
 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (أساليب تدريس التربية اإلسالمية/ المناهج والتدريس) في

 (مسار رسالة ) 
 

                 
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :هذا البرنامج  التخصصات التي يمكن قبولها في   .2

 العلوم الشرعية/بكالوريوس في الشريعة 

                                                                             بكالوريوس معلم مجال تربية إسالمية 
 .ال توجد  :شروط خاصة:   ثانياا 
 :يلي ساعة معتمدة موّزعة كما( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080

 - - 3 3 تخطيط المناهج 0402010

 - - 3 3 ماهيتها وتعليمها: التربية اإلسالمية 0402020

 - - 3 3 رة في مناهج التربية اإلسالميةاتجاهات معاص 0402021

 - - 3 3 طرائق في تدريس التربية اإلسالمية 0402022

 - - 3 3 تقويم تعلم التربية اإلسالمية وتعليمها 0402020

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية .2

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 لسابقالمتطلب ا عملي نظري

 - - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011

- -  3 3 تحليل المناهج 0402012
 - - 3 3 تصميم التدريس 0432042

 - - 3 3 مشكالت خاصة في تدريس التربية اإلسالمية 0402028

 - - 3 3 النظرية التربوية اإلسالمية 0402023

- -  3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0402040
 (.7172099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3
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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (أساليب تدريس التربية اإلسالمية/ المناهج والتدريس)  في

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .مج الدراسات العليا النافذةتتفق هذه الخّطة مع تعليمات برا   .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج .  2

 العلوم الشرعية/بكالوريوس في الشريعة 

                                                                                             بكالوريوس معلم مجال تربية اسالمية  
 .ال توجد :صةشروط خا:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 22: )ةمواد إجباري .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 منهجية البحث في التربية 0401080

 - - 3 3 تخطيط المناهج 0402010

 - - 3 3 تحليل المناهج 0402012

 - - 3 3 ماهيتها وتعليمها: التربية اإلسالمية 0402020

 - - 3 3 اتجاهات معاصرة في مناهج التربية اإلسالمية 0402021

 - - 3 3 طرائق في تدريس التربية اإلسالمية 0402022

 - - 3 3 مشكالت خاصة في تدريس التربية اإلسالمية 0402028

 - - 3 3 تقويم تعلم التربية اإلسالمية وتعليمها 0402020

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية .2

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 النظرية والبحث في التدريس 0402011

- -  3 3 التغير في مناهج التعليم األساسي 0402010
 - - 3 3 تصميم التدريس 0432042

 - - 3 3 النظرية التربوية اإلسالمية 0402023

 - - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 0402040

 (.7172091)امتحان شامل  .3
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 وصف مواد أساليب تدريس التربية اإلسالمية

 
 (                                                                               ساعات معتمدة 3)ماهيتها وتعليمها                   : التربية اإلسالمية 0208080

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
ماهيتها، أصولها، مصادرها وأهدافها مقارنة بأهداف : تتناول هذه المادة التعريف بالتربية اإلسالمية

مية في القرنن والحديث وطرائق تعليمها، مناهج بعض التربيات األخرى، أساليب التربية اإلسال
 .العلماء المسلمين في التربية باإلضافة إلى الفكر التربوي عند العلماء العرب المسلمين

 
 (ساعات معتمدة 3) اتجاهات معاصرة في مناهج التربية اإلسالمية        0208080

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
جراءات تتناول هذه المادة األسس ال تي تبنى عليها مناهج التربية اإلسالمية وأهدافها، أهداف وا 

تدريس القرنن والحديث والسيرة والفقه، توظيف الطرق الحديثة في بناء مناهج التربية اإلسالمية في 
فروعاها المختلفة المتمثلة في القرنن الكريم والحديث الشريف والعقيدة والسيرة والفقه واألخالق 

