
 
الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة كلٌة 

  الدراسات اإلسبلمٌة  لمرحلة البكالورٌوس  مسار التربٌة اإلسبلمٌة   الخطة الدراسٌة لقسم
  2013/2014تطبق على الطلبة المقبولٌن للعام الجامعً 

فً كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بعد إتمام المتطلبات " الدراسات اإلسبلمٌة  " تمنح درجة البكالورٌوس فً تخصص 
 :التالٌة 

  2008لسنة  (6)الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة  البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم :  أوال 
وتعدٌبلتها  

 0م1976لعام  (76)        الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم 
:  ساعة معتمدة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة المنصوص علٌها فً التعلٌمات المذكورة : ثانٌاً 

 
:- متطلبات إجبارٌة.     أ
:- ساعة معتمدة موزعة على النحو التالً  (12)ٌدرسها جمٌع طلبة الجامعة وٌخصص لها  

 رمز المساق ورقمه  اسم  المساق الساعات المعتمدة

  101ع  اللؽة العربٌة 3              

  101ل ز  مهارات اللؽة االنجلٌزٌة 3              

 102 هـ س التربٌة الوطنٌة 3              

 100ع ع  العلوم العسكرٌة 3              

التقدم لبلمتحان فً اللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة والحاسوب على أن ٌسجل الذي ٌخفق فً النجاح فً أي من هذه - 
:  خارج خطته الدراسٌة وهذه المساقات هً  (099)االمتحانات    مساقاً استدراكٌاً 

مهارات حاسوب  (099ح.ع ) استدراكً 1/ لؽة عربٌة  (099ع )استدراكً – مهارات لؽة انجلٌزٌة  (099ل ز )
 .استدراكً 

القراءة والتبلوة  (099ش أ  )التقدم المتحان مستوى فً القراءة والتبلوة وفً حالة الرسوب ٌدرس الطالب مساق - 
استدراكً  

 
 
 

 :متطلبات اختٌارٌة .  ب
ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً أحد المجاالت التالٌة وبحد أدنى مادة واحدة من كل  (15)وٌخصص لها 

 :مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال وهذه المجاالت هً 
: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة - 1

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 الرٌاضة فً حٌاتنا   أ100ر .ت 

 3 الللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر .ت 

 3 الثقافة الجمالٌة 100ت .ؾ

 3 التذوق الدرامً 100د .ؾ

 3 مساهمة االردن فً الحضارة االنسانٌة 100أ ث

 3 نشوء الحضارات 102أ ث

 3  عام5000القدس   أ106ت خ 

 3 اللؽة والثقافة الكورٌة  ك101ح .ل 

 3 (1)اللؽة الفرنسٌة   أ141ح .ل 

 3 (1)اللؽة االسبانٌة   أ171ح.ل 

 3 (1)اللؽة االلمانٌة   أ161ح.ل 

 3 (1)اللؽة الروسٌة   أ181ح.ل 



 
 
: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌضم المساقات التالٌة - 2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

 3 االدارة والمجتمع 100ع أ

 3 االقتصاد والمجتمع االردنً 100ق 

 3 مهارات ادارٌة 498أ د 

 3 حقوق االنسان 101ح ق 

 3 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 3 مهارات حٌاتٌة 100ت س 

 3 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100ت أ 

 3 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100ت د 

 3 مهارات المعلومات  ب105ت د 

 3 العنؾ االسري 103أ ح 

 3 الموارد المائٌة 100جػ 

 3 الثقافة االعبلمٌة 100ص ح 

 
: مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة وٌضم المساقات التالٌة - 3

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 صحة عامة وتثقٌؾ صحً 100ب 

 3 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك 

 3 (1)علوم البٌئة   أ101ع ب 

 3 أساسٌات علم الفلك 100ؾ 

 3 الحوسبة المنزلٌة 109ع ح 

 3 المعلوماتٌة والمجتمع 109ن ح 

 3 خدمات تكنولوجٌا المعلومات  109ن أ 

 3 الطاقة البدٌلة 100هق 

 
متطلبات الكلٌة المبٌنة فً الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً  تخصص  الدراسات اإلسبلمٌة  فً  كلٌة الشرٌعة : ثالثا

 :-ساعة معتمدة كما ٌلً  (24)والدراسات اإلسبلمٌة 

رمز المساق 
 ورقمه

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق

  3 2/ مهارات الحاسوب  100ن ح 

  3 علوم القرآن الكرٌم 110ش أ  

  3 المدخل إلى التشرٌع اإلسبلمً ومقاصده 111ش ؾ 

  3 المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها 120ش أ  

   3 1/ فقه العبادات   112ش ؾ 

  3 المدخل إلى  الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً 130ش  د 

  3 أسالٌب البحث ومصادر الدراسات اإلسبلمٌة 200ش د  

  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   111ش أ 

 111ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ  210ش أ  

 210ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   310ش أ  

 
 
 
 



 
 

:- ساعة معتمدة على النحو اآلتً  (81)متطلبات القسم وٌخصص لها : رابعاً 
: ساعة معتمدة هً  (39)المتطلبات اإلجبارٌة وٌخصص لها - أ 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 110ش د  المدخل إلى فقه التربٌة اإلسبلمٌة 3

  113ش ؾ  2/ فقه العبادات 3

 121أ .ش السٌرة النبوٌة وإعمال الخلفاء الراشدٌن  3

المدخل إلى العقٌدة اإلسبلمٌة  3  130ش أ 

حاضر العالم اإلسبلمً  3  170د .ش

المضامٌن التربوٌة فً األحادٌث النبوٌة  3  201د .ش

معامبلت اقتصادٌة إسبلمٌة معاصرة  3  205ص .ش

 221ش ؾ  علم أصول الفقه 3

أسالٌب تدرٌس العلوم الشرعٌة  3  316ش د 

  أ337ش أ  أدٌان وفرق 3

المضامٌن التربوٌة فً العقٌدة اإلسبلمٌة  3  402ش د 

دراسات فً علم االجتماع اإلسبلمً  3  403ش د 

 433د.ش نصوص من الدراسات اإلسبلمٌة باالنجلٌزٌة 3

    
 :ساعة معتمدة من المساقات اآلتٌة  (15)المتطلبات االختٌارٌة وٌخصص لها - ب 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه 

