
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  -كلية الرتبية 

  ـه1414 من العام اجلامعي األولللفصل الدراسي   (أصول الرتبية  )  مسار  الدكتوراهجدول برانمج 
 شعبة أ  – الثايناملستوى /  طالب

 القاعة السادسةاحملاضرة  اخلامسةاحملاضرة  الرابعة احملاضرة  الثالثة احملاضرة  الثانية  احملاضرة األوىلاحملاضرة  اليوم 

 املنهج الكيفي األحد
 

 التعليم العام : النظرية والتطبيق
   

 االثنني
 اقتصادايت التعليم يف اململكة 

 
 اجتاهات معاصرة يف الرتبية 

   

 
                                                                                     

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                         

 عبد اهلل بن فاحل السكران   د.   أ .                                                                                                           
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  -كلية الرتبية 

  هـ1441 من العام اجلامعي األولللفصل الدراسي  (الرتبية اإلسالمية  )  مسار  الدكتوراهجدول برانمج 
 شعبة أ  – الثايناملستوى  /طالبات

 القاعة السادسةاحملاضرة  اخلامسةاحملاضرة  الرابعة احملاضرة  الثالثة احملاضرة  الثانية  احملاضرة األوىلاحملاضرة  اليوم 
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 الفكر الرتبوي اإلسالمي املعاصر 
  

 األربعاء 
 قراءات خاصة يف الرتبية اإلسالمية
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 األربعاء 
 اتريخ الرتبية اإلسالمية 

   

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                         

 السكران .عبد اهلل بن فاحل  أ .د                                                                                                            


