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متطلب جامعة اجباري21الحاسوب10102متطلب جامعة اجباري2تعلم كیف تتعلم10101

متطلب جامعة اجباري3تاریخ القدس20104متطلب جامعة اجباري2اللغة العربیة (1)20111

متطلب جامعة اجباري3الثقافة اإلسالمیة30206متطلب كلیة3المنھاج التربوي35103

 تخصصي اجباري25123عقیدة إسالمیة (2)45126 تخصصي اجباري2علوم القرآن45121

 تخصصي اجباري25124فقھ عبادات (2)55127 تخصصي اجباري2مدخل إلى الفقھ اإلسالمي55122

متطلب كلیة3علم النفس التربوي65114 تخصصي اجباري2عقیدة إسالمیة (1)65123

 تخصصي اجباري2فقھ عبادات (1)75124

جامعة القدس المفتوحة

اسم الطالب:.................................................بطاقة ارشاد أكادیمي ذاتي

رقم الطالب:.................................................كلیة التربیة

                                عدد الساعات المعتمدة للتخرج: (123) س.م.تخصص : تعلیم التربیة اإلسالمیة

السنة األولى

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
اسم المقرررقم المقرر#نوع المقرر

متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر
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اجباري2تعلم كیف تتعلم10101

اجباري3الثقافة اإلسالمیة20206

اجباري2عقیدة إسالمیة (1)35123
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الدورة الصیفیة
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الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق
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 تخصصي اجباري35228تخریج الحدیث 15229متطلب جامعة اجباري2اللغة اإلنجلیزیة (1)10113

 تخصصي اجباري3طرائق التدریس والتدریب العامة25204 تخصصي اجباري11تالوة وتجوید (1)25220

متطلب جامعة اجباري3فلسطین والقضیة الفلسطینیة30205 تخصصي اجباري3فقھ السیرة35221

 تخصصي اجباري115220تالوة وتجوید (2)45225 تخصصي اجباري3أصول فقھ (1)45223

 تخصصي اجباري35223أصول فقھ (2)55227 تخصصي اجباري3علوم الحدیث55228

 تخصصي اجباري2التفسیر65224 تخصصي اجباري3فقھ أحوال شخصیة (1)65226

جامعة القدس المفتوحة

اسم الطالب:.................................................بطاقة ارشاد أكادیمي ذاتي

رقم الطالب:.................................................كلیة التربیة

                                عدد الساعات المعتمدة للتخرج: (123) س.م.تخصص : تعلیم التربیة اإلسالمیة

السنة الثانیة

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
اسم المقرررقم المقرر#نوع المقرر

متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر
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2اللغة اإلنجلیزیة (1)10113

متطلب جامعة 

اجباري

 تخصصي اجباري3فقھ السیرة25221

 تخصصي اجباري3علوم حدیث35228

السنة الثانیة

الدورة الصیفیة

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق
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متطلب كلیة35300تصمیم التدریس15302 تخصصي اجباري2إدارة الصف وتنظیمھ15301

 تخصصي اجباري35324فقھ معامالت (2)25327 تخصصي اجباري3فقھ معامالت (1)25324

 تخصصي اجباري3إعجاز القرآن35323 تخصصي اجباري3نظام الحكم في اإلسالم35321

 تخصصي اجباري35226فقھ أحوال شخصیة (2)45326متطلب كلیة21تكنولوجیا التعلیم45300

متطلب كلیة3مناھج البحث العلمي55303متطلب جامعة اختیاري3مقرر اختیاري5

متطلب كلیة3القیاس والتقویم في التعلم والتعلیم65320

جامعة القدس المفتوحة

اسم الطالب:.................................................بطاقة ارشاد أكادیمي ذاتي

رقم الطالب:.................................................كلیة التربیة

                                عدد الساعات المعتمدة للتخرج: (123) س.م.تخصص : تعلیم التربیة اإلسالمیة

السنة الثالثة

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
اسم المقرررقم المقرر#نوع المقرر

متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر
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متطلب كلیة3القیاس والتقویم في التعلم والتعلیم15320

3نظام الحكم في اإلسالم25321
 تخصصي 

اجباري

3إعجاز القرآن35323

 تخصصي 

اجباري
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الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق
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 تخصصي اجباري3مقارنة األدیان15426 تخصصي اجباري11تربیة عملیة (1)15420

2تربیة عملیة (2)25425

 5420أو 

 تخصصي اجباري3العالقات الدولیة في اإلسالم25421 تخصصي اجباريمتزامن

 تخصصي اجباري3فقھ العقوبات35423 تخصصي اجباري35204أسالیب تدریس التربیة اإلسالمیة35424

 تخصصي اجباري3فرق إسالمیة45422متطلب حر3مقرر حر4

 تخصصي اجباري125303مشروع التخرج55499متطلب حر3مقرر  حر5
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جامعة القدس المفتوحة
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السنة الرابعة

الفصل الثانيالفصل األول

اسم المقرررقم المقرر#
متطلب الساعات المعتمدة

سابق
اسم المقرررقم المقرر#نوع المقرر

متطلب الساعات المعتمدة

سابق
نوع المقرر
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3العالقات الدولیة في اإلسالم15421
 تخصصي 

اجباري

3فرق إسالمیة25422
 تخصصي 

اجباري

متطلب حر3مقرر حر3
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السنة الرابعة

الدورة الصیفیة

اسم المقرررقم المقرر#
الساعات المعتمدة

نوع المقررمتطلب سابق
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