مدخل فً العبلقات العامة واإلعبلم  3  107ص أ 

( 1)القواعد اللؽوٌة فً أصول الفقه  3  120ؾ .ش

 132ش د  أخبلق الدعاة وآدابهم 3

 201ش ص  مبادئ االقتصاد اإلسبلمً 3

الصحة األسرٌة  3  204ب 

مؤسسات التربٌة اإلسبلمٌة   3  ** 213ش د 

  *220ش د  أحكام البٌت المسلم وآدابه 3

المصادر االلكترونٌة للعلوم الشرعٌة  3  223ش ؾ 

تخرٌج األحادٌث النبوٌة  3  327أ .ش

اعداد الدعاة  3  *** 230ش د 

 242ت س  علم النفس التطوري 3

أسالٌب البٌان فً القرآن والسنة  3  311أ .ش

أحكام التركات والموارٌث  3  312ؾ .ش

أحكام المعامبلت فً الفقه اإلسبلمً  3  318ؾ .ش

دراسات فً  فقه المرأة   3  * 320ش د 

  *322ش د  األسرة والتحدٌات المعاصرة 3

 333ش د  من أعبلم الدعوة اإلسبلمٌة 3

مقدمة فً علم النفس التربوي  3  341ت س 

 411ش د  قراءات فً التراث التربوي اإلسبلمً 3

  أ421ش د  أعبلم تربوٌة إسبلمٌة 3

حقوق المرأة فً النظم والتشرٌعات  3  422ش د 

لؽٌر طلبة مسار الدراسات األسرٌة  * 
. لؽٌر طلبة مسار التربٌة اإلسبلمٌة      ** 



لؽٌر طلبة مسار الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً  ** *
      

: ساعة معتمدة إجبارٌة على النحو اآلتً  (27) متطلبات مسار التربٌة اإلسبلمٌة وٌخصص لها – ج 
        

 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

مؤسسات التربٌة اإلسبلمٌة    3  213ش د 

 218ش ؾ   فقه األحوال الشخصٌة 3

حقوق الطفل وأحكامه  3   221د .ش

 241ش د   دراسات فً علم النفس اإلسبلمً 3

  311ش د  أنماط  التربٌة اإلسبلمٌة  3

أساسٌات اإلدارة التربوٌة فً اإلسبلم  3  318ش د 

  أ401ش د  اتجاهات فً الفكر التربوي اإلسبلمً 3

 412ش د   مناهج التربٌة اإلسبلمٌة 3

 455ت س   مبادئ فً اإلحصاء والقٌاس التربوي 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة كلٌة 

  الدراسات  اإلسبلمٌة  لمرحلة البكالورٌوس الدراسات األسرٌة   الخطة الدراسٌة لقسم
  2013/2014تطبق على الطلبة المقبولٌن للعام الجامعً 

فً كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بعد إتمام المتطلبات " الدراسات اإلسبلمٌة  " تمنح درجة البكالورٌوس فً تخصص 
 :التالٌة 

  2008لسنة  (6)الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة  البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم :  أوال 
وتعدٌبلتها  

 0م1976لعام  (76)        الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم 
:  ساعة معتمدة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة المنصوص علٌها فً التعلٌمات المذكورة : ثانٌاً 

 
:- متطلبات إجبارٌة.     أ
:- ساعة معتمدة موزعة على النحو التالً  (12)ٌدرسها جمٌع طلبة الجامعة وٌخصص لها  

 رمز المساق ورقمه  اسم  المساق الساعات المعتمدة

  101ع  اللؽة العربٌة 3              

  101ل ز  مهارات اللؽة االنجلٌزٌة 3              

 102ش هـ  التربٌة الوطنٌة 3              

 100ع ع  العلوم العسكرٌة 3              

التقدم لبلمتحان فً اللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة والحاسوب على أن ٌسجل الذي ٌخفق فً النجاح فً أي من هذه - 
:  خارج خطته الدراسٌة وهذه المساقات هً  (099)االمتحانات    مساقاً استدراكٌاً 

مهارات حاسوب  (099ح.ع ) استدراكً 1/ لؽة عربٌة  (099ع )استدراكً – مهارات لؽة انجلٌزٌة  (099ل ز )
 .استدراكً 

القراءة والتبلوة  (099ش أ  )التقدم المتحان مستوى فً القراءة والتبلوة وفً حالة الرسوب ٌدرس الطالب مساق - 
استدراكً  

 
 :متطلبات اختٌارٌة .  ب

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً أحد المجاالت التالٌة وبحد أدنى مادة واحدة من كل  (15)وٌخصص لها 
 :مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال وهذه المجاالت هً 

: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة - 1

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 الرٌاضة فً حٌاتنا   أ100ر .ت 

 3 الللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر .ت 

 3 الثقافة الجمالٌة 100ت .ؾ

 3 التذوق الدرامً 100د .ؾ

 3 مساهمة االردن فً الحضارة االنسانٌة 100أ ث

 3 نشوء الحضارات 102أ ث

 3  عام5000القدس   أ106ت خ 

 3 اللؽة والثقافة الكورٌة  ك101ح .ل 

 3 (1)اللؽة الفرنسٌة   أ141ح .ل 

 3 (1)اللؽة االسبانٌة   أ171ح.ل 

 3 (1)اللؽة االلمانٌة   أ161ح.ل 

 3 (1)اللؽة الروسٌة   أ181ح.ل 

 
 



: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌضم المساقات التالٌة - 2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

 3 االدارة والمجتمع 100ع أ

 3 االقتصاد والمجتمع االردنً 100ق 

 3 مهارات ادارٌة 498أ د 

 3 حقوق االنسان 101ح ق 

 3 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 3 مهارات حٌاتٌة 100ت س 

 3 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100ت أ 

 3 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100ت د 

 3 مهارات المعلومات  ب105ت د 

 3 العنؾ االسري 103أ ح 

 3 الموارد المائٌة 100جػ 

 3 الثقافة االعبلمٌة 100ص ح 

: مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة وٌضم المساقات التالٌة - 3