 .وتحليل نماذج من مناهج التربية اإلسالمية وكتبهاوالتهذيب، 
 

 (ساعات معتمدة 3)طرائق في تدريس التربية اإلسالمية                    0208088
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تحليل المفاهيم، حل المشكلة، وطريقة : تتناول هذه المادة توظيف طرائق تدريس متنوعة منها
تقصاء، التعلم التعاوني وأسلوب السؤال في تدريس القرنن الكريم والحديث المشروع، وطريقة االس

 .والسيرة والفقه
 

 (ساعات معتمدة 3) تخطيط المناهج 0208000
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج والتصورات المختلفة له؛ المنهاج الصرري  والخفري والملغري؛ النمراذج 
، النقرردي (شررواب، ووكررر)، العملرري (التحليلرري نموذجررا تررايلر وجونسررون: خطرريط المنهرراجالرئيسررة فرري ت

صرررياأة أهرررداف المنهررراج، اختيرررار المحتررروى والخبررررات التعلّميرررة، تنظررريم : ؛ تصرررميم المنهررراج(فريرررري)
تيجيات التدريس والتعلم ، تقويم المنهاج؛ تنفيذ المنهاج؛ ضبط جودة المحتوى والخبرات التعليمية استرا

 .المنهاج



 
 (ساعات معتمدة 3) تحليل المناهج 0208008

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
تتنرراول هرررذه المرررادة مفهررروم تحليرررل المنررراهج وأأراضرره؛ الفررررق برررين تحليرررل المنررراهج وتقويمهرررا؛ عناصرررر 

، تحليل عناصر المنهاج المختلفة ؛ تحليل اسرس المنهراج المختلفرة؛ التحليل ؛ منطق المنهاج وفلسفته
المراكز التنظيمية والمبادئ والبنى التنظيمية، نماذج التعلم والتعلريم المتضرمنة؛ تقرويم : تنظيم المنهاج 

 .تعلم الطلبة؛ تماسك المنهاج
 

 (ساعات معتمدة 3) النظرية والبحث في التدريس 0208000
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

السرلوكية، : تتناول هذه المادة مفهوم التدريس وعناصره؛ التدريس والتعليم والرتعلم؛ نمراذج فري التردريس
التررردريس الفعرررال : ، النمررروذج البنرررائي؛ البحرررث فررري التررردريسالنفسرررية واإلنسرررانية/ االجتماعيرررة المعرفيرررة،

يس وصرررنع القررررارات التدريسرررية، ، البحرررث فررري التخطررريط للتررردريس، التررردر (العمليرررات –نمررروذج النرررواتج )
وتكييف التدريس للفوارق الفردية؛ البحث في فاعلية التدريس باالستقصاء، التدريس بالخبرة،  التدريس 
بالمشروعات، التدريس بحل المشركالت، التردريس بالحراالت التاريخيرة، المحاكراة، تأديرة الردور، وتعلريم 

خصرررائل المحتررروى، خصرررائل المرررتعلم والمعلرررم، : سررريةالفريرررق؛ العوامرررل المرررؤثرة فررري الفاعليرررة التدري
 . خصائل البيئة التدريسية ، تقويم التدريس

 
 (ساعات معتمدة 3) التغير في مناهج التعليم األساسي 0208000

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
ردن تتنرراول هررذه المررادة العوامررل المررؤثرة فرري تغيررر المنهرراج، التغيررر فرري منرراهج التعلرريم األساسرري فرري األ

 .والعالم العربي ، العوامل المؤثرة في تغير مناهج التعليم األساسي في األردن والعالم العربي
 

 (ساعات معتمدة  3)استخدام الحاسوب في التعليم                              0208020
 ( ل يوجد) المتطلب السابق 

الررتعلم والررتعلم، واسررتخدام الحاسرروب فرري تتنرراول هررذه المررادة توضرري  مفهرروم الحاسرروب ودورة فرري عمليررة 
وتقييم البرامج الحاسوبية التدريبية ، (كوسيلة تعليمية وكوسيلة مساعدة في إدارة عملية التعليم )التعليم 

