جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
دائرة االعتماد وضمان الجودة
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مخطط املادة الدراسية

مناهج املرحلة األساسية األوىل

رقم المادة
الساعات المعتمدة (نظرية وعملية)
الساعات الفعلية (نظرية وعملية)
المتطلبات السابقة  /المتطلبات المتزامنة
اسم البرنامج
رقم البرنامج
اسم الجامعة
الكلية
القسم
مستوى المادة
العام الجامعي  /الفصل الدراسي
الدرجة العلمية للبرنامج
األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة
لغة التدريس
تااااريس اساااتخدا مخطاااا الماااادة الدراساااية /
تاريس مراجعة مخطا المادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية ( عملي )
0702347

2
3ساعات
اليوجد
متطلبات تخصص
01
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
العلوم التربوية
المناهج والتدريس
سنة رابعة
 2016/2015الفصل الثاني
بكالوريوس
العربية

 .16منسق المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .احمد مخي الدين الكيالني
رقم المكتب106 :
الساعات المكتبية :ح خ 2-12
رقم الهاتف:
البريد اإللكترونيdr_akilani@yahoo.com :
 .17مدرسو المادة:
الرجاء إدراج ما يلي :رقم المكتب ،الساعات المكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني
االسم :د .ياسين المقوسي ،د .ابراهيم نعانعة،د.عبد الرؤوف بني عيسى
.18

وصف المادة:

يشمل املساق على املهارات اخلاةة يف تدريس الرتبية اإلسالمية ،وتزويد املتعلمني مبهارات تدريس العلوم اإلسالمية من حيث ةياغة األهداف الرتبوية ،والتخطيط ،وطرائق
واسرتاتيجيات تدريسها ،وإجراءات تدريس فروع الرتبية اإلسالمية ،وتصميم االختبارات والتقومي وأدواته .وتتضمن املادة دروساً تطبيقية منوذجية يف الرتبية اإلسالمية.

معة العلوم اإلسالمية العاملية
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أهداف تدريس المادة ونتائجها:

مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

يتوقع من الطالب بعد دراسة املادة أن:




يتعرف إىل مفهوم الرتبية اإلسالمية ومنهاجها ،وأهدافها وأسسها وخصائصها ووسائطها.
َّ
يكتسب مهارات التخطيط لدروس الرتبية اإلسالمية ،واشتقاق األهداف وةياغتها.
يُتقن الكفايات اليت حيتاجها معلم الرتبية اإلسالمية.
يُوظِّف الطرائق واألساليب واالسرتاتيجيات الرتبوية املناسبة لتدريس الرتبية اإلسالمية.


يتعرف إىل إجراءات تدريس كل فرع من فروع الرتبية اإلسالمية.
َّ 
يتعرف إىل أساليب التقومي الرتبوي وأنواعه ،واسرتاتيجياته احلديثة .وتنمية قدرة الطلبة يف جمال إعداد االختبارات املدرسية.
َّ 
ُ حيلل بعض احلصص التطبيقية ملهارات التدريس.



يكتسب مهارات التدريب على ممارسة التدريس من خالل تقدمي حصص تطبيقية فعلية يف فروع الرتبية اإلسالمية

 .20محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
أساليب التقييم
نتاجات التعلم
المدرس
األسبوع
المحتوى
المتحققة
الرتبية اإلسالمية ..
األول  -د .احماااااااااااااااااااااد تعريف الطلبةة باملفةاهيم مشاركة وأنشطة
املفهوم واملصادر واألمهية.
األساسة ة ة ة ةةية يف االرتبي ة ة ة ةةة وواجبات
الكيالني
الثاني

المراجع
تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد

،االسة ة ة ة ة ة ة ة ةةالم ،الرتية ة ة ة ة ة ة ة ةةة
االسالمية وامهيتها
خصائص الرتبية

اإلسالمية.و

مصادرها

أهداف الرتبية اإلسالمية.

اإلسالمية.وأسسها
األهداف السلوكية
وةياغتها.
التخطيط لتدريس الرتبية
اإلسالمية.