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 صحة عامة وتثقٌؾ صحً 100ب 

 3 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك 

 3 (1)علوم البٌئة   أ101ع ب 

 3 أساسٌات علم الفلك 100ؾ 

 3 الحوسبة المنزلٌة 109ع ح 

 3 المعلوماتٌة والمجتمع 109ن ح 

 3 خدمات تكنولوجٌا المعلومات  109ن أ 

 3 الطاقة البدٌلة 100هق 

 
متطلبات الكلٌة المبٌنة فً الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً  تخصص  الدراسات اإلسبلمٌة  فً  كلٌة الشرٌعة : ثالثا

 :-ساعة معتمدة كما ٌلً  (24)والدراسات اإلسبلمٌة 

رمز المساق 
 ورقمه

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق

  3 2/ مهارات الحاسوب   أ101ن ح 

  3 علوم القرآن الكرٌم 110ش أ  

  3 المدخل إلى التشرٌع اإلسبلمً ومقاصده 111ش ؾ 

  3 المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها 120ش أ  

   3 1/ فقه العبادات   112ش ؾ 

  3 المدخل إلى  الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً 130ش  د 

  3 أسالٌب البحث ومصادر الدراسات اإلسبلمٌة 200ش د  

  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   111ش أ 

 111ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ  210ش أ  

 210ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   310ش أ  

 
 
 
 
 
 
 



:- ساعة معتمدة على النحو اآلتً  (81)متطلبات القسم وٌخصص لها : رابعاً 
: ساعة معتمدة هً  (39)المتطلبات اإلجبارٌة وٌخصص لها - أ 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 110ش د  المدخل إلى فقه التربٌة اإلسبلمٌة 3

  113ش ؾ  2/ فقه العبادات 3

 121أ .ش السٌرة النبوٌة وإعمال الخلفاء الراشدٌن  3

المدخل إلى العقٌدة اإلسبلمٌة  3  130ش أ 

حاضر العالم اإلسبلمً  3  170د .ش

المضامٌن التربوٌة فً األحادٌث النبوٌة  3  201د .ش

معامبلت اقتصادٌة إسبلمٌة معاصرة  3  205ص .ش

 221ش ؾ  علم أصول الفقه 3

أسالٌب تدرٌس العلوم الشرعٌة  3  316ش د 

  أ337ش أ  أدٌان وفرق 3

المضامٌن التربوٌة فً العقٌدة اإلسبلمٌة  3  402ش د 

دراسات فً علم االجتماع اإلسبلمً  3  403ش د 

 433د.ش نصوص من الدراسات اإلسبلمٌة باالنجلٌزٌة 3

     
 

 :ساعة معتمدة من المساقات اآلتٌة  (15)المتطلبات االختٌارٌة وٌخصص لها - ب 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه 

مدخل فً العبلقات العامة واإلعبلم  3  107ص أ 

( 1)القواعد اللؽوٌة فً أصول الفقه  3  120ؾ .ش

 132ش د  أخبلق الدعاة وآدابهم 3

 201ش ص  مبادئ االقتصاد اإلسبلمً 3

الصحة األسرٌة  3  204ب 

مؤسسات التربٌة اإلسبلمٌة   3  ** 213ش د 

  *220ش د  أحكام البٌت المسلم وآدابه 3

المصادر االلكترونٌة للعلوم اإلسبلمٌة  3  223ش ؾ 

تخرٌج األحادٌث النبوٌة  3  327أ .ش

اعداد الدعاة  3  *** 230ش د 

 242ت س  علم النفس التطوري 3

أسالٌب البٌان فً القرآن والسنة  3  311أ .ش

أحكام التركات والموارٌث  3  312ؾ .ش

أحكام المعامبلت فً الفقه اإلسبلمً  3  318ؾ .ش

دراسات فً  فقه المرأة   3  * 320ش د 

  *322ش د  األسرة والتحدٌات المعاصرة 3

 333ش د  من أعبلم الدعوة اإلسبلمٌة 3

مقدمة فً علم النفس التربوي  3  341ت س 

 411ش د  قراءات فً التراث التربوي اإلسبلمً 3

  أ421ش د  أعبلم تربوٌة إسبلمٌة 3

حقوق المرأة فً النظم والتشرٌعات  3  422ش د 

لؽٌر طلبة مسار الدراسات األسرٌة  * 
. لؽٌر طلبة مسار التربٌة اإلسبلمٌة      ** 

لؽٌر طلبة مسار الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً  ** *



      
: ساعة معتمدة إجباري على النحو اآلتً  (27)متطلبات  مسار الدراسات  األسرٌة  وٌخصص لها –     ج 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 218ش ؾ  فقه األحوال الشخصٌة 3

أحكام البٌت المسلم وآدابه  3  220ش د 

حقوق الطفل وأحكامه  3  221د .ش

 240ش د  دراسات تربوٌة فً آٌات وأحادٌث األسرة 3

  241ش د  دراسات فً علم النفس اإلسبلمً 3

أنماط التربٌة اإلسبلمٌة   3   311د .ش

  320ش د  فقه المرأة دراسات فً  3

األسرة والتحدٌات المعاصرة  3   322ش د 

النمو اإلنسانً ومتطلباته التربوٌة فً اإلسبلم  3  324ش د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة كلٌة 

  الدراسات  اإلسبلمٌة  لمرحلة البكالورٌوس الدراسات الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً   الخطة الدراسٌة لقسم
  2013/2014تطبق على الطلبة المقبولٌن للعام الجامعً 

فً كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بعد إتمام المتطلبات " الدراسات اإلسبلمٌة  " تمنح درجة البكالورٌوس فً تخصص 
 :التالٌة 

  2008لسنة  (6)الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة  البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم :  أوال 
وتعدٌبلتها  

 0م1976لعام  (76)        الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم 
:  ساعة معتمدة كما ٌلً (27)متطلبات الجامعة المنصوص علٌها فً التعلٌمات المذكورة : ثانٌاً 

