
 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الدراسي األول
 

# 
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر 

متطلب  الساعات المعتمدة
 سابق 

 نوع المقرر
 عملي نظري

 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم* 1111  .1
 جامعة إجباري -- -- 3 ( 1اللغة العربية ) 1111  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 *(1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .3
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب* 1112  .4
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1114  .5
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية* 1215  .6
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية* 1216  .7
 جامعة إجباري -- -- 1 التطوعي*العمل  1115  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1116  .9

 كلية إجباري --  3 المنهاج التربوي* 5113  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 5311  .11
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  5321  .12
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 5313  .13
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي* 5114  .14
 كلية إجباري 5311 -- 3 تصميم التدريس* 5312  .15
 إجباريتخصصي  -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 5214  .16

 75انهاء  1 1 (*1تربية عملية ) 5421  .17
 إجباريتخصصي  س.م.

إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -حفظ القران الكريم 5111  .18  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 5112  .19  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -حفظ القران الكريم 5113  .21  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 5114  .21  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *27جزء  -حفظ القران الكريم 5115  .22  



 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

# 
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر 

متطلب  الساعات المعتمدة
 سابق 

 نوع المقرر
 عملي نظري

 إجباريتخصصي  5214 -- 3 التربية اإلسالميةأساليب تدريس  5424  .23

 3 -- (2تربية عملية ) 5425  .24
5421، 
 85انهاء 

 س.م.
 إجباريتخصصي 

 2 1 مشروع التخرج  5499  .25
5313 ، 
 85انهاء 

 س.م
 إجباريتخصصي 

 إجباريتخصصي  -- -- 3 علوم القرآن  5121  .26
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1فقه عبادات ) 5124  .27
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1إسالمية ) عقيدة 5123  .28
 إجباريتخصصي  -- 1 1 (1تالوة وتجويد ) 5221  .29
 إجباريتخصصي  -- -- 3 ( نظام الجملة العربية1علم النحو ) 8337  .31
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1أصول فقه ) 5223  .31
 إجباريتخصصي  -- -- 3 علوم الحديث 5228  .32
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1فقه أحوال شخصية ) 5226  .33
 إجباريتخصصي  -- -- 3 إدارة الصف وتنظيمه 5311  .34
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1فقه معامالت ) 5324  .35
 إجباريتخصصي  -- -- 3 نظام الحكم في اإلسالم 5321  .36
 إجباريتخصصي  -- -- 3 فقه السيرة 5221  .37
 إجباريتخصصي  -- 1 2 قضايا وأحكام 5325  .38

 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 
 

  



 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

 الثانيالفصل الدراسي 

# 
 رقم

 المقرر
 اسم المقرر 

متطلب  الساعات المعتمدة
 سابق 

 نوع المقرر
 عملي نظري

 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم* 1111  .1
 جامعة إجباري -- -- 3 ( 1اللغة العربية ) 1111  .2
 جامعة إجباري -- -- 3 *(1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .3
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب* 1112  .4
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1114  .5
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية* 1215  .6
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية* 1216  .7
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي* 1115  .8
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1116  .9

 كلية إجباري --  3 المنهاج التربوي* 5113  .11
 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 5311  .11
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  5321  .12
 كلية إجباري -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 5313  .13
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي* 5114  .14
 كلية إجباري 5311 -- 3 تصميم التدريس* 5312  .15
 إجباريتخصصي  -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 5214  .16

 75انهاء  1 1 (*1تربية عملية ) 5421  .17
 إجباريتخصصي  س.م.

إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -حفظ القران الكريم 5111  .18  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 5112  .19  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -الكريمحفظ القران  5113  .21  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 5114  .21  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *27جزء  -حفظ القران الكريم 5115  .22  



 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

# 
 رقم

 المقرر
 اسم المقرر 

متطلب  الساعات المعتمدة
 سابق 

 نوع المقرر
 عملي نظري

 إجباريتخصصي  5214 -- 3 أساليب تدريس التربية اإلسالمية 5424  .23

 3 -- (2تربية عملية ) 5425  .24
5421، 
 85انهاء 

 س.م.
 إجباريتخصصي 

 2 1 مشروع التخرج  5499  .25
5313 ، 
 85انهاء 

 س.م
 إجباريتخصصي 

 إجباريتخصصي  5123 -- 2 (2عقيدة إسالمية ) 5127  .26
 إجباريتخصصي  5124 -- 3 (2فقه عبادات ) 5126  .27
 إجباريتخصصي  5221 1 1 (2تالوة وتجويد ) 5225  .28
 إجباريتخصصي  5223 -- 3 (2أصول فقه ) 5227  .29
 إجباريتخصصي  -- -- 3 التفسير 5224  .31
 إجباريتخصصي  5324 -- 3 (2فقه معامالت ) 5327  .31
 إجباريتخصصي  -- -- 3 إعجاز القرآن  5323  .32
 إجباريتخصصي  5226 -- 3 (2فقه أحوال شخصية ) 5326  .33
 إجباريتخصصي   -- -- 3 مقارنة األديان 5426  .34
 إجباريتخصصي   -- -- 3 العالقات الدولية في اإلسالم  5421  .35
 إجباريتخصصي   -- -- 3 فقه العقوبات  5423  .36
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 

 

  



 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الصيفي

 اسم المقرر  رقم المقرر #
متطلب  الساعات المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 جامعة إجباري -- -- 3 تعلم كيف تتعلم* 1111  .1
 جامعة إجباري -- -- 3 *(1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .2
 جامعة إجباري -- 1 2 الحاسوب* 1112  .3
 جامعة إجباري -- -- 3 تاريخ القدس * 1114  .4
 جامعة إجباري -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية* 1215  .5
 جامعة إجباري -- -- 3 الثقافة اإلسالمية* 1216  .6
 جامعة إجباري -- -- 1 العمل التطوعي* 1115  .7
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1116  .8
 كلية إجباري --  3 المنهاج التربوي* 5113  .9

 كلية إجباري -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 5311  .11
 كلية إجباري -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  5321  .11
 كلية إجباري -- -- 3 العلمي*مناهج البحث  5313  .12
 كلية إجباري -- -- 3 علم النفس التربوي* 5114  .13
 كلية إجباري 5311 -- 3 تصميم التدريس* 5312  .14
 إجباريتخصصي  -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 5214  .15

 75انهاء  1 1 (*1تربية عملية ) 5421  .16
 إجباريتخصصي  س.م.

إجباريتخصصي  -- 1 1 *31جزء  -حفظ القران الكريم 5111  .17  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *29جزء  -حفظ القران الكريم 5112  .18  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *28جزء  -حفظ القران الكريم 5113  .19  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *2جزء  -حفظ القران الكريم 5114  .21  
إجباريتخصصي  -- 1 1 *27جزء  -حفظ القران الكريم 5115  .21  
 إجباريتخصصي  -- -- 3 السيرةفقه  5221  .22
 إجباريتخصصي  -- -- 3 إعجاز القرآن  5323  .23
 إجباريتخصصي  -- -- 3 نظام الحكم في اإلسالم 5321  .24
 إجباريتخصصي  -- -- 3 إدارة الصف وتنظيمه 5311  .25



 
 كلية العلوم التربوية

 تعليم التربية اإلسالميةتخصص بكالوريوس 
 

 اسم المقرر  رقم المقرر #
متطلب  الساعات المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 إجباريتخصصي  -- -- 3 العالقات الدولية في اإلسالم  5421  .26
 إجباريتخصصي  -- -- 3 مقارنة األديان 5426  .27
 إجباريتخصصي  -- -- 3 (1فقه أحوال شخصية ) 5226  .28
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 


