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 مقارنة سةراد :اإلسالمیة التربویة النظریة ISS 701 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 فلسفة مثل الصلة ذات المفاهیم من بغیرها وعالقتها اإلسالمیة التربویة النظریة مفهوم في األفكار لتطویر المتواصل زم ا االلت على المقرر یرتكز

 الطبیعة سةرا  د ذلك، أثر وتحلیل الحدیث العصر في اإلسالمیة التربویة للنظریة التأصیل مسیرة وبحث اإلسالمي، التربوي والفكر اإلسالمیة التربیة
 التربویة النظریة لجسم المكونة المعرفیة البنیة سةرا د وغیرها، والمصادر والخصائص المفهوم :على ویشتمل اإلسالمیة التربویة للنظریة العامة

 التعلیمة، العلمیة اإلنسان، اإللهیة، الذات المعرفة، :من كل من وموقفها التربویة النظریة تصور :على والمشتمل اإلسالمیة،
 التوجیهي ودورها التربویة للنظریة التربویة التطبیقات سةراد ثم المعرفیة، لبنیتها أساسیا مكونا یشكل مما وغیرها الكون،المجتمع،النظریة،السلوك،

 اإلسالمیة التربویة النظریة جوانب من عدد بین متقدمة معمقة مقارنات رء ا إج إلى المقرر ویسعى كما .ربوي الت والعمل التعلیمي المنهاج في
 .المثالیة والنظریة الوجودیة والنظریة رجماتیة ا الب والنظریة العلمیة كالنظریة الغربیة التربویة والنظریات وتطبیقاتها

  
 وتطبیقاتها اإلسالمیة التربویة القیم ISS 703 :ورقمه المساق رمز

 :المساق وصف
 التأسیسي؛ التنظیري الجانب من التعلیمي التربوي المحور في تتمثل اإلسالمیة للقیم أساسیة محاور لعدة المتعمقة الدراسة حول المساق هذا یتمركز

 لیأتي وغیرها،.....القیمیة، والمنظومة والتصنیفات، والمصادر، المفاهیمي، البناء على تشتمل اإلسالمیة التربویة القیم في متكاملة نظریة یبلور الذي
 المقارنة الدراسة یتناول ثالث ومحور المجتمعیة، والثقافة التعلیمي المجال في اإلسالمیة التربویة للقیم الواقعیة العملیة التطبیقات في الثاني المحور

 .وضعیة فلسفات على القائمة األخرى التربویة القیمیة النظریات مقابل في اإلسالمیة التربویة للقیم والتطبیق النظریة في
 
  
  

 .نقدیة دراسة :اإلسالمي التربوي الفكر اتجاهات  ISS 705 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 اإلسالمي التربوي الفكر مفهوم سةرا د في المتقدمة البحثیة ترابالمها الطالب تزوید في تتمثل الغایات من جملة تحقیق إلى المساق هذا یهدف

 اإلسالمیة، التربیة وأصول اإلسالمیة، التربیة وفلسفة اإلسالمیة، التربویة والنظریة اإلسالمي، التربوي رث ا الت :مثل المفاهیم، من بغیره وعالقته
 وأهم ومعاییره اإلسالمي التربوي الفكر محددات حول العامة المناقشات من لمزید وتوجیههم اإلسالمي، الفكر في التربویة باالتجاهات المقصود وتحلیل

 والدعویة الفقهیة :المیادین في والعلماء والمذاهب المدارس خالل من بحثها یتم( وحدیثًا قدیمًا اإلسالمي التربوي الفكر اتجاهات وأبرز خصائصه،
 .اإلسالمي التربوي الفكر معاییر ضوء في نقدیة تحلیلیة رسة ا د رستها ا بد )والنصیة والعقالنیة والسلوكیة

 
  

 اإلسالمي التربوي البحث في متقدمة حلقة ISS 711 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 البیانات وتحلیل ،سترتیجیات واال واألسالیب، والتخطیط، السیاق، :أساسیة محاور ستة ضمن الجودة عالیة بحثیة راتمها تقدیم المساق یتضمن