 
:- متطلبات إجبارٌة.     أ
:- ساعة معتمدة موزعة على النحو التالً  (12)ٌدرسها جمٌع طلبة الجامعة وٌخصص لها  

 رمز المساق ورقمه  اسم  المساق الساعات المعتمدة

  101ع  اللؽة العربٌة 3              

  101ل ز  مهارات اللؽة االنجلٌزٌة 3              

 102س هـ  التربٌة الوطنٌة 3              

 100ع ع  العلوم العسكرٌة 3              

التقدم لبلمتحان فً اللؽة العربٌة واللؽة االنجلٌزٌة والحاسوب على أن ٌسجل الذي ٌخفق فً النجاح فً أي من هذه - 
:  خارج خطته الدراسٌة وهذه المساقات هً  (099)االمتحانات    مساقاً استدراكٌاً 

مهارات حاسوب  (099ح.ع ) استدراكً 1/ لؽة عربٌة  (099ع )استدراكً – مهارات لؽة انجلٌزٌة  (099ل ز )
 .استدراكً 

القراءة والتبلوة  (099ش أ  )التقدم المتحان مستوى فً القراءة والتبلوة وفً حالة الرسوب ٌدرس الطالب مساق - 
استدراكً  

 
 :متطلبات اختٌارٌة .  ب

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً أحد المجاالت التالٌة وبحد أدنى مادة واحدة من كل  (15)وٌخصص لها 
 :مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال وهذه المجاالت هً 

: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة - 1

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 الرٌاضة فً حٌاتنا   أ100ر .ت 

 3 الللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر .ت 

 3 الثقافة الجمالٌة 100ت .ؾ

 3 التذوق الدرامً 100د .ؾ

 3 مساهمة االردن فً الحضارة االنسانٌة 100أ ث

 3 نشوء الحضارات 102أ ث

 3  عام5000القدس   أ106ت خ 

 3 اللؽة والثقافة الكورٌة  ك101ح .ل 

 3 (1)اللؽة الفرنسٌة   أ141ح .ل 

 3 (1)اللؽة االسبانٌة   أ171ح.ل 

 3 (1)اللؽة االلمانٌة   أ161ح.ل 

 3 (1)اللؽة الروسٌة   أ181ح.ل 

 
 



: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌضم المساقات التالٌة - 2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

 3 االدارة والمجتمع 100ع أ

 3 االقتصاد والمجتمع االردنً 100ق 

 3 مهارات ادارٌة 498أ د 

 3 حقوق االنسان 101ح ق 

 3 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 3 نظام االسبلم                  لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 100ش ؾ 

 3 الثقافة االسبلمٌة              لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 100ش أ 

 3 نظام االسرة فً االسبلم      لؽٌر طلبة كلٌة الشرٌعة 101ش د 

 3 مهارات حٌاتٌة 100ت س 

 3 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100ت أ 

 3 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100ت د 

 3 مهارات المعلومات  ب105ت د 

 3 العنؾ االسري 103أ ح 

 3 الموارد المائٌة 100جػ 

 3 الثقافة االعبلمٌة 100ص ح 

: مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة وٌضم المساقات التالٌة - 3

رمز المساق 
 ورقمه

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 3 صحة عامة وتثقٌؾ صحً 100ب 

 3 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك 

 3 (1)علوم البٌئة   أ101ع ب 

 3 أساسٌات علم الفلك 100ؾ 

 3 الحوسبة المنزلٌة 109ع ح 

 3 المعلوماتٌة والمجتمع 109ن ح 

 3 خدمات تكنولوجٌا المعلومات  109ن أ 

 3 الطاقة البدٌلة 100هق 

 
متطلبات الكلٌة المبٌنة فً الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً  تخصص  الدراسات اإلسبلمٌة  فً  كلٌة الشرٌعة : ثالثا

 :-ساعة معتمدة كما ٌلً  (24)والدراسات اإلسبلمٌة 

رمز المساق 
 ورقمه

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق

  3 2/ مهارات الحاسوب   أ101ن ح 

  3 علوم القرآن الكرٌم 110ش أ  

  3 المدخل إلى التشرٌع اإلسبلمً ومقاصده 111ش ؾ 

  3 المدخل إلى السنة النبوٌة وعلومها 120ش أ  

   3 1/ فقه العبادات   112ش ؾ 

  3 المدخل إلى  الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً 130ش  د 

  3 أسالٌب البحث ومصادر الدراسات اإلسبلمٌة 200ش د  

  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   111ش أ 

 111ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ  210ش أ  

 210ش أ  1 ( ساعات عملً 3 )التبلوة والحفظ   310ش أ  

 
 
 
 



 
:- ساعة معتمدة على النحو اآلتً  (81)متطلبات القسم وٌخصص لها : رابعاً 

: ساعة معتمدة هً  (39)المتطلبات اإلجبارٌة وٌخصص لها - أ 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 110ش د  المدخل إلى فقه التربٌة اإلسبلمٌة 3

  113ش ؾ  2/ فقه العبادات 3

 121أ .ش السٌرة النبوٌة وإعمال الخلفاء الراشدٌن  3

المدخل إلى العقٌدة اإلسبلمٌة  3  130ش أ 

حاضر العالم اإلسبلمً  3  170د .ش

المضامٌن التربوٌة فً األحادٌث النبوٌة  3  201د .ش

معامبلت اقتصادٌة إسبلمٌة معاصرة    205ص .ش

 221ش ؾ  علم أصول الفقه 3

أسالٌب تدرٌس العلوم الشرعٌة  3  316ش د 

  أ337ش أ  أدٌان وفرق 3

المضامٌن التربوٌة فً العقٌدة اإلسبلمٌة  3  402ش د 

دراسات فً علم االجتماع اإلسبلمً  3  403ش د 

 433د.ش نصوص من الدراسات اإلسبلمٌة باالنجلٌزٌة 3

     
 

 :ساعة معتمدة من المساقات اآلتٌة  (15)المتطلبات االختٌارٌة وٌخصص لها - ب 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه 

