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 تعليم التربية اإلسالميةتخصص . 2

 خمرجات التعلم املقصودة:أواًل: 

 ـ: املعارف واملعلومات املتعلقة ب اكتساب على يكون الطالب قادرا  أنينبغي 
 

  املعرفة والفهم:

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

املفاهيم املرتبطة بالتالوة، والتفسري، وقضايا وأحكام، وفقه السرية، والفقه، والشريعة،  .2

 واملرياث.ومراحل النمو، واملذاهب األربعة، 

 خصائص اجملتمع الفلسطي  وقضاياه وحتدياته الرئيسة. .3

 خصائص املتعلمني النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .4

مرررو .5 لررره الن لرررتعلم، و، ومراح صرررميم ا لررريم، وت لرررتعلم يف التع صرررادر ا يرررات وم سررررتاتيجيات والتقن ا

لرررتعلم،  يرررة، وا ئرررات التعليم بررروالبي هررراج الرت لرررتعلم، ووي، املن يررريم ا صررريل، وتق قرررويم األ إدارة والت

 التعلم.

يررة، وترا وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمرية .6 فررروا الفرد سررباب ال مررل  ،أ يررة التعا وكيف

 معها.

 تقييم التعلم والتقويم األصيل.التعلم وترائقه، و اسرتاتيجيات .7

 ن.دور التقنيات احلدي ة يف حتسني مهارات القرن احلادي والعشري .8
 

 : املهارات العقلية والذهنية

 بعدة ترا ومن عدة كتب. كامأحقضايا و .1

 .احلكم على األحاديث 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

قرررررة إىل  .5 سرررية امل نررراهج الدرا يرررل امل فررراهيم حتل كرررار وم برررادئ وأف مرررن م سرررية  هرررا األسا مكونات

 وحقائق وغريها.

فررة الصررف .6 قرردة ، وحتليل املواقف التعليمية والعالقات االجتماعية داخل غر يررة النا أمنررا  الرتب

 واإلبداعية والتأملية.

بررادة،  بواقعلمعلومات النظرية ربط ل .7 يرردة، أم الع حياته بصورة صحيحة، سواء يف جمررال العق

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

 التخطيط للتدريس املرتكز حول املتعلم يف الرتبية اإلسالمية. .1

 تنفيذ املواقف التعليمية التعلمية وفق أحدث النظريات الرتبوية. .2

 املشكالت الصفية وفق أساليب وتقنيات فاعلة.التعامل مع  .3

 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .4

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

 توظيف اسرتاتيجيات التقويم املختلفة يف تقويم أداء الطلبة. .6

صرررف .7 فرررة ال خرررل الغر مرررع دا طرررالب واجملت قررردوة لل سرررالمية ك صرررية اإل مررروذج للشخ قرررديم الن ية ت

 وخارجها.

 تنفيذ البحوث يف جماالت ختصصه. .8
 

 :العامة /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  .5

نرراس يف  .6 مررة ال صررغرية  خلد كرربرية أو  عررة  مررع جممو مررل  طرروعي والع مررل الت كرررة الع سرري  ف تر

 .طتلف اجملاالت
 

 مهارات االتصال وتقنية املعلومات:

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1

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

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3

 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .4
 

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 تب  اجتاهات إجيابية حنو مهنة التعليم. .1

 أخالقيات مهنة التعليم.ب االلتزام .2

 التعاتف مع الطلبة واحرتام خصوصياتهم. .3

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

 .االلتزام مبا تعلمه من قيم وأوامر ونواهي وحقوا وواجبات وصلة رحم واإلحسان للجريان .5
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   .إلسهام احلضاري لعلمائنا يف جماالت الفكر والتشريع والعمران وطتلف اجملاالتا تقدير .6

 

 :سوق العملثانيًا: 

 بالدرجة األوىل واألهم. معلما أن يكون  .1

 للجمعة. وخطيبا  يف وزارة األوقاف وإماما  واعظا  .2

سررررا  .3 يررررد مدر لررررتالوة والتجو كررررام ا كررررريم ألح قرررررآن ال فرررريظ ال ظررررا  ،يف دور حت قرررررآن  وملف ال

 الكريم للطلبة.

 

 ختصص تعليم الرتبية اإلسالمية / املنفرد: ثالثًا: متطلبات 

يررة / للحصول على درجة البكررالوريوس يف  فرررد ختصررص الرتب يررة اإلسررالمية / املن لرريم الرتب علررى تع

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:131ن يتم بنجال )أالطالب 

 

  :. المقررات التخصصية1

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:83تتكون هذه املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 83: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    1.1  

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - - - 30جزء -حفظ القرآن الكريم 5001

 - - - - 29جزء -حفظ القرآن الكريم 5002

 - - - - 28جزء -حفظ القرآن الكريم 5003

 - - - - 2جزء -حفظ القرآن الكريم 5004

 - - - - 27جزء -القرآن  الكريمحفظ  5005

 - - 3 3 علوم القرآن 5121

 اجملموع احلرة االختيارية اإلجبارية جمموعة  املقررات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 83 - - 83 متطلبات التخصص

 3 3 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 (1عقيدة إسالمية ) 5123

 - - 3 3 (1فقه عبادات ) 5124

 5124 - 3 3 (2فقه عبادات ) 5126

 5123 - 2 2 (2عقيدة إسالمية ) 5127

 - - 3 3 ترائق التدريس والتدريب العامة 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 (1فقه أحوال شخصية ) 5226

 5223 - 3 3 (2أصول فقه ) 5227

 - - 3 3 علوم احلديث 5228

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

 - - 3 3 اإلسالمنظام احلكم يف  5321

 - - 3 3 إعجاز القرآن  5323

 - - 3 3 (1فقه معامالت ) 5324

 - 1 2 3 قضايا وأحكام 5325

 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 العقوباتفقه  5423

 5204 - 3 3 أساليب تدريس الرتبية االسالمية 5424

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

 - - 3 3 مقارنة أديان 5426
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رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

8337 
( )نظام اجلملة 1علم النحو )

 العربية(
3 3 - - 

  9 74 83 اجملموع

 

 الحرة: المقررات . 2

خررارج  /( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة3يستطيع الطالب اختيار )

يررة مكررررا   اخلطة الدراسية لتخصصه، ملررادة التعليم كمقررات حرة على أن ال يكررون مضررمون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص يف مقررات أخرى كما  و/أو كيفا 

 


