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Module Description

َحتىٌ علً الوفبهُن األسبسُة حىل تربُة الطفل .ودور Contains basic concepts about child-
الىراثة والبُئة فٍ تٌشئة الطفل فٍ الٌظرَة اإلسالهُة.
rearing. And the role of genetics
and the environment in the
و جىاًب هي تربُة الطفل الوسلن ..وأسبلُب تربُة الطفل فٍ
اإلسالم..
upbringing of the child in the Islamic
.theory
And aspects of child-rearing Muslim
.. And methods of child-rearing in
Islam

: أهداف المقرر

Module Aims

 ان تتعرف الطالبة على:الهدف العام
General objective: the definition
of child-rearing student in Islam,  ومسئولٌة اآلباء, تربٌة الطفل فً اإلسالم
فً ذلك
and the responsibility of the
:وبالتالً فهذا المقرر ٌهدف
,parents

1

:Thus, this course aims
:Specific objectives
Expected to check the student
end of the semester with the
:following objectives
Recognition
1-the definition of the extent of
the student care given by Islam
.to Muslim child-rearing

:األهذاف الخبصة
ٍَتىقع أى تحقق الطبلبة هع ًهبَة الفصل الذراس
:األهذاف التبلُة
ًالتعرف عل
ٍ اى تتعرف الطبلبة علً هذي العٌبَة الت-1
.أوالهب اإلسالم لتربُة الطفل الوسلن
اى تىصف الطبلبة هظبهر تلك العٌبَة-2
وشوىلهب للجىاًب الذٌَُة والجسوُة واألخالقُة
.واالجتوبعُة والعقلُة
اى تحذد الطبلبة أسبلُب تربُة الطفل وتٌوُة-3
.شخصُة إسالهُة هي جوُع الجىاًب

2

2-To identify those aspects of
care and coverage of the
aspects of religious and moral
and physical, social and mental
.health
3-Understand the methods of
child-rearing and personal
development of all aspects of
Islamic

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على

1

تىصُف للوعبرف الوراد اكتسببهب:* أى تتعرف الطبلبة علً الوفبهُن األسبسُة حىل
تربُة الطفل.
* أى تتعرف الطبلبة علً دور الىراثة فٍ تٌشئة
الطفل فٍ الٌظرَة اإلسالهُة.
* أى تتعرف الطبلبة علً دور البُئة فٍ تٌشئة الطفل
فٍ الٌظرَة اإلسالهُة.
* أى تتعرف الطبلبة علً جىاًب هي تربُة الطفل
الوسلن..
* أى تتعرف الطبلبة علً أسبلُب تربُة الطفل فٍ
اإلسالم..
* أى تتعرف الطبلبة علً آراء العلوبء الوسلوُي فٍ
تربُة الطفل..

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects
 تربٌة الطفل فً اإلسالم,المفهوم واألهداف.

عدد
األسابٌع

ساعات
التدرٌس

)(Weeks

)(Hours

اسبوع

2

اسبوع

2

 تأثٌر الوراثة والبٌئة على الطفل ومضامٌنه التربوٌة.
اسبوعان
 تربٌة الطفولة فً اإلسالم ومسؤولٌة اآلباء فً ذلك.
 أوال :تربٌة الطفولة فً اإلسالم. ثانٌا :الدور التربوي للوالدٌن تجاه األطفال فً اإلسالم. ثالثا :تربٌة األطفال على بر الوالدٌن وعدم عقوقهما. تربٌة بعض الجوانب الحٌاتٌة الهامة لدى األطفال فً اإلسالم.
 أوال :المسؤولٌة وحب العمل. ثانٌا :الحفاظ على الوقت. -ثالثا :الحفاظ على البٌئة.

4

اسبوعان
4

 أسالٌب تربٌة الطفل فً اإلسالم.

اسبوعان

2

 الثواب والعقاب وأهمٌته فً تربٌة الطفل.

اسبوعان

4

 أماكن تربٌة الطفل فً اإلسالم.

اسبوعان

4

اسبوع

2

 بعض آراء ابن القٌم الجوزي فً تربٌة األطفال.
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