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 ماجستير تربية الموهوبينالخطة الدراسية لبرنامج 
 

 الجهة المقدمة للبرنامج :ــ 

  المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع - الخاصةكلية التربية ــ قسم التربية 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : تربية الموهوبينبرنامج              اسم البرنامج . 

                 : تربية الموهوبين" في ماجستيرمسمى الدرجة العلمية" 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 إضافة إلى الشروط العامة التي حددتها الئحة الدراسات العليا بالجامعات السعودية , يشترط ما يلي:

 يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :  

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد جداً في أحد التخصصات التالية: التربية   -1

الخاصة، أو اإلرشاد والتوجيه التربوي، أو علم النفس، أو علم االجتماع، أو البكالوريوس في العلوم 

رى بموافقة اللجان التربوية ،أو البكالوريوس مع مؤهل تربوي، ويمكن النظر في التخصصات األخ

 المختصة. 
(, أو ما يعادله في امتحانات مشابهة, ويجوز النظر 450أن يكون حاصال على معدل بالتوفل  ال يقل عن ) -2

في قبول الطالب الذي لم يحقق هذا الشرط قبوال مشروطا, على أن يجتاز امتحان التوفل خالل السنة األولى 

 ليزية حسب التعليمات .من قبوله, أو دراسة مساقات اللغة االنج
 اجتياز المقابلة الشخصية ) واالمتحانات ( التي يقدمها القسم للمتقدمين. -3
 دفع الرسوم الجامعية التي تقررها الجامعة عن هذا البرنامج . -4
 أية شروط أخرى مقررة من اللجان والمجالس المختصة . -5
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 ــ الخطة الدراسية :

( ساعة 36)ما ال يقل عن  دراسة في تربية الموهوبين/ مسار الرسالة بعد إتمامأوال: تمنح درجة الماجستير 

 .( فما فوق 600من مستوى ) معتمدة

( ساعة 43)ما ال يقل عن  دراسة ثانيا: تمنح درجة الماجستير في تربية الموهوبين/ مسار الشامل بعد إتمام

 .( فما فوق600من مستوى ) معتمدة
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 : ماجستير تربية الموهوبينراسية لبرنامج الخطة الد

 توزيع مقترح للمقررات على الفصول الدراسية 

 مسار الرسالة -أ

الفصـل 

 الدراسي

رقم المقرر 

 ورمزه

الوحدات  مسمى المقرر

 الدراسية

 3 األسس المكونة للموهبة والتميز 601  ت م األول

 3 الموهوبينالتعرف على أساليب وطرق  611  ت م

 3 مقرر اختياري 

 3 مناهج البحث في التربية وعلم النفس   6001002نفس 

 12 للفصل الدراسي األول الوحدات الدراسيةمجموع 

 6 مقررات اختيارية  الثاني

 3 رعاية وتعليم الموهوبين  610 ت م

 3 والنفسي اإلحصاء التربوي 6000902ترب 

 12 للفصل الدراسي الثاني الوحدات الدراسيةمجموع 

 3 تطبيقات ميدانية في تربية الموهوبين 615 ت م 

السنة 

 الثانية

 9 أطروحة الماجستير 699 ت م

 36 لدرجة الماجستير الوحدات الدراسيةإجمالي  
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 الشامل مسار    -ب

الفصـل 

 الدراسي

الوحدات  مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه

 الدراسية

 األولىالسنة 

 الفصل

 األول

 3 األسس المكونة للموهبة والتميز 601 ت م

التعرف على أساليب وطرق  611 ت م

 الموهوبين

3 

 3 مقرر اختياري -

 3 مناهج البحث في التربية وعلم النفس  6001002نفس 

 12 الوحدات الدراسيةمجموع 

  السنة األولى

 الفصل الثاني

 6 مقررات اختيارية 

 3 رعاية وتعليم الموهوبين.  610 ت م

 3 والنفسي. اإلحصاء التربوي 6000902ترب 

 12 للفصل  الوحدات الدراسيةمجموع 

 السنة الثانية

 الفصل األول

 3 تطبيقات ميدانية في تربية الموهوبين 615   ت م

 9 مقررات اختيارية   

 12 للفصل  الوحدات الدراسيةمجموع 

 3 مقرر اختياري  - 

 4 مشروع تخرج 631 ت م 

 0 اختبار شامل 698موهبة  

 7 للفصل  الوحدات الدراسيةمجموع  

 43 لدرجة الماجستير الوحدات الدراسيةإجمالي  

 


