
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسي ل    (   أصول الرتبية ) مسار   املاجستريجدول برانمج 

 شعبة أ  –  املستوى األول/  طالبات

 
 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة الرابعة احملاضرة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التقومي الرتبوي األحد
 

 التوجيه اإلسالمي للرتبية 
   

 التعليم يف اململكة  االثنني
   الثقافة اإلسالمية 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول  لفصل الدراسيل (   أصول الرتبية )مسار   املاجستريجدول برانمج 

 شعبة ب   -املستوى األول /  طالبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التعليم يف اململكة  األحد
   التقومي الرتبوي 

 االثنني
  الثقافة اإلسالمية 

 
 التوجيه اإلسالمي للرتبية 

    



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسيل  ( الرتبية اإلسالمية   ) مسار   املاجستريجدول برانمج 

 شعبة أ  –  املستوى األول/  طالبات

 
 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                     د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

  

 القاعة السادسةاحملاضرة   احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التوجيه اإلسالمي للرتبية  الثالاثء 
   التقومي الرتبوي 

 األربعاء 
 التعليم يف اململكة 

   الثقافة اإلسالمية 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسيل   ( الرتبية اإلسالمية   ) مسار   املاجستريجدول برانمج 

 شعبة ب   -املستوى األول /  طالبات

 
 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التقومي الرتبوي الثالاثء 
 

 التعليم يف اململكة 
   

 األربعاء 
  الثقافة اإلسالمية 

 
 للرتبية التوجيه اإلسالمي 

    



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
  ـه4114/لعام اجلامعي من ا األول  لفصل الدراسيل (   أصول الرتبية )مسار  املاجستري جدول برانمج 

 املستوى الثالث/  طالبات
 

 

 

 
 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 النظرايت يف أصول الرتبية  االثنني
 

 اقتصادايت التعليم 
   

 الثالاثء 
 اجتماعيات الرتبية  

 
 الرتبية املقارنة  

    



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
  ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسيل  ( الرتبية اإلسالمية   ) مسار  املاجستري جدول برانمج 

 املستوى الثالث/  طالبات
 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 اتريخ الفكر الرتبوي  الثالاثء 
 

    مشكالت الرتبية يف العامل اإلسالمي  

 النظرية اإلسالمية للمعرفة وتطبيقاهتا األربعاء 
 

 أساسيات الرتبية اإلسالمية
   



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول  لفصل الدراسيل   (   أصول الرتبية ) مسار   املاجستريجدول برانمج 

  األولاملستوى /  طالب

 
 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                     د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التعليم يف اململكة  األحد
   الثقافة اإلسالمية 

 االثنني
 التوجيه اإلسالمي للرتبية 

   التقومي الرتبوي 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
 ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسيل   ( الرتبية اإلسالمية   ) مسار   املاجستريجدول برانمج 

 األول املستوى  /طالب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                     د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 التوجيه اإلسالمي للرتبية  األحد
   التقومي الرتبوي 

 االثنني
 التعليم يف اململكة 

   الثقافة اإلسالمية 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
  ـه4114لعام اجلامعي من ا األول  لفصل الدراسيل (أصول الرتبية   ) مسار  املاجستري جدول برانمج 

 الثالثاملستوى /  طالب
 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                    د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 النظرايت يف أصول الرتبية  االثنني
 

 اقتصادايت التعليم 
   

 الثالاثء 
 الرتبية املقارنة     

 
 اجتماعيات الرتبية 

    



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 قسم أصول الرتبية  - الرتبيةكلية 
  ـه4114لعام اجلامعي من ا األول لفصل الدراسيل   ( الرتبية اإلسالمية   ) مسار  املاجستري جدول برانمج 

 الثالثاملستوى /  طالب
 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم أصول الرتبية                                                                                                  
 

                                                                                     د.عبد اهلل بن فاحل السكران أ.                                                                                                    

 القاعة احملاضرة السادسة احملاضرة اخلامسة احملاضرة الرابعة  احملاضرة الثالثة  احملاضرة الثانية  احملاضرة األوىل اليوم 

 النظرية اإلسالمية للمعرفة وتطبيقاهتا الرتبوية  الثالاثء 
 

 اتريخ الفكر الرتبوي اإلسالمي
   

 األربعاء 
 مشكالت الرتبية يف العامل اإلسالمي

 
 أساسيات الرتبية اإلسالمية

    


