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 ية اإلسالميةتعليم التربتخصص . 2

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة::ملأ اًل

 ـ  كتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بإلى ع يكون الطالب قادرا  أنينبغي 

  املعرفة والفهم 

 اإلسالمية األساسية الال مة للتدريس يف مرحلة التعليم األساسي. واملبادئيم املفاه .1

سززريب وختزريج .2 بزالتالوةب والتف طززة  قززهب  املفزاهيم املرتب قززه السزريةب والف حلززديثب والسزندب وف ا

 عةب واملرياث.ربوالشريعةب ومراحل النموب واملذاهب األ

 خصائص اجملتمع الفلسطيو وقضايا  وحتدياته الرئيسة. .3

 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .4

مزززو .5 لزززه الن لزززتعلمب وب ومراح صزززميم ا يزززات ووت لزززيمب التقن لزززتعلم يف التع صزززادر ا سزززرتاتيجيات وم ا

لزززتعلمب  يزززةب وا ئزززات التعليم هزززاوالبي بزززويب ج ااملن لزززتعلمب ولرت يزززيم ا صزززيلب وتق قزززويم األ إدارة والت

 التعلم.

سززا .6 لززة العمريزةيفزرأ وأ سززبة للمرح لززتعلم املنا مززل ب وليب ا يززة التعا يززة وكيف فززروأ الفرد سززباب ال أ

 معها.

 تعلم والتقويم األصيل.تقييم الالتعلم ويفرائقهب و اسرتاتيجيات .7

 شرين.العدور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن احلادي و .8

   املهارات العقلية والذهنية

 كتب. ختريج احلديث بعدة يفرأ ومن عدة .1

 .احلكم على األحاديث من صحة أو ضعف .2

 .من خالل الرتجيح بني أقوال العلماء فيهم على تراجم الرواة إصدار حكم .3

 .املتعلقة باملرياث وتطبيقاتها وتفرعاتها حل املسائل .4

قزززررة إ .5 سزززية امل نزززاهج الدرا يزززل امل فزززاهيم ىل حتل كزززار وم بزززادئ وأف مزززن م سزززية  هزززا األسا مكونات

 وحقائق وغريها.

صززفحتليزل  .6 فززة ال يززة داخزل غر قززات االجتماع قززف التعليميزة والعال قززدة ب واملوا يززة النا أمنزا  الرتب

 واإلبداعية والتأملية.

بززادةب لمعلومزات النلربزط  .7 تزه بصزورة صزحيحةب سزواء يف جمزال العقيزدةب أم الع قزع حيا ظريزة وا

 م املعامالتب أم غريها.ب أأم األخالأ

 

 



 

444 
 

  املهنية العملية أو املهارات

 لتدريس املرتكز حول املتعلم يف الرتبية اإلسالميةالتخطيط ل .1

 النظريات الرتبوية. أحدث تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية وفق .2

 مع املشكالت الصفية وفق أساليب وتقنيات فاعلة.التعامل  .3

 رة.بتكإنتاج وسائل تعليمية فعالة وم .4

 تقييم املخرجات وتطور املتعلم وتقديم التقارير حو.ا. .5

 سرتاتيجيات التقويم املختلفة يف تقويم أداء الطلبة.توظيف ا .6

فزززة ا .7 خززززل الغر مزززع دا طزززالب واجملت قززززدوة لل سزززالمية ك صززززية اإل مزززوذج للشخ قزززديم الن صززززفية ت ل

 وخارجها.

 تنفيذ البحوث يف جماالت ختصصه. .8

  العامة /املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملدام مهارات ستخا .1

 .ن خالل فريقم أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .3

 . العمل حتت الضغط .4

 .والتأملي واإلبداعي التفكري الناقدممارسة مهارات  .5

نزززاس يف ت .6 مزززة ال صزززغرية  خلد كزززبرية أو  عزززة  مزززع جممو مزززل  طزززوعي والع مزززل الت كزززرة الع سزززيخ ف ر

 .ف اجملاالتتلك

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 نية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه.توظيف األدوات التق .1

 االتصال والتواصل بفاعلية شفويا  وكتابيا  ووجها  لوجه وعرب االنرتنت. .2

 يف التقنيات اجلديدة.استكشاف وتوظ .3

 التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشرها. .4

  :والبعد األخالقي ملقياالراهات وا

 اراهات إجيابية ءو مهنة التعليم. تبو .1

 أخالقيات مهنة التعليم.بتزام لاإل .2

 التعايفف مع الطلبة وإحرتام خصوصياتهم. .3

 رين وآرائهم.التسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخ .4

 .واإلحسان للجريانحم االلتزام تا تعلمه من قيم وأوامر ونواهي وحقوأ وواجبات وصلة ر .5

   .ر والتشريع والعمران وكتلف اجملاالتإلسهام احلضاري لعلمائنا يف جماالت الفكا تقدير .6
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ملسمقملالعم ثانيًا:مل

 بالدرجة األوىل واألهم. أن يكون معلما  .1

 للجمعة. وخطيبا  ف وإماما يف و ارة األوقا واعظا  .2

لزتالو مدرسا  .3 قزرآن الكزريم  التجويزد و فظزا ة ويف دور حتفيظ القرآن الكريم ألحكزام ا ال

 للطلبة.

ململ/ملاملرد  :ملاإلسالميةاملالرتبيةملختص ملتعليثالثًا:ملمتطلباتمل

كزززالوريوس يف  جزززة الب لزززى در صزززول ع يزززة / للح صزززص الرتب يزززة خت لزززيم الرتب سزززالميةتع /  اإل

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 131لطالب ان يتم بنجاع )على ااملنفرد 

  . المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 83تتكون هذ  املقررات من )

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي(  83: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات السا

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - - - حفظ القرآن الكريم 5000

 - - 3 3 علوم القرآن 5121

 - - 3 3 (1عقيدة إسالمية ) 5123

 - - 3 3 (1فقه عبادات ) 5124

 5124 - 3 3 (2دات )عبافقه  5126

 5123 - 2 2 (2عقيدة إسالمية ) 5127

 - - 3 3 ئق التدريس والتدريب العامةيفرا 5204

 اجملموع احلرة اختياري رياجبا جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 ةمتطلبات الكلي

 83 - - 83 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات السا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 1 1 2 (1تالوة ورويد ) 5220

 - - 3 3 فقه السرية 5221

 - - 3 3 (1أصول فقه ) 5223

 - - 3 3 التفسري 5224

 5220 1 1 2 (2تالوة ورويد ) 5225

 - - 3 3 (1ية )شخصفقه أحوال  5226

 5223 - 3 3 (2أصول فقه ) 5227

 - - 3 3 علوم احلديث 5228

 5228 - 3 3 ختريج احلديث 5229

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 نظام احلكم يف اإلسالم 5321

 - - 3 3 ا  القرآنإعج  5323

 - - 3 3 (1فقه معامالت ) 5324

 5226 - 3 3 (2فقه أحوال شخصية ) 5326

 5324 - 3 3 (2فقه معامالت ) 5327

 - 1 1 2 (1تربية عملية ) 5420

 - - 3 3 العالقات الدولية يف اإلسالم 5421

 - - 3 3 فقه العقوبات 5423

 5204 - 3 3 أساليب تدريس الرتبية االسالمية 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
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 المقررات الحرة:. 2

يزززار ) لزززب اخت سززتطيع الطا مزززن خت3ي خزززر  صزززص آ مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت عزززة(  صزززات اجلام /  ص

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  يزززة ون كم ملززادة التعليم ا

 .كون ممنوعة من التخصصوأن ال ت أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 

 


