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 تعليم التربية اإلسالميةتخصص . 2

 :خمرج ت التدلم املقصو  : أ ال

 : ةقادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بيكون الطالب  أنينبغي 

  :املعرفة والفهم

 .اإلسالمية األساسية الالةمة للتدريس يف مرحلة التعليم األساسي واملبادئاملفاهيم  .1

املفاهيم املرتبطة بالتالوة، والتفسري، وختةريج احلةدي ، والسةند، وفقةه السةرية، والفقةه،        .2

 .ذاهب األربعة، واملرياثوالشريعة، ومراحل النمو، وامل

 .خصائص اجملتمع الفلسطيمت وقضاياال وحتدياته الرئيسة .3

 .خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية .4

اسةةرتاتيجيات والتقنيةةات ومصةةادر الةةتعلم يف التعلةةيم،    وتصةةميم الةةتعلم،  و، ومراحلةةه النمةةو .9

إدارة والتقةةويم األصةةيل،  وتقيةةيم الةةتعلم،  واملنهةةاج الرتبةةوي،  والبيئةةات التعليميةةة،  والةةتعلم، 

 .التعلم

أسةباب الفةروا الفرديةة وكيفيةة التعامةل      ، وترا وأساليب التعلم املناسبة للمرحلةة العمريةة   .6

 .معها

 .تقييم التعلم والتقويم األصيلالتعلم وترائقه، و اسرتاتيجيات .7

 .حلادي والعشريندور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات القرن ا .2

 : املهارات العقلية والذهنية

 .ختريج احلدي  بعدة ترا ومن عدة كتب .1

 .احلكم على األحادي  من صحة أو ضعف .2

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

 .حل املسائل املتعلقة باملرياث وتطبيقاتها وتفرعاتها .4

قةةررة إىل مكوناتهةةا األساسةةية مةةن مبةةادئ وأفكةةار ومفةةاهيم      حتليةةل املنةةاهج الدراسةةية امل   .9

 .وحقائق وغريها

أمنةا  الرتبيةة الناقةدة    ، وحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غرفة الصةف  .6

 .واإلبداعية والتأملية

لمعلومات النظرية واقع حياته بصورة صحيحة، سةواء يف جمةال العقيةدة، أم العبةادة،     لربط  .7

 .األخالا، أم املعامالت، أم غريهاأم 
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 :املهنية العملية أو املهارات

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف الرتبية اإلسالمية .1

 .النظريات الرتبوية أحدث تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية وفق .2

 .التعامل مع املشكالت الصفية وفق أساليب وتقنيات فاعلة .3

 .عالة ومبتكرةإنتاج وسائل تعليمية ف .4

 .تقييم املخرجات وتطور املتعلم وتقديم التقارير حواا .9

 .توظيف اسرتاتيجيات التقويم املختلفة يف تقويم أداء الطلبة .6

تقةةةديم النمةةةوذج للشخصةةةية اإلسةةةالمية كقةةةدوة للطةةةالب واجملتمةةةع داخةةةل الغرفةةةة الصةةةفية  .7

 .وخارجها

 .تنفيذ البحوث يف جماالت ختصصه .2

 :عامةال/ املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي العملاستخدام مهارات  .1

 .من خالل فريق أوبصورة فردية العلمية البحوث  إجراء .2

 .املشكالت حل توظيف املنهج العلمي يف .3

 . العمل حتت الضغط .4

 .والتأملي واإلبداعي التفكري الناقدممارسة مهارات  .9

اس يف ترسةةيخ فكةةرة العمةةل التطةةوعي والعمةةل مةةع جمموعةةة كةةبرية أو صةةغرية  خلدمةةة النةة    .6

 .طتلف اجملاالت

 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه .1

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

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة .3

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .4

  :والبعد األخالقي والقيم االجتاهات

 .تبنى اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم .1

 .أخالقيات مهنة التعليمااللتزام ب .2

 .التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم .3

 .التسامح مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم .4

 .ة رحم واإلحسان للجريانااللتزام مبا تعلمه من قيم وأوامر ونواهي وحقوا وواجبات وصل .9
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   .إلسهام احلضاري لعلمائنا يف جماالت الفكر والتشريع والعمران وطتلف اجملاالتا تقدير .6

 سوق الد ل: ث نيً 

 .أن يكون معلما بالدرجة األوىل واألهم .1

 .واعظا يف وةارة األوقاف وإماما وخطيبا للجمعة .2

 والتجويد وىفظةا القةرآن الكةريم   مدرسا يف دور حتفيظ القرآن الكريم ألحكام التالوة  .3

 .للطلبة

 

  :املردر /  ختصص تدليم الرتبي  االسالمي متطلب ت : ث لثً 

/ تعلةةيم الرتبيةةة االسةةالمية  ختصةةص / الرتبيةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف  

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 129)على الطالب ان يتم بنجال املنفرد 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 23 - - 23 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 23)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 23)من وتتكون : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

- - - -  حفظ القرآن الكريم 9111

 - - 3 3 علوم القرآن 9121

 - - 3 3 (1)عقيدة اسالمية  9123

 - - 3 3 (1)فقه عبادات  9124

 9124 - 3 3 (2)فقه عبادات  9126

 9123-  2 2 (2)عقيدة اسالمية  9127

- -  3 3 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214

 - 1 1 2 (1)تالوة وجتويد  9221

 - - 3 3 فقه السرية 9221

 - - 3 3 (1)أصول فقه  9223

 - - 3 3 التفسري 9224

 9221 1 1 2 (2)تالوة وجتويد  9229

 - - 3 3 (1)حوال شخصية فقه ا 9226

 9223 - 3 3 (2)أصول فقه  9227

 - - 3 3 علوم احلدي  9222

 9222 - 3 3 ختريج احلدي  9229

- -  3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

 - - 3 3 نظام احلكم يف االسالم 9321

 - - 3 3 اعجاة القرآن  9323

 - - 3 3 (1)فقه معامالت  9324

 9226 - 3 3 (2)ة فقه احوال شخصي 9326

 9324 - 3 3 (2)فقه معامالت  9327

-  1 1 2 (1)تربية عملية  9421
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 العالقات الدولية يف االسالم 9421

 - - 3 3 فقه العقوبات 9423

 9214-  3 3 أساليب تدريس الرتبية االسالمية 9424

 أو متزامن 9421 3-  3 (2)تربية عملية  9429

 - - 3 3 انمقارنة أدي 9426

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 9499

2337 
نظام اجلملة ( )1)علم النحو 

 (العربية
3 3  - -

  2 79 23 اجملموع

 

 :المقررات الحرة. 2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 3)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   ن مضةم كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةو     خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 

 