 سیاقات في البحث فلسفة إلى باإلضافة معمقة، بصورة المحور هذا في الماجستیر لمرحلة رجعة ا م :السیاق یتضمن حیث العلمي، البحث وأخالقیات
 ومصادر اإلسالمیة، المنهجیة ومعوقات اإلسالمي، التربوي والبحث اإلسالمیة التربویة للمنهجیة الحالي والواقع العالمیة، الفلسفیة االتجاهات

 بعد لما العمل بحوث اختیار على والتركیز معمقة، بصورة العلمي البحث مخطط عناصر :فیتضمن التخطیط أما اإلسالمي، التربوي البحث في األخطاء
 البیبلومتریة، ساتراوالد ، الحالة سةدراو رفي، ا اإلثنوغ والبحث التجریبي، وشبه التجریبي المنهج :تتضمن فإنها لألسالیب، وبالنسبة .ره ا الدكتو

 :فیتضمن البیانات تحلیل أما األدوار، لعب إلى باإلضافة معمقة، بصورة المحور هذا في الماجستیر لمرحلة مراجعة :فتتضمن ،ستراتیجیاتاال أما
 وقیم أخالق تأصیل :فتتضمن العلمي البحث أخالقیات أما العاملي، التحلیل إلى باإلضافة معمقة، بصورة المحور هذا في الماجستیر لمرحلة مراجعة
 البحث، إلتمام أخالقي شرط ذلك واعتبار البحث، من االنتهاء بعد الضابطة المجموعة إفادة قضیة على والتركیز معمقة، بصورة العالمیة العلمي البحث

  __علمیة بصور ره ا دكتو ألطروحة نقدي نموذج بناء إلى باإلضافة
  
  

 وتطبیقاتها اإلسالمیة التربیة منهاج نظریة ISS 721 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 المؤطرة النظریات وأهم وعناصرها بنائها وآلیات اإلسالمیة التربیة سیاق في المناهج أسس دراسة حول الطالب مهارات تطویر إلى المقرر هذا یهدف

 أفكار لتولید البحثیة الفطنة واستخدام وتطویرها، وتصمیمها تنظیمها وأسس للمناهج والعملیة النظریة بالنماذج عالقتها في البحثي والتعمق لها،
 مناهج تطویر واقع في المؤثرة الحدیثة واالتجاهات التحدیات تحلیل إلى باإلضافة بنائها وآلیات اإلسالمیة التربیة مناهج تطویر یخص فیما ابتكاریة
 تقدیم إلى وصوًال الرقمي، والمنهج واإلبداع، المتعددة الذكاءات واإلرهاب، العولمة واألخالق، القیم للمعرفة، السریع النمو :مثل اإلسالمیة التربیة

 .اإلسالمیة التربیة مناهج من نماذج على بالوقوف المتخصصة األصیلة األبحاث خالل من مساهمة
   

 الغربي والفكر اإلسالمي الفكر في اإلنسانیة الشخصیةISS 730 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 الشخصیة في البحث رئق ا وط فیها، المؤثرة وسماتها،والعوامل وتطورها، وأنماطها، ومقوماتها، وبنیتها، اإلنسانیة، الشخصیة مفهوم المساق یتناول

 التربوي التراثو والسنة الكریم القرآن منظور من وذلك اإلنسانیة، الشخصیة التي والتحدیات اإلنسانیة، الشخصیة ربات ا واضط اإلنسانیة،



 من وغیرها الذات ونظریة السلوكیة، والنظریة االجتماعیة، النفسیة والنظریة النفسي، التحلیل نظریة مثل الحدیث النفس علم في الشخصیة ونظریات
 التحدیات استعراض ثم ومن النفسیة، االمراض لبعض العالجي المنهج وكذلك النفسیة الصحة تحقیق في الوقائي المنهج یتناول كما.الشخصیة نظریات

