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جامعة العين تطرح برامج أكاديمية جديدة في الدراسات العليا

برنامجين ،2017-2018 األكاديمي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية مع والتكنولوجيا للعلوم العين جامعة تدشن
اإلسالمية التربية مناهج في التربية ماجستير وهما واالجتماعية اإلنسانية والعلوم التربية كلية في للماجستير جديدين

وطرائق تدريسها، وماجستير التربية في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها.

التي الجامعة رؤية مع انسجاماً يأتي البرامج هذه طرح أن للجامعة، المفوض المدير عطاطرة، الدين نور الدكتور وأوضح
استراتيجية مع وتماشياً الوطنية، الكفاءات وتطوير التعليم بقطاع لالرتقاء الرشيدة القيادة وطموحات توجهات تلبي
مع يتجاوب متواصل بشكل أنفسهم بتنمية ملتزمين تربويين وقادة معلمين إعداد في رائدة تكون أن في الجامعة

مستجدات المهنة، حيث تمثل البرامج الجديدة إضافة حقيقية للجامعة وللتعليم العالي.



وقال األستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، أن الهدف من طرح برامج ماجستير جديدة في كلية التربية والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية يتمحور حول تعزيز المفاهيم والمعارف األساسية الالزمة لمهنة التعليم لدى الطلبة إلى جانب

تؤثر التي الالزمة المهنية القيم منظومة بناء تعزيز على ومساعدتهم وتربويين كمدرسين أدائهم لضمان مهنياً تطويرهم
بشكل إيجابي على المتعلمين.

في القبول شروط أن واالجتماعية اإلنسانية والعلوم التربية كلية عميد الجالد ماجد الدكتور األستاذ أوضح جهته من
التربية وزارة قبل من بها معترف جامعة من البكالوريوس شهادة على الطالب حصول تتضمن الجديدة الماجستير برامج
والتربية العربية اللغة مجال معلم إعداد أو اإلسالمية، التربية مجال معلم إعداد تخصص في اإلمارات، دولة في والتعليم
اإلسالمية التربية مناهج في التربية ماجستير في بالتسجيل يرغب لمن وذلك اإلسالمية، التربية في أو اإلسالمية،
اإلسالمية والتربية العربية اللغة مجال معلم وإعداد العربية، اللغة مجال معلم إعداد تخصصات وفي تدريسها، وطرائق
معينة، وحدود شروط وفق تدريسها، وطرائق العربية اللغة مناهج في التربية ماجستير في بااللتحاق يرغب لمن وذلك
والوثائق المعلومات بكافة الكلية وتزويد بالقبول، الخاص النموذج تعبئة مع الشخصية، المقابلة اجتياز إلى باإلضافة

المطلوبة في النموذج.

الطالب استوعبه ما وتطوير التربوية بالعملية االرتقاء إلى يهدف جديدة ماجستير برامج طرح أن إلى الكلية عميد ولفت
وتطوير العميقة، المعرفة نشر جانب إلى والمقارنة، والتحليل الفهم من أعلى مستوى إلى ليرتقي البكالوريوس مرحلة في

الكفاءات العلمية وتخريج كوادر تدريسية مؤهلة.

واستخدام والتقويم والتصميم والتحليل البحث بمهارات الدارسين تزويد في المطروحة الماجستير برامج وتسهم
العربية اللغة مناهج مجال في والعميقة والمحورية الشاملة المعرفة الدارسين وإكساب التدريس، طرائق في التكنولوجيا
المهني النمو على يساعدهم مما الدارسين لدى ومهنياً أكاديمياً الذات بمفهوم االرتقاء إلى إضافة اإلسالمية، والتربية

المستمر.
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