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 تعليم التربية اإلسالميةتخصص . 2

 خمرج ت التدلم املقصو  :: أ اًل

 ة  ملتعلقة بعلومات ااملرف وكتساب املعاإعلى  يكون الطالب قادرًا أنينبغي 

  املعرفة والفهم 

 ألساسي.رحلة التعليم امريس يف للتد ة الالةمةاإلسالمية األساسي واملبادئاملفاهيم  .1

رية، والفقةه،  لسةند، وفقةه السة   ديث، واج احلة املفاهيم املرتبطة بالتالوة، والتفسري، وختةري  .2

 اث.املريوالشريعة، ومراحل النمو، واملذاهب األربعة، و

 .رئيسةخصائص اجملتمع الفلسطيين وقضايا  وحتدياته ال .3

 رية.وجدانية واملهافية والاملعرونفسية والعقلية خصائص املتعلمني النمائية وال .4

يجيات اسةةرتاتولتعلةةيم، اعلم يف ادر الةةتالتقنيةةات ومصةة وتصةةميم الةةتعلم،  و، ومراحلةةه النمةةو .5

إدارة وصةةيل، التقةةويم األوم، يم الةةتعلتقيةةوي، املنهةةاج الرتبةةو والبيئةةات التعليميةةة،  والةةتعلم، 

 التعلم.

يةة التعامةل   لفرديةة وكيف ا آأسةباب الفةرو  و ،لعمريةة ترآ وأساليب التعلم املناسبة للمرحلةة ا  .6

 معها.

 يل.يم األصالتقوتقييم التعلم والتعلم وترائقه، و اسرتاتيجيات .7

 ين.والعشر حلاديادور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن  .8

   املهارات العقلية والذهنية

 ختريج احلديث بعدة ترآ ومن عدة كتب. .1

 .حة أو ضعفاحلكم على األحاديث من ص .2

 .لماء فيهموال العني أقبمن خالل الرتجيح  على تراجم الرواة إصدار حكم .3

 .ارعاتهحل املسائل املتعلقة باملرياث وتطبيقاتها وتف .4

مفةةاهيم ومبةةادئ وأفكةةار   اسةةية مةةن األس حتليةةل املنةةاهج الدراسةةية املقةةررة إىل مكوناتهةةا     .5

 وحقائق وغريها.

بيةة الناقةدة   أمنةا  الرت ، ولصةف ال غرفة داخ الجتماعيةحتليل املواقف التعليمية والعالقات ا .6

 واإلبداعية والتأملية.

العبةادة،   ال العقيةدة، أم ء يف جمة ة، سةوا لمعلومات النظرية واقع حياته بصورة صحيحلربط  .7

 أم األخالآ، أم املعامالت، أم غريها.

 

 



 

415 
 

 

  املهنية العملية أو املهارات

 ةإلسالميية االرتب التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف .1

 بوية.ات الرتنظريال أحدث تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية وفق .2

 علة.ات فاالتعامل مع املشكالت الصفية وفق أساليب وتقني .3

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .4

 ا.ر حوهلتقييم املخرجات وتطور املتعلم وتقديم التقاري .5

 لطلبة.اداء أ تقويم توظيف اسرتاتيجيات التقويم املختلفة يف .6

فية اخةةةل الغرفةةةة الصةةةتمةةةع دب واجملتقةةةديم النمةةةوذج للشخصةةةية اإلسةةةالمية كقةةةدوة للطةةةال .7

 وخارجها.

 تنفيذ البحوث يف جماالت ختصصه. .8

  العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .ريقفمن خالل  أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 املشكالت. حل لمي يفتوظيف املنهج الع .3

 . العمل حتت الضغط .4

 .داعيوالتأملي واإلب التفكري الناقدممارسة مهارات  .5

 يفخلدمةةة النةةاس   و صةةغريةأبرية ترسةةيخ فكةةرة العمةةل التطةةوعي والعمةةل مةةع جمموعةةة كةة   .6

 .طتلف اجملاالت

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 خارجه.ولصف توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل ا .1

  االنرتنت.وجه وعربلجهًا االتصال والتواصل بفاعلية شفويًا وكتابيًا وو .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3

 التعبري عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها. .4

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 تبنى اجتاهات إجيابية ءو مهنة التعليم. .1

 أخالقيات مهنة التعليم.بلتزام اإل .2

 التعاتف مع الطلبة وإحرتام خصوصياتهم. .3

 آرائهم.وآلخرين دات االتسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتق .4

 .ان للجريانصلة رحم واإلحساجبات ووآ ووااللتزام مبا تعلمه من قيم وأوامر ونواهي وحق .5
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   .االتاجمل العمران وطتلفولتشريع فكر واإلسهام احلضاري لعلمائنا يف جماالت الا تقدير .6

 سوق الد لث نيً : 

 بالدرجة األوىل واألهم. أن يكون معلمًا .1

 عة.للجم وخطيبًا يف وةارة األوقاف وإمامًا واعظًا .2

آن الكةريم  القةر  يد وحمفظةاً والتجو تالوةيف دور حتفيظ القرآن الكريم ألحكام ال مدرسًا .3

 للطلبة.

  :املردر  / مي اإلسالختصص تدليم الرتبي  ث لثً : متطلب ت 

 / اإلسةةالميةيةةة لةةيم الرتبتعصةةص ختالرتبيةةة / للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف  

 دة موةعة كما يأتي ( ساعة معتم128على الطالب ان يتم بنجال )املنفرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 83 - - 83 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 128 اجملموع
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  . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك83تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي83: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - - - حفظ القرآن الكريم 5000

 - - 3 3 علوم القرآن 5121

 - - 3 3 (1)إسالمية عقيدة  5123

 - - 3 3 (1فقه عبادات ) 5124

 5124 - 3 3 (2فقه عبادات ) 5126

 5123 - 2 2 (2)إسالمية عقيدة  5127

 - - 3 3 مةالعاترائق التدريس والتدريب  5204

 - 1 1 2 (1تالوة وجتويد ) 5220

 - - 3 3 فقه السرية 5221

 - - 3 3 (1أصول فقه ) 5223

 - - 3 3 التفسري 5224

 5220 1 1 2 (2تالوة وجتويد ) 5225

 - - 3 3 (1شخصية )أحوال فقه  5226

 5223 - 3 3 (2أصول فقه ) 5227

 - - 3 3 علوم احلديث 5228

 5228 - 3 3 حلديثختريج ا 5229

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 اإلسالمنظام احلكم يف  5321

 - - 3 3 القرآنإعجاة   5323

 - - 3 3 (1فقه معامالت ) 5324

 5226 - 3 3 (2شخصية )أحوال فقه  5326

 5324 - 3 3 (2فقه معامالت ) 5327

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مالاإلسات الدولية يف العالق 5421

 - - 3 3 فقه العقوبات 5423

 5204 - 3 3 ةميالسأساليب تدريس الرتبية اال 5424

 أو متزامن 5420 3 - 3 (2تربية عملية ) 5425

 - - 3 3 مقارنة أديان 5426

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

8337 
لة ( )نظام اجلم1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

  8 75 83 اجملموع

 

 المقررات الحرة:. 2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت3يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 

 