مدخل فً العبلقات العامة واإلعبلم  3  107ص أ 

( 1)القواعد اللؽوٌة فً أصول الفقه  3  120ؾ .ش

 132ش د  أخبلق الدعاة وآدابهم 3

 201ش ص  مبادئ االقتصاد اإلسبلمً 3

الصحة األسرٌة  3  204ب 

مؤسسات التربٌة اإلسبلمٌة   3  ** 213ش د 

  *220ش د  أحكام البٌت المسلم وآدابه 3

المصادر االلكترونٌة للعلوم اإلسبلمٌة  3  223ش ؾ 

تخرٌج األحادٌث النبوٌة  3  327أ .ش

اعداد الدعاة  3  *** 230ش د 

 242ت س  علم النفس التطوري 3

أسالٌب البٌان فً القرآن والسنة  3  311أ .ش

أحكام التركات والموارٌث  3  312ؾ .ش

أحكام المعامبلت فً الفقه اإلسبلمً  3  318ؾ .ش

دراسات فً  فقه المرأة   3  * 320ش د 

  *322ش د  األسرة والتحدٌات المعاصرة 3

 333ش د  من أعبلم الدعوة اإلسبلمٌة 3

مقدمة فً علم النفس التربوي  3  341ت س 

 411ش د  قراءات فً التراث التربوي اإلسبلمً 3

  أ421ش د  أعبلم تربوٌة إسبلمٌة 3

حقوق المرأة فً النظم والتشرٌعات  3  422ش د 

لؽٌر طلبة مسار الدراسات األسرٌة  * 
. لؽٌر طلبة مسار التربٌة اإلسبلمٌة      ** 



لؽٌر طلبة مسار الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً       ** *
    

: ساعة معتمدة إجباري على النحو اآلتً  (27)متطلبات  مسار الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً   وٌخصص لها –  ج 

الساعات 
 المعتمدة

رمز المساق              اسم المساق
 ورقمه

 218ؾ .ش فقه األحوال الشخصٌة 3

 230ش د  إعداد الدعاة 3

 235ش د  مناهج الدعوة والدعاة 3

الخطابة والوعظ  3  319ش د 

 330ش د   الخبر فً اإلعبلم اإلسبلمً 3

  331ش د  وسائل االتصال الحدٌثة 3

برامج ومؤسسات اإلعبلم الدٌنً  3  334ش د 

 431ش د   اإلسبلم فً اإلعبلم الؽربً  3

الحرب النفسٌة فً اإلسبلم  3  432ش د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



البكالورٌوس تخصص الدراسات اإلسبلمٌة ساقات منح درجة وصؾ م
                          نظام األسرة فً اإلسبلم                            (101ش د )

شروطه ، أركانه  )ٌتناول مفهوم األسرة وأهمٌتها وأهدافها والتخطٌط لقٌامها من خبلل اختٌار الزوج والخطبة وعقد الزواج 
ثم انحبلل العبلقة الزوجٌة وصوره وآثاره مع التركٌز على بعض المشكبلت والتحدٌات التً  (، آثاره المادٌة والمعنوٌة 

. تواجه األسرة
 
مفاهٌم إسبلمٌة أساسٌة   ( 102ش د  )

دراسة مفهوم الوسطٌة ومبلمحها ، وبحث وسطٌة اإلسبلم فً العقٌدة والشرٌعة واألخبلق والحضارة ، وأثر ذلك فً تحقٌق 
العدل واألمن ومواجهة الؽلو والتطرؾ ، ودور العلماء والدعاة فً نشر الفكر الوسطً فً المجتمع كما أشارت إلٌه رسالة 

.                                                   عمان 
  
                         المدخل إلى فقه التربٌة اإلسبلمٌة                       (110ش د )

 المسائل األساسٌة التً ال بد لدارسً التربٌة اإلسبلمٌة من الوقوؾ علٌها بقدر واؾ من الفهم من مثل مفهوم التربٌة ، 
التربٌة اإلسبلمٌة وخصائصها وأهدافها ومجاالتها وموقعها بٌن العلوم التربوٌة ، كما تتناول األصول العامة للتربٌة بدراسة 

. مقارنة 
 
                          المدخل إلى الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً                 (130ش د  )

التعرٌؾ بعلم الدعوة وعبلقته بالعلوم األخرى ، عناصر العملٌة الدعوٌة ، تارٌخ الدعوة وتطورها ، أصول الدعوة 
. ووسائلها، معلومات أساسٌة فً اإلعبلم اإلسبلمً وعناصره ودوره فً الدعوة وحل مشاكل األمة 

 
                                   أخبلق الدعاة وآدابهم                            (132ش د  )

دراسة األصول النظرٌة العامة لؤلخبلق كاإللزام والمسؤولٌة والجزاء ثم دراسة تحلٌلٌة منهجٌة مؤصلة من الكتاب والسنة 
. وسٌرة الصحابة لجوامع أخبلق الداعٌة المسلم وأثرها فً مجتمع الدعوة 

 
                           حاضر العالم اإلسبلمً                                (170ش د  ) 

 مقدمة عن المد اإلسبلمً ووجود المسلمٌن فً العالم ثم دراسة تحلٌلٌة ألحوال المسلمٌن المعاصرة من مختلؾ النواحً 
والمجاالت والكشؾ عن أسباب وصول األمة إلى حالة التردي االقتصادي والحضاري والتفكك السٌاسً والهزٌمة العسكرٌة 

.  وتحري األسباب التً ٌمكن أن تؤدي بهم لمستقبل أفضل ودراسة لقضاٌا المسلمٌن الرئٌسة ومشاكل األقلٌات اإلسبلمٌة 
 
                         أسالٌب البحث ومصادر الدراسات اإلسبلمٌة          (200ش د  )

     تعرٌؾ الطالب  بأهمٌة  البحث العلمً وؼاٌاته وأسالٌبه بدءاً من التفكٌر بالمشكلة وانتهاء بحلها وما ٌتوجب عمله 
وٌتضمن . إلنجاز بحث ناجح من معرفة بأصول البحث وقواعد التوثٌق والكتابة وتحقٌق  المخطوطات والتعامل مع المصادر 

