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 دةالوح :التعليم سنوات خالل الساعات توزيع يصف التالي الجدول  -التعليم برنامج جدول 

 العلمي البحث ومنهجيات التربوية العلوم مساقات : األولى

 السنة األولى-إلزامية مساقات 

 اسم املساق
 

عدد  الفصل

الساعات 

 الفصلية

نقاط 

 تزكية

 2 2 األول  طرائق البحث الكيفي النوعي     

 2 2 األول  طرائق البحث الكمي

 2 2 األول  االسالم عن - تفكير بمجموعات والتعلم التعليم

 2 2 الثاني التربية في التقويم استراتيجيات

 الثانية السنة-(التالية املساقات من مساقين اختيار) اختيارية مساقات

 2 2 الثاني طرائق وأساليب تدريس متطورة 

م التعليم
ّ
 2 2 الثاني بالتكنولوجيا غنية بيئة في والتعل

 2 2 الثاني والتعلم التعليم عمليتي في والتغيير القيادة

 2 2 الثاني إرشادها  وكيفية بمجموعات العمل مهارات

 االسالمية الدراسات  في التخصص: الثانية الوحدة

 السنة األولى-إلزامية مساقات 

 2 2 األول  التعاوني التعليم على التأكيد مع االسالم في الجندرية

 2 2 األول  تطبيقات عملية  –القضاء االسالمي 

 2 2 األول  عملي تطبيق: االسالمية الدراسات في تعليمية برامج تطوير

 2 2 الثاني  االبداعي التفكير في كمنهج االسالم في القياس نظرية

 ماملعل بين العالقة: الكريم القران وفق مركزية تربوية قضايا

 والطالب

 2 2 الثاني

 2 2 الثاني فلسفة التاريخ االسالمي 

 :  مجموعتين من مساقات مجموعة الطالب يختار

 مساقات ملعلمين املدارس االبتدائية

 2 2 الثاني الصبا جيل: الكريم القران وفق مركزية تطورية قضايا

 2 2 الثاني   االبتدائية املدارس في القرآني القصص تدريس

 ابتدائية فوق  املدارس في للمعلمين مساقات

 2 2 الثاني املراهقة جيل: الكريم القران وفق مركزية تطورية قضايا

 لح طريقة وفق قضايا دراسة: اسالمية غير دولة في مسلمة أقلية

 املشكالت

 2 2 الثاني

 السنة الثانية-إلزامية مساقات 

 2 2 األول   وأخالق حياة كمنهج االسالم في الصوفية

 2 2 األول   متغير واقع في األنظمة وأنماط الحكم نظام

 2 2 األول  الوقف في املجتمع االسالمي 



 

 

 

 

 

 

 2 2 والثاني األول   التطبيقي النهائي للمشروع عمل ورشة

 الثانية السنة في وأخرى  األولى السنة في حلقة دراسيتين، حلقتين اختيار ينبغي: دراسية حلقات

 6 4 الثانياألول و   الشريعة أحكام تحديد في املسلمين العلماء أساليب

 واالقتصادية الدينية: تكوينه وعوامل اإلسالمي املجتمع

 واالجتماعية

 6 4 الثانياألول و 

 6 4 الثانياألول و  . ملع مجموعات في ونقاش عرض, الشريعة في للجدل مثيرة قضايا

 6 4 الثانياألول و  وغربية اسالمية نظر وجهة من تربوية قيادة

 االسالمية الدراسات تدريس التخصص مساقات

 تياراتل كتمثيل – اإلسالمية األحكام تعليم في تفكيرية مجتمعات

    اإلسالمي املجتمع في مختلفة أيديولوجية

 2 2 الثاني

 الثانية السنة- (التالية املساقات من مساقين اختيار) اختيارية مساقات

 2 2 الثاني/األول  الحرب والسالم في االسالم 

 2 2 الثاني/األول  والتاريخي الثقافي للتطور  مرآة: اإلسالم في الفن

 2 2 الثاني/األول  القدامى املسلمين علماء نظر وجهة من: والثقافة التربية

 2 2 الثاني/األول  ميةاإلسال  التقاليد في والسالم الصالة عليه محمد النبي هيئات

 2 2 الثاني/األول   واملجتمع الدينية الطقوس, الدين مبادئ: االسالم في الشيعة

 سنوية ساعة 25  - الخطة لساعات االجمالي العدد