نترررراج البرررررامج التعليميررررة ، والتعليميررررة الجرررراهزة وتطبيقاتهررررا التربويررررة  وترررردريب الطلبررررة علررررى تصررررميم وا 



ا فررري خدمرررة وكيفيرررة توظيفهررر internetشررربكة المعلومرررات الدوليرررة المحوسررربة، وكرررذلك تعريرررف الطلبرررة ب
 .عملية التعلم والتعليم

 
                                              (ساعات معتمدة  3)تصميم التدريس         0208028

 (ال يوجد )المتطلب السابق 
ليهررا نمرراذج تصررميم اعيررة الترري تسررتند إتتنرراول هررذه المررادة التعريررف برراألطر المعرفيررة والسررلوكية واالجتم

يررل مررن تحل: سررية لعمليررة تصررميم الترردريس مررن مثررل؛ تعريررف الرردارس بالعناصررر الرئيالترردريس الحررديث
الترررردريس الفعررررال بابعررررادة ؛ بالكفايررررات الترررري تتطلبهررررا عمليررررة تصررررميم الحاجررررات الررررى التقررررويم والتطبيررررق

؛ تمكرررين المرررتعلم مرررن يرررة الالزمرررة لتصرررميم التررردريسوالتقن؛ تزويرررد المرررتعلم بالكفايرررات المعرفيرررة المختلفرررة
ممارسررة بعررض المهررارات المكتسرربة مررن هررذه المررادة فرري مجرراالت التصررميم والتطبيررق والتقررويم اعتمررادا  

 .على مبادئ نظرية التدريس
 

 (ساعات معتمدة 3)منهجية البحث في التربية                                0200080
 (يوجد  ال) المتطلب السابق 

تتنرراول هررذه المررادة منهجيررة البحررث التربرروي مررن حيررث تحديررد المشرركلة، األسررئلة والفرضرريات، مراجعررة 
األدب وتحديررررد المجتمررررع وطرررررق اختيررررار العينررررة وتصررررميم البحررررث وتطرررروير األدوات وجمررررع البيانررررات 

المركزيررة وتحليلهررا مسررتخدمين أسرراليب اإلحصرراء الوصررفي مررن مثررل التوزيررع التكررراري ومقرراييس النزعررة 
 .والتشتت ومبادئ اإلحصاء االستنتاجي

 
 (ساعات معتمدة 3)النظرية التربوية اإلسالمية                             0208083

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
تتناول هذه المادة ابراز طبيعة النظرية التربوية اإلسالمية وخصائصها وتشمل معنى النظرية، 

واألهداف العامة للتربية اإلسالمية وخصائل أهدافها، تدريس األساس الفكري في والنظرية التربوية، 
النظرة إلى الكون واإلنسان والحياة، والمعرفة والقيم اإلسالمية ومفهوم المنهج اإلسالمي وخصائصه، 

 .باإلضافة إلى نراء بعض المربين المسلمين في التربية و التعليم
 
 
 
 



 (ساعات معتمدة 3)ريس التربية اإلسالمية         مشكالت خاصة في تد 0208088
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
 تدريس المشكالت التي تتعلق : تتناول هذه المادة تعليم تالوة القرنن الكريمتتناول هذه المادة 

 بتدريس موضوعات العقيدة والفقه والحديث والسيرة، مسائل عملية في التربية اإلسالمية، والحلول 
 .تي يمكن اقتراحها في حل مشكالت تعليم التربية اإلسالميةال
 

 (ساعات معتمدة 3)التقويم في تعلم التربية اإلسالمية وتعليمها               0208080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

ف تتناول هذه المادة مفهوم التقويم وأنواعه وعالقته باألهداف في مستوياتها المختلفة، تقويم المعار 
جراءات التعليم في التربية اإلسالمية، بناء أسئلة إلثارة التفكير في عرض  واالتجاهات والقيم وا 

 .المسائل الدينية، طرح موضوعات التربية اإلسالمية واستخدام أساليب التقويم المناسبة
 
 
 

 