 .المتوازنة الوسطیة اإلسالمیة الشخصیة لنموذج معالم رسم خیراوأ الشخصیة، تكوین تواجه التي
  

 .المعاصرة والتحدیات اإلسالمیة التربیةISS 740 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 وأشكالها بأنواعها الحدیث، العصر في ومؤسساته اإلسالمي المجتمع تواجه التي التحدیات ألم معمقه دراسة من الطالب تمكن إلى المقرر هذا یهدف

 ثورة اإلسالمیة، التربیة في العلمي البحث أولویات واإلرهاب، التطرف مثل التحدیات، هذه مع التعامل في اإلسالمیة التربیة رؤیة وتقدیم المختلفة،
 المجتمع في الثقافة أزمة اإلنسانیة، العلوم في والمفاهیم المصطلحات الدولیة، المواثیق في اإلنسان حقوق والعولمة، العلمانیة والمعلومات، االتصاالت
 الوحي إنكار مثل اإلسالمي، الفكر حول تدور التي الشبهات بعض إلى باإلضافة اإلسالمي،

  

 .مقارنة دراسة اإلسالمیة التربیة في المعرفة نظریة :ISS :704 ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 والسنة الكریم القرآن منظور من الفلسفیة، وأصولها وأركانها، وحدودها، وموقعها، اكتسابها، وطرق وطبیعتها، المعرفة، مفهوم المساق یناقش
 المعرفة، وموانع المعرفة، لغة تطور یتناول كما .العلوم بین تكاملیة رؤیة وفق الحدیثة والفلسفیة النفسیة بالدراسات مقارنة اإلسالمي والتراث النبویة

 باإلضافة الحدیثة، الفلسفة بعلماء مقارنة واألمدي والرازي الجوزیة قیم وابن حزم وابن كالغزالي وعلمائه اإلسالم فالسفة عند ومصادرها وإدارتها،
 .المعاصر الواقع في المعرفة لنظریة التربویة التطبیقات أهم بیان إلى
  
  

 والسنة القرآن في موضوعیة تربویة دراساتISS 709 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 بالوحدة المتخصص البحث ودور ومیادینها، وأهمیتها الموضوعیة بالتربیة المرتبطة البحث وأسالیب مهارات من الطالب تمكن إلى المقرر هذا یهدف

 الموضوعیة التربیة دراسة في المتبع العلمي المنهج تطویر في اإلبداع على قدرته تنمیة وعلى التربویة، الدراسات تطویر في الموضوعیة التربویة
 وغیرها، والتغییر اإلصالح ومصطلحات التزكیة، ومصطلحات التعلیم، مصطلحات نموذج :مثل ونماذجها، ومجاالتها مفهومها حیث من القرآن، في

 نماذج دراسة تعمیق على المقرر ویسعى كما وغیرها، النفسیة العملیات العقلیة، العملیات القلبیة، العلمیات موضوع مثل :الموضوعات ونموذج
 األدب، وأحادیث العلم، أحادیث :مثل منها، متخصصة نماذج ودراسة ومجاالتها مفهومها حیث من النبویة السنة في الموضوعیة التربیة

 واألحادیث مثال، التشویق وأسالیب مادیة، تعلیمیة وسائل تناولت التي واألحادیث الفردیة، الفروق مراعاة تضمن التي واألحادیث الرقائق، وأحادیث
 .موضوعیة تربویة وحدة یشكل مما وغیرها واقعیة، لمشكالت حلوال تناولت التي

  
 .المعاصرة وتطبیقاته اإلسالم في التربوي االجتهاد :IS 715 :ورقمه المساق رمز

  
 :المساق وصف
 االجتهاد میادین قضایا في والتعمق وضوابطه، ومقوماته وأهمیته التربوي االجتهاد موضوع حول الطالب مهارات تطویر إلى المقرر هذا یهدف

 وتنمیة اإلسالمي، التربوي االجتهاد في الفقهیة والقواعد الشرعیة المقاصