاصةIntroduction to Special Education  3 

EDSE 504 ( للعلوم                1أساليب التدريس )                                  Teaching Method I for Scientifics 3 

EDUC 505  المناهج وتخطيط التعليمتطوير                Curriculum Development and Instructional Planning  3 

EPSY 510                                                                          علم النفس التربويEducational Psychology 3 

 Total Credit Hours in Semester (12)                              (                                                   12مجموع عدد الساعات في الفصل )

 

 الفصل الدراسي الثاني: ربيع

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز ورقم المقرر

EDUC 502          التقييم الصفي                                                                       Classroom Assessment 3 

EDUC 504                        إدارة البيئة التربويةManagement of Educational Environment                       3 

EDSE 505 ( للعلوم          2أساليب التدريس )                                        Teaching Method II for Scientifics 3 

EDSE 581                                                                                        التدريب الميدانيInternship            9 

 Total Credit Hours in Semester (18)                                     (                                            18مجموع عدد الساعات في الفصل )
 



 برامج الدراسات العليا / الدبلوم 

 2020الخطة الدراسية / خريف 

 دبلوم التربية في التعليم الثانوي/ العلوم اإلنسانية 

Diploma of Education in Secondary Education\ Humanities 

 وصف البرنامج 

 ( بما في ذلك ساعات التدريب الميداني. دراسيينفصلين ( ساعة مكتسبة موزعة على )30يتكون البرنامج من )  -

 البرنامج: اللغة العربية. لغة التدريس في  -

 خطة البرنامج 

 الفصل الدراسي األول: خريف

 عدد الساعات اسم المقرر رمز ورقم المقرر

SPED 524                                                   مقدمة في التربية الخاصةIntroduction to Special Education  3 

EDUC 505 التعليم    ج وتخطيط اتطوير المنه            Curriculum Development and Instructional Planning  3 

EDSE 506 ( للعلوم اإلنسانية                                       1أساليب التدريس )Teaching Method I for humanities 3 

EPSY 510                                                                          علم النفس التربويEducational Psychology 3 

 Total Credit Hours in Semester (12)                              (                                                   12مجموع عدد الساعات في الفصل )

 

 الفصل الدراسي الثاني: ربيع

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز ورقم المقرر

EDUC 502                التقييم الصفي                                                                 Classroom Assessment 3 

EDUC 504                        إدارة البيئة التربويةManagement of Educational Environment                       3 

EDSE 507 ( للعلوم اإلنسانية                                      2أساليب التدريس )Teaching Method II for humanities 3 

EDSE 582                                                                                        التدريب الميدانيInternship            9 

 Total Credit Hours in Semester (18)                                     (                                            18مجموع عدد الساعات في الفصل )
 



 برامج الدراسات العليا / الدبلوم 

 2020الخطة الدراسية / خريف 

 اللغة اإلنجليزية دبلوم التربية في التعليم الثانوي/ 

Diploma of Education in Secondary Education\ English 

 وصف البرنامج 

 ( بما في ذلك ساعات التدريب الميداني. دراسيينفصلين ( ساعة مكتسبة موزعة على )30يتكون البرنامج من )  -

 . اإلنجليزيةلغة التدريس في البرنامج: اللغة  -

 خطة البرنامج 

 الفصل الدراسي األول: خريف

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز ورقم المقرر

EDSE 502  اللغة الثانية لطالب المرحلة الثانوية               Second language learners in the secondary classroom 3 

EDUC 505 تطوير المناهج وتخطيط التعليم                         Curriculum Development and Instructional Planning  3 

EPSY 510                                                                 علم النفس التربوي                   Educational Psychology 3 

EDSE 559 ( للغة اإلنجليزية                   1أساليب التدريس )                                   Teaching Method I for English 3 

 Total Credit Hours in Semester (12)                              (                                                   12مجموع عدد الساعات في الفصل )

 

 الفصل الدراسي الثاني: ربيع

 عدد الساعات اسم المقرر  رمز ورقم المقرر

EDUC 502          التقييم الصفي                                                                                 Classroom Assessment 3 

EDUC 504                        إدارة البيئة التربويةManagement of Educational Environment                                 3 

EDSE 569   اإلنجليزية االستقصاء وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لطلبة اللغة ( 2) أساليب 
 Methods II: Inquiry and ICT for English 

3 

EDSE 580                                                           التدريب الميداني                                      Internship            9 

 Total Credit Hours in Semester (18)                                     (                                            18مجموع عدد الساعات في الفصل )
 


