
 التربية اإلسالميةماجستير في 

  

 هدف البرنامج:
 :إلى التربية اإلسالمية يهدف برنامج ماجستير

 .تزويد الطالب بمنهج علمي في تأصيل العلوم وبحوث التربية اإلسالمية 

  االسهام في دعم وتأهيل الكفاءات التربوية المتميزة في مجاالت التربية اإلسالمية
 وتطبيقاتها.

  الطالب على فهم االتجاهات التربوية المعاصرة وموقف اإلسالم منها.تنمية قدرة 

 .تدريب الدارسين على استخدام مناهج البحث المختلفة في المصادر اإلسالمية األصيلة 

 .تمكين الدارسين من معرفة عناية سلف األمة بالجوانب التربوية النفسية 

 .االسهام في خدمة المجتمع المحلي والعالمي 
 

 عمل المستقبلية:فرص ال
 إن فرص العمل المتاحة لخريجي هذا المجال عديدة وتتمثل في أدوار وظيفية متنوعة مثل:

 محاضر جامعي 
 المدارس العامة 
 الخطابة 
 الوعظ واالرشاد الديني 
 إعداد البحوث التربوية االسالمية 
 المراكز الدينية 
 )إتمام الدراسات العليا )دكتوراه 
 

  شروط القبول: 

 على درجة البكالوريوس في التربية وعلم النفس من جامعة معترف بها.الحصول  .1

الحصول على بكالوريوس في مجال آخر غير التربية وعلم النفس، مما له عالقة  .2

 بالتعليم والتدريس، شريطة حصوله على الدبلوم العالي التربوي أو ما يعادله.

 بالكلية. اجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة من أعضاء هيئة التدريس .3

 متطلبات إتمام البرنامج:

ساااعة لدراسااة المقررات خالل الفصاالين في  24ساااعة تتضاامن  36على الطالب اجتياز 
 لرسالة الماجستير خالل السنة الثانية. ساعات 12 و السنة األولى

 
 أسس الدراسة:

 ي ف تحدد مدة التساااجيل بسااانتين كحد أقصاااى، ويمكن للطالب تقديم طلب التمديد لسااانة واحدة
 الحاالت الخاصة.

  سبة دوام الطالب عن سنة األولى من مرحلة الماجستير، ويجب أال تقل ن الدوام إلزامي في ال
من مجموع ساااااعات المقرر الفصاااالية، ويحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان إذا لم  70%

 .يحقق فيه نسبة الدوام المطلوب، ويعد راسبا  



  ( من العالمة النهائية%60حصل على )يعد الطالب ناجحا  في المقرر إذا. 

  بالنساابة للمقرر الذي يتألف من جزأين يخصااص للقساام النظري الذي يمتحن الطالب فيه في
( أربعون درجة للجانب 40( سااااتون درجة، كما يخصااااص )60نهاية الفصاااال الدراسااااي )

شطالعملي الذي ينجز أثناء الفصل، وهو عبارة عن مذاكرات قصيرة، وأبحاث علمية، وأ ة ن
 تدريبية، يقررها مدرس المادة على الطلبة.

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر النظري )الذي ال يضم أعمال سنة( من 

  درجة. 100تحسب عالمة المقرر العملي )الذي ال يضم قسما  نظريا ( من 

  يحق للطالب الراساااب في السااانة األولى إعادة دراساااة المقررات التي رساااب فيها ولمدة عام
 وفي حال رسوبه يمنح فرصة استثنائية من مجلس الجامعة. واحد،

  ،يحق للطالب الراسب االحتفاظ بدرجات العملي في أي مقرر من المقررات التي رسب فيها
وفي هذه الحال يعفى من الدوام، وله أن يعيد العملي لهذا المقرر بناء على طلب خطي يقدمه 

ل الدراسي، ويطالب عند ذلك بالدوام، ويسقط إلى عمادة الكلية خالل الشهر األول من الفص
 .حقه في الدرجة السابقة

  شراف سنة، تحت إ يبدأ الطالب بعد اجتياز المواد المقررة، بتحضير رسالة الماجستير لمدة 
أحد أعضااااااااء الكلية، يقر موضاااااااوعها مجلس الجامعة بناء  على اقترا  عميد الكلية، وعلى 

 تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية. الطالب أن يقدم بنتائج بحثه رسالة

  ال يجوز مناقشااة الرسااالة قبل مضااي اثني عشاار شااهرا  على األقل من تاريج موافقة مجلس
 الجامعة على اقترا  تسجيل الرسالة.

  تمنح الجامعة بناء على اقترا  أعضاء مجلسها درجة الماجستير في التخصص المشار إليه
النهائي للطالب على أساااس متوسااط التقديرات التي حصاال وفق الخطة، ويتم حساااب التقدير 

 عليها في المقررات التي درسها باإلضافة إلى التقدير الذي حصلت عليه الرسالة.

  يجوز للكلية أن توقف قيد الطالب للدراسة بدرجة الماجستير لمدة أقصاها عامين، وذلك بناء
لطالب، وال تحتساااب مدة اإليقاف من على موافقة مجلس الجامعة، وبناء على طلب يتقدم به ا

 مدة الدراسة المحددة.
 