إضافة إلى تعرٌؾ . البحث فً شقه اآلخر تعرٌفاً نظرٌاً وتدرٌباً عملٌاً على مصادر الدراسات اإلسبلمٌة وأصول التعامل معها 
وطرق تشؽٌلها، واالنترنت وكٌفٌة التعامل مع المواقع الخاصة بالمصادر  (األقراص المدمجة)الطالب بالمصادر االلكترونٌة 

 .  الشرعٌة

 التربوٌة فً األحادٌث النبوٌة مضامٌن ال( 201ش د  ) 

العالم  ) ٌهدؾ المساق إلى دراسة طائفة مختارة من األحادٌث النبوٌة للوصول إلى المضامٌن التربوٌة ذات العبلقة بالفرد 
واألسرة والمجتمع ، وذلك باالعتماد على فهم الحدٌث من مصادره األصلٌة ودراسته فً ضوء أسباب وروده ،  (والمتعلم 

وفً ضوء ما ٌقاربه من األحادٌث األخرى وفً ضوء الببلؼة النبوٌة للوصول إلى النتائج الموضوعٌة واستكشاؾ الدالالت 
.   واآلثار التربوٌة

 
مؤسسات التربٌة اإلسبلمٌة   (213ش د )

ٌتضمن هذا المساق التعرٌؾ بالمؤسسة التعلٌمٌة ، والتربوٌة ودورها فً تكوٌن اإلنسان وتنشئته ، كما ٌتناول نشأة تلك 
المؤسسات وتطورها ، مع التركٌز على المدارس فً اإلسبلم من حٌث التعرٌؾ بالمدرسة وتارٌخ نشأتها وأنواعها وأهدافها 

وخصائصها ، وذكر نماذج لهذه المدارس ، وتتضمن كذلك التعرٌؾ بمؤسسة المسجد ، الكتاتٌب ، والجامعة ومؤسسات 
. المجتمع األهلٌة ، والنوادي الثقافٌة والمؤسسات اإلعبلمٌة ، ودورها فً تربٌة األجٌال 

 
 أحكام البٌت المسلم وآدابه      (220ش د )

أحكام بناء البٌت المسلم وتصمٌمه، وشروطه  ومرافقه، وآداب العورة والنظر  واالستئذان ، وآداب الطعام، وآداب النوم، 
. (...التسمٌة، العقٌقة، الختان)آداب استقبال المولود . وآداب السفر،  وآداب الزٌارة والمخالطة



     
                          حقوق الطفل وأحكامه  فً اإلسبلم     (221ش د)

حقوق الطفل عند تكوٌن  األسرة وقبل مولد الجنٌن، وحقوقه بعد الوالدة من  حقوق معنوٌة كحقه فً االسم والنسب 
وكذلك حقوقه المادٌة كحقه فً . والحضانة، والحٌاة، والمساواة، والتعلٌم، وحسن المعاملة، واللعب، وفً التربٌة اإلٌمانٌة

وحقوق األطفال فً القانون الدولً والشرٌعة اإلسبلمٌة وفً القانون األردنً على وجه . الرضاعة، والنفقة، والمٌراث
. الخصوص

 
 إعداد الدعاة                                          ( 230ش د  )

الدعاة ومقومات رجل  إعداد الدعاة وتكوٌنهم اإلعداد العلمً ، واللؽوي ، والتربوي ، والثقافً ، برنامج عملً إلعداد
.  اإلعبلم اإلسبلمً ، مكتبة الداعٌة ومحتوٌاته 

 مناهج الدعوة  والدعاة                              ( 235ش د  )
خصائص المناهج الدعوٌة أسالٌب  (الخ ..المنهج العاطفً والعقلً والحسً  )التعرٌؾ بالمناهج الدعوٌة وأنواعها وأهدافها 

الخ كما ٌتطرق المساق إلى بعض مناهج كبار ..الحكمة ، الموعظة الحسنة ، المجادلة بالتً هً أحسن ، القدوة : الدعوة 
. الدعاة 

 
دراسات تربوٌة فً آٌات وأحادٌث األسرة  (240ش د  )

ٌتضمن المساق دراسة للمضامٌن التربوٌة لآلٌات واألحادٌث المتعلقة باألسرة، كاآلٌات واألحادٌث  الواردة فً طاعة ومحبة 
التعامل مع الذات وتوكٌدها )واآلٌات واألحادٌث  الواردة فً تربٌة األبناء وكٌفٌة التعامل معهم . الوالدٌن والتعامل معهم

والتركٌز على مٌزات األسلوب القرآنً واألسلوب النبوي فً تناول . ،  والمرأة والحجاب  (والوسائل المستخدمة فً تعزٌزها
. هذه الموضوعات من حٌث سٌاق اآلٌات وظروؾ نزولها وأسالٌب التعبٌر عنها 

 
دراسات فً علم النفس اإلسبلمً    ( 241ش د  )

ٌهدؾ المساق  إلى التعرٌؾ بعلم النفس وأهدافه من منظور إسبلمً ومفهوم النمو اإلنسانً ومراحله والدافعٌة  اإلنسانٌة 
والشخصٌة وانحرافها والمنهج الوقائً والعبلجً  والتعلم اإلنسانً بما ٌتضمنه من شروط التعلم الفعال وطرق التعلم 

. وخصائص المعلم ووظائفه من منظور إسبلمً 
    

أنماط التربٌة اإلسبلمٌة  ( 311ش د )
 التعرٌؾ بأنماط التربٌة اإلسبلمٌة وتأصٌلها من الكتاب والسنة ، وتهتم المادة بإبراز دور التربٌة اإلسبلمٌة فً تزوٌد 

التربٌة المعاصرة باألطر النفسٌة والتربوٌة التً تفتقدها من خبلل تناول موقؾ التربٌة اإلسبلمٌة من كل نمط من أنماط 
ودراسة ألهم .  التربٌة العقلٌة ، الصحٌة  والبدنٌة ، والجنسٌة ، والبٌئٌة ، والروحٌة ، واالجتماعٌة :- التربٌة اآلتٌة 

. وسائل التربٌة اإلسبلمٌة 
 
 أسالٌب تدرٌس العلوم الشرعٌة  ( 316ش د      )