 .أساليب تدريس
التالوة ،والتفسري و
احلفظ وتوجيهايا
الرتبوية.
اساليب تدريس
الخديث النبوي و
العقيدة االسالمية
والتوجيهات التربوية
الخاصة بهما

اساليب تدريس
الفقه و السيرة
النبوية
والتوجيهات

الثالث – د . .احمااااااااااااااااد التع ة ة ةةرف عل ة ة ةةى خص ة ة ةةائص مشاركة وأنشطة
الرتبيةة االسةالمية وابرز وواجبات
الكيالني
الرابع
مصادرها
ةة
ة
ي
ب
رت
ال
ةداف
الخامس  -د  .احماااااااااااااااااااااد التعةةرف عل ةى اهة
مشاركة وأنشطة
االسالمية واسسها
وواجبات
السادس الكيالني
السابع – د  .احماااااااااااااااااااااد التعة ة ةةرف علة ة ةةى ماالهة ة ةةداف مشاركة وأنشطة
الس ة ةةلوكية وجماالي ة ةةا وكيفي ة ةةة وواجبات
الثامن -الكيالني
ة ة ة ة ة ةةياغتها ،والتع ة ة ة ة ةةرف اىل
التاسع

تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد
تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد
تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد

مفهوم التخطيط ومستوياته

وكيفياااااة اعاااااداد
الخطااا الساانوية
واليومية
العاشر-
الخادي
العاشر-
الثاني
عشر
الثالث
عشر –
الرابع
عشر
الخامس
عشر
_السادس

د  .احماااااااااااااااااااااد
الكيالني

التعة ةةرف ال اسة ةةاليب تة ةةدريس
ال ةةتالوة و التفس ةةري و احلف ةةظ
و التوجيهة ة ة ة ة ة ةةات الرتبوية ة ة ة ة ة ةةة

مشاركة وأنشطة
وواجبات

تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد

اخلاةة هبم

د . .احمااااااااااااااااد
الكيالني

التعةةرف اىل اسةةاليب تةةدريس
احلة ةةديث النبة ةةوي و العقية ةةدة
االس ة ة ة ة ةةالمية والتوجيه ة ة ة ة ةةات

مشاركة وأنشطة
وواجبات

تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد

الرتبوية اخلاةة هبما.
د . .احمااااااااااااااااد
الكيالني

التعةةرف اىل اسةةاليب تةةدريس
الفقة ة ة ةةة والسة ة ة ةةرية النبوية ة ة ةةة و
التوجيه ةةات الرتبوي ةةة اخلاة ةةة

مشاركة وأنشطة
وواجبات

تدريس الرتبية االسالمية
ماجد زكي اجلالد

التربوية الخاصة
بهما

عشر

هبما
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مخطط املادة الدراسية

دائرة االعتماد وضمان الجودة

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
حماضرات  .مناقشات مجاعية  .التفكري الناقد.

-

التعليم التعاوين (نظام اجملموعات)

-

حل املشكالت  .العصف الذهين.
مشاهدة بعض الدروس على الفيديو ومناقشتها يف الفصل.
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أساليب التقييم ومتطلبات المادة:

االختبةار األول

%20

االختبةار الثاين

%20

أعمال فصليةة

%10

االختبار النهائي

%50
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أحباث ،أوراق عمل ،مشاركة

السياسات المتبعة بالمادة:

 -يرجى االلتزام بالدخول الى القاعة قبل دخول المدرس .وكل من يدخل بعد اخذ الغياب يعتبر متاخ ار

-اذا غاب الطالب أكثر من ( ) %15من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري يقبل به مدرس المساق أو عذر مرضي ,يحرم

من التقدم لالمتحانات الالحقة .

 تحسب عالمة المشاركة على مدى المشاركة بالنقاش في القاعة والتحضير المسبق وااللتزام بالتعليمات واالنظمة في الجامعة -يغلق الخلوي اثناء املحاضرة.

 .24المعدات واألجهزة المطلوبة:
جهاز حاسوب ،داتا شو
 .25المراجع:
التربية وطرق التدريس ،صالح عبد العزيز ،دار المعارف  :القاهرة
تدريس التربية االسالمية ،ماجد زكي الجالد ،دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان
طرق تدريس التربية االسالمية ،ناصر احمد الخوالدة ويخي عيد ،دار الفكر  ،عمان
.26

معلومات إضافية:

تسلم التقارير والواجبات إلكترونيا إلى البريد اإللكتروني للمدرس dr_akilani@yahoo.com
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
اسم منسق المادة:

مخطط املادة الدراسية
التوقيع:

دائرة االعتماد وضمان الجودة
التاريس:

مقرر لجنة الخطة:
رئيس القســـم:

التوقيع:
التوقيع:

مقرر لجنة الخطة  /الكلية:

التوقيع:

العميد:

التوقيع:

نسخة إلى:
رئيس القسم
مساعد العميد لضمان الجودة
-

