
 

 جامعة الملك عبدالعزيز

 كليـــــة التربيــــة 

 قسم أصول التربية

 .والنجاح للجميع بالتوفيق دعواتي

 ـه6341 -هـ  6341 للقبول يف برنامج املاجستري ياالختبار التحرير

 ) قسم أصول التربية (

 مسار أصول التربية اإلسالمية ومسار التربية الدولية والمقارنة

 االختبار: محاورأوالً: 
 .الثقافة العامة .6
 .الثقافة التربوية الخاصة .2
 ويشمل الموضوعات اآلتية:  الطالبة، التخصص المتقدمة إليه .4
                         .التعريف بالتخصص 
 .تاريخه 
 .أهميته وأهدافه 
 .مجاالته وميادينه 
 .أساليبه وطرائقه ومداخله 

 .مؤسساته 
 .مصادره 
 .علماؤه 
  .مناهج البحث ومداخله وأنواعه في التخصص 

 

 ثانياً: المراجع:
 مراجع التربية الدولية المقارنة: .6

  م(، القاهرة: مجموعة النيل 2004األساليب التطبيقات، شاكر فتحي أحمد وآخرون )–التربية المقارنة: المنهج

 العربية.

 ( القاهرة: دار الفجر للنشر 2002التربية المقارنة: األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزامي، نبيل سعد خليل ،)

 والتوزيع. 

 (، القاهرة: دار الفكر العربي.2002ومي ضحاوي، )التربية المقارنة ونظم التعليم، بي 
سوا كان مطبوعاً أو  ،أي مرجع علمي تجده الطالبة مشتمالً على الموضوعات السابقةيمكن االستفادة من )علماً بأنه 

 رقمياً، مع العلم بأن مراجع تخصص التربية الدولية المقارنة معظمها بعنوان التربية المقارنة(.

 التربية اإلسالمية:. مراجع 2

مقداد د. لكثرة كتب أصول التربية اإلسالمية وتعدد عناوينها وتوفرها فإنه ينصح بقراءة مؤلفات د. محمد قطب، 
 عبدالرحمن النحالوي.د. سعيد إسماعيل علي، د. يالجين، 

كان مطبوعاً أو  ءسوا ،بقةأي مرجع علمي تجده الطالبة مشتمالً على الموضوعات السا يمكن االستفادة من )علماً بأنه 
رقمياً، مع العلم بأن مراجع األصول اإلسالمية للتربية تكون تحت عنوان أصول التربية اإلسالمية أو التريبة اإلسالمية أو 

 نظرية التربية اإلسالمية(.

o .مالحظة: مجال الثقافة العامة والتربوية يقيسا الثقافة التراكمية للمتقدمة وليس لهما مراجع 

 ثاً: موعد ومكان االختبار:ثال
 هـ61/4/6341الموافقاألربعاء     يوم عصراً     (3-2. موعد االختبار: يعقد االختبار التحريري الساعة )6

(، الدور ..A...المبنى رقم ) –)مرفق خريطة قوقل(  ..........بجوار –حي الرحاب  –. المكان: كلية التربية للبنات 2

 (...206القاعة ).. ..األول..()

 ظهراً (.2-2يومياً من الساعة ) –مشرفة قسم أصول التربية مكتب  –زيارة المقر السابق بوألي استفسار ال تتردد الطالبة 

 0743171310( أو جوال :  6002( تحويلة: )0621623110)أو االتصال بمشرفة القسم على الرقم 

 