ٌتضمن هذا المساق تزوٌد الطلبة بمهارات تدرٌس العلوم الشرعٌة من حٌث صٌاؼة األهداؾ التربوٌة السلوكٌة ، والتخطٌط 
للموقؾ الصفً ، كما ٌشتمل على تعرٌؾ الطلبة بإجراءات تدرٌس فروع العلوم الشرعٌة  من تبلوة وتفسٌر وحدٌث وعقٌدة 

الحوار والمناقشة ، حل المشكبلت ، التعلٌم التعاونً ، والسؤال ، وتدرٌس : وفقه وسٌرة ، وٌتناول أسالٌب التدرٌس اآلتٌة 
.  المفاهٌم والقٌم ، والقصة ، وتتضمن المادة دروساً تطبٌقٌة نموذجٌة لكل أسلوب من أسالٌب التدرٌس السابقة 

 
 أساسٌات اإلدارة التربوٌة فً اإلسبلم  ( 318ش د     )

ٌتضمن المساق  تعرٌؾ الطالب بمفهوم كل من اإلدارة التربوٌة واإلدارة المدرسٌة واإلدارة الصفٌة ومعرفة أهم النظرٌات 
الحدٌثة فً اإلدارة التربوٌة والصٌفٌة وٌركز هذا المساق على المفهوم اإلسبلمً لئلدارة التربوٌة من حٌث فلسفتها 

وأهدافها وخصائصها وواجباتها وأنماطها ومبادئها األساسٌة وأهم أدوار وصفات اإلداري التربوي المسلم ، هذا باإلضافة 
.  إلى التعرؾ على بعض التطبٌقات اإلدارٌة من العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدٌن وما بعده 

 
الخطابة والوعظ  (319ش د)

التعرٌؾ بالخطابة وتارٌخها، إعداد الخطبة العصرٌة ومكوناتها، اتجاهات الخطابة فً العصر الحدٌث، أنواع الخطبة، 
.  وٌتضمن المساق تعرٌؾ بأسالٌب الوعظ وقواعده وأحكامه. أحكامها الفقهٌة، رسالة المسجد فً المجتمع و تدرٌبات عملٌة

 
 
 
 



                     دراسات فً فقه المرأة       (320ش د)
األحكام  الفقهٌة التً تخص المرأة وتنفرد فٌها عن الرجل سواء فً مجال  العبادات من طهارة وحٌض ونفاس وأحكام 

وفً مجال األحوال الشخصٌة من مهر ونفقة وخلع  وظهار ومٌراث وفً مجال المعامبلت . الصبلة والصٌام والزكاة والحج
. والعقوبات والجهاد كما ٌتناول دراسة النصوص الواردة فً الكتاب والسنة المتعلقة بالمرأة

 
 األسرة والتحدٌات المعاصرة                (322ش د )

 أهم المشكبلت والتحدٌات التً تواجه األسرة  كالمشكبلت االجتماعٌة مثل اختٌار األزواج ، وزواج األقارب ،  والعنوسة 
وأهم . والمشكبلت االقتصادٌة كؽبلء المهور، وارتفاع تكالٌؾ الزواج والمسكن. وتأخر سن الزواج وآثاره على المجتمع

المشكبلت  الثقافٌة، والمشكبلت والتحدٌات  المتعلقة  بتربٌة األطفال،  ومشكلة كبار السن وإٌوائهم، ومشكلة أصحاب 
االحتٌاجات الخاصة وكٌفٌة التعامل معهم، وٌركز المساق على تحدٌات العولمة وثورة المعلومات واالتصاالت ودور األسرة 

. فً التعامل معها
 

  النمو اإلنسانً  ومتطلباته التربوٌة فً اإلسبلم  ( 324ش د ) 
ٌتناول هذا المساق مفهوم النمو اإلنسانً فً اإلسبلم ومبادئه ، والعوامل المؤثرة فٌــه ، وطرق البحث فً الظواهر النمائٌة 

بدءاً – كما فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة والفكر اإلسبلمً – ، كما ٌتناول بالتفصٌل مراحل النمو اإلنسانً 
هذا وٌتم توضٌح مظاهر . ثم مرحلة بلوغ الرشد  (المبكرة والمتوسطة والمتأخرة)بمرحلة ما قبل الوالدة ، فمرحلة الطفولة 

الجسمً والعقلً واالجتماعً واالنفعالً والروحً فً كل مرحلة نمائٌة ، كما ٌتم توضٌح المطالب التربوٌة : النمو المختلفة 
لكل مرحلة نمائٌة منها  

 
 الخبر فً اإلعبلم اإلسبلمً                              (330ش د  )

.  الخبر ، تعرٌفه ، عناصره ، قٌمة ، صٌاؼته ، مصادره ، الرقابة على الخبر ، تحلٌل الخبر ، نماذج عملٌة تحلٌلٌة 
 وسائل االتصال الحدٌثة                                 (  331ش د  )

. اإلذاعة  ، الصحافة ، التلفاز ، القنوات الفضائٌة ، االنترنت ، النشرات ، الملصقات  :   التعرٌؾ بوسائل االتصال الحدٌثة 
دور وسائل االتصال فً إٌصال صورة دعوة اإلسبلم السمحة إلى الجماهٌر المختلفة ، ودورها فً الدفاع عن الشبهات التً 

. تثار ضده 
 من أعبلم الدعوة اإلسبلمٌة                             (333ش د  )

ٌختار المدرس طائفة من أعبلم الدعوة اإلسبلمٌة على مر العصور مثل سعٌد بن المسٌب ، ابن تٌمٌة ، العز بن عبد السبلم ، 
ابن بادٌس ، الندوي ، البنا ، رشٌد رضا ومحمد عبده ، محمد بن عبد الوهاب وؼٌرهم من حٌث األصول العامة لدعوتهم 

.  وخصائصها ودورهم فً مسٌرة الدعوة اإلسبلمٌة 
 
برامج ومؤسسات اإلعبلم الدٌنً  (334ش د  )