 مواد الدراسة:

 الفكر التربوي اإلسالمي .1
 أصول التربية اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة .2

 اإلدارة التربوية اإلسالمية .3
 مناهج البحث التربوي والنفسي .4

 النظرية التربوية اإلسالمية .5
 والنفسيةالتأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية  .6

 استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية اإلسالمية .7
 التحليل التربوي للنصوص الشرعية .8

 الخطة الدراسية:

 وعدد ساعات تدريسها:  التربية اإلسالميةفي الجدول التالي أسماء مقررات ماجستير 

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول



  

 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول

 تكملة رسالة الماجستير ومناقشتها اختيار موضوع الرسالة والبدء بإعدادها

 ساعات 6 ساعات 6

 

 توصيف المقررات:

 التربية اإلسالمية وتطبيقاتها المعاصرة:أصول 

 لتربيةا أهداف. اإلسالمية التربية مصطلح تطور .واالصطال  اللغة في اإلسالمية التربية معنى

. سالميةاإل التربية مجاالت. اإلسالمية التربية أساليب. اإلسالمية التربية خصائص. اإلسالمية

  .اإلسالمية التربية ومؤسسات وسائط. اإلسالمية التربية أسس. اإلسالمية التربية مصادر

 الفكر التربوي اإلسالمي:

مصادره وأسسه، وتطوره،  الفكر التربوي اإلسالميوتطوره، مفهوم  الفكر التربويمفهوم 

التحوالت الحضارية في المجتمع اإلسالمي ، سماته، أشكاله، أهمية دراسته، أساليب دراسته

التي أفرزت الفكر التربوي اإلسالمي، تيارات واتجاهات الفكر  وآثارها السلبية واإليجابية

تهم في الفكر التربوي اإلسالمي: الغزالي، اأعالم التربية وإسهام، عينة من التربوي اإلسالمي

الفكر  ،واقع الفكر التربوي اإلسالمي، ومعوقات الفكر التربوي اإلسالمي، ابن تيمية، ابن خلدون

 ألصالة والتجديد. التربوي اإلسالمي بين ا

 مناهج البحث التربوي والنفسي:

المنهج  يهدف هذا المقرر إلى دراساااااااة مناهج البحوث المساااااااتخدمة في التربية وعلم النفس مثل

الوصااااااافي، والتجريبي، والتاريخي، وخطوات كل منها، وخطوات المنهج العلمي، وصاااااااياغة 

صااحتها، وانتقاء الوسااائل، واألدوات المشااكلة، واشااتقاف الفروط، وطرف ووسااائل اختبار مد  

الالزمة للدراسااااة، والوصااااول إلى النتائج وكيفية مناقشااااة النتائج، وكيفية صااااياغة التوصاااايات، 

 .وتحديد المنهج المناسب للبحث مع إتاحة الفرصة للطالب للتدريب في هذه المجاالت

 اإلدارة التربوية اإلسالمية:

 اسم المقرر
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اإلسالمية،  العصور عبر اإلداري اتها، التطورووجب ومهامها اإلسالمية اإلدارة مفهوم

 المياإلس النظام في اإلدارية النبوية، العمليات والسنة الكريم القران في اإلدارية التوجيهات

 مويلها.وت إدارتها اإلسالمية التربية اإلسالمية، مؤسسات ، القيادة{التوجيه-التنظيم– التخطيط}

 والنفسية:التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية 

تعرف المفاهيم اآلتية: "أسااالمه العلوم، التأصااايل اإلساااالمي للعلوم، التوجيه اإلساااالمي للعلوم"، 

أهداف التأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية، ومجاالته، وأبعاده وأهميته، أسس ومعوقات 

التأصيل  ة في مجالالتأصيل اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية، بعط الجهود الفردية والجماعي

 .ياإلسالمي الذي يحتاجه المؤصل اإلسالم أصيلمهارات التاإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية، 

 

 

 النظرية التربوية اإلسالمية:

تعريف النظريااة التربويااة ، تعريف النظرياااات التربوياااة، وظااائف النظرياااةالنظرياااة،  تعريف

والساانة الشااريفة، النظرية التربوية عبر التاريج  ، أصااول النظرية التربوية في القرآناإلسااالمية

كرية الف ومذاهبها الغربية التربوية ، النظرياتوظائف النظرية التربوية اإلسااااااالميةاإلسااااااالمي، 

الحاجة إلى النظرية التربوية ، تحديات النظرية التربوية اإلساااااااالمية، (والمعاصااااااارة القديمة)

 مستقبل التربية.، النظرية التربوية اإلسالمية واإلسالمية

 التحليل التربوي للنصوص الشرعية:

مفهوم التحليل التربوي للنصااوص، أهداف التحليل التربوي للنصااوص وأهميته، أصااول التحليل 

التربوي للنصاااوص، منهجية التحليل التربوي للنصاااوص، ضاااوابط التحليل التربوي للنصاااوص 

لتربوي وي، تطبيقات عملية في التحليل االشااااااارعية، أنواع التحليل التربوي، نتائج التحليل الترب

 للنصوص الشرعية.

 استراتيجيات معاصرة في تدريس التربية اإلسالمية:

التعريف ببعط المفاهيم المتعلقة باسااااتراتيجيات التدريس "أساااااليب التدريس، طرائق التدريس، 

سااااالمية، التربية اإلتكنولوجيا التدريس"، مبررات اسااااتخدام االسااااتراتيجيات الحديثة في تدريس 

الناجح، أحدث االساااتراتيجيات المساااتخدمة في  والمدرس التدريس في الجيدة الطريقة خصاااائص

تدريس التربية اإلساااالمية، اساااتراتيجيات تدريس القرآن الكريم وتطبيقاته، اساااتراتيجيات تدريس 

الفقه  سالحديث الشااااارف، اساااااتراتيجيات تدريس السااااانة النبوية الشاااااريفة، اساااااتراتيجيات تدري

 وأصوله. 