مبادئ وأسس إعداد البرامج الدٌنٌة ، واألسالٌب العلمٌة لكتابة البرامج الدٌنٌة ، ومدخل إلى مفهوم المؤسسة اإلعبلمٌة 
. الدٌنٌة ، اإلذاعة والتلفاز والقناة الفضائٌة ومواقع االنترنت 

 
   اتجاهات فً الفكر التربوي اإلسبلمً ( أ 401ش د ) 

مفهوم الفكر التربوي اإلسبلمً ، وسماته ومصادره ومبادؤه األساسٌة ، ووظائفه ، وتحلٌل ألهم اتجاهات الفكر التربوي 
. اإلسبلمً ومناقشة جملة من قضاٌاه وإشكالٌاته ، وموقفه من تٌارات الفكر التربوي الحدٌث 

 
 المضامٌن التربوٌة فً العقٌدة اإلسبلمٌة  ( 402ش د       )

ٌهدؾ المساق إلى بٌان آثار مفردات العقٌدة اإلسبلمٌة فً الواقع النفسً والتربوي للفرد والمجتمع ، وذلك من خبلل دراسة 
. قضاٌا الوجود والتوحٌد والٌوم اآلخر والقـــدر 

 
 دراسات فً علم االجتماع اإلسبلمً (403ش د       ) 

ٌهدؾ المساق إلى التعرٌؾ بالمفاهٌم األساسٌة لعلم االجتماع والمنظور القرآنً والنبوي للمجتمع ودراسة مفاهٌم االجتماع  
تطبٌقاً على مقدمة ابن خلدون ، كما ٌتضمن دراسة ظهور وتطور   (تربٌة، سٌاسة، اقتصاد، وؼٌرها)فً التراث اإلسبلمً 

.  علم االجتماع الحدٌث ودراسة نقدٌة للمدارس االجتماعٌة الوضعٌة وما ٌنبؽً فعله نحو تأسٌس علم اجتماع إسبلمً 
 
 قراءات فً التراث التربوي اإلسبلمً                   (411ش د )

 تعرٌؾ التراث بعامه والتراث التربوي اإلسبلمً بخاصة ، كما تتعرض لمنهجٌة التعامل مع التراث التربوي اإلسبلمً وأبرز 
اإلشكالٌات المتعلقة بذلك ولتأسٌس منهجٌة علمٌة واعٌة تتضمن المادة مجموعة من القراءات التربوٌة التراثٌة تمثل 



كتابات الزرنوجً وابن سحنون :- المراحل المختلفة التً مر بها الفكر التربوي اإلسبلمً بمدارسة المتنوعة من مثل 
. والؽزالً والفارابً وابن سٌنا وابن خلدون وجمال الدٌن األفؽانً ومحمد عبده 

 
 مناهج التربٌة اإلسبلمٌة                                  (412ش د )
المحتوى  )ٌتضمن المساق التعرٌؾ بمناهج التربٌة اإلسبلمٌة وخصائصها ،  وعناصر المنهاج التربوي اإلسبلمً  

كما تبٌن المادة العملٌات المنهجٌة التً مرت بها التربٌة . وبحث صفات معلم التربٌة اإلسبلمٌة وكفاٌاته   . (واألهداؾ 
.   اإلسبلمٌة فً األردن من حٌث تخطٌطها وتطوٌرها ودراسة عناصر المنهاج التربوي اإلسبلمً وؼاٌاته وضوابط تصمٌمه 

. وٌتعرض ألسس مناهج التربٌة اإلسبلمٌة فً األردن ولعناصرها 
 
 أعبلم تربوٌة إسبلمٌة             (أ/ 421ش د )

 دراسة تحلٌلٌة لسٌرة طائفة  من الرجال والنساء الذٌن تركوا بصمات واضحة فً مسٌرة الحضارة اإلسبلمٌة مجاهدٌن 
ومجاهدات، علماء وعالمات، عباد وعابدات، شعراء وشاعرات، مربون ومربٌات، وٌراعً فً االختٌار الجمع بٌن   نماذج 

. تمثل العصور اإلسبلمٌة فً الماضً والحاضر
 
حقوق المرأة فً النظم والتشرٌعات  (422ش د  )

دراسة لوضع المرأة  والنظرة إلٌها والتعامل  معها فً شتى أوجه الحٌاة حدٌثا بطرٌقة مقارنة  وال سٌما  فٌما ٌخص 
حقوقها  وواجباتها مع التركٌز  على الجوانب القانونٌة واالجتماعٌة لوضع المرأة فً التشرٌع األردنً والمواثٌق الدولٌة 

.     ومقارنة ذلك بالشرائع المختلفة بما فً ذلك التشرٌع اإلسبلمً

 اإلسبلم فً اإلعبلم الؽربً                               (431ش د  )
صورة اإلسبلم والمسلمٌن والعرب بوجه عام فً اإلعبلم الؽربً ، ماهٌتها أسبابها ، الخطاب اإلسبلمً المعاصر فً نظر 

. الؽربٌٌن ، تقٌٌم هذه الصورة ، وسائل تصحٌحها والرقً بها 
 
الحرب النفسٌة فً اإلسبلم  (432د .ش)

التعرٌؾ بالدعوة والدعاٌة والحرب النفسٌة والمصطلحات ذات العبلقة، أهداؾ الحرب النفسٌة وأشكالها ووسائلها، وطرق 
مواجهتها، تأثٌرها على الجمهور سلبٌاً وإٌجابٌاً فً السلم والحرب، الحرب النفسٌة من منظور إسبلمً وذكر نماذج من 

.  الكتاب والسنة والسٌرة النبوٌة
 
 نصوص من الدراسات اإلسبلمٌة باإلنجلٌزٌة             (433ش د  )

دراسة نصوص إسبلمٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة بهدؾ إؼناء قاموس الطالب بأهم المصطلحات اإلسبلمٌة  ذات العبلقة  
مع قراءة فً اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة باللؽة . بالموضوعات الشرعٌة من عقٌدة وحدٌث وتفسٌر وفقه وؼٌرها

. اإلنجلٌزٌة ، وقراءه تعرٌفٌة بموضوعات فً التربٌة اإلسبلمٌة والدعوة واإلعبلم اإلسبلمً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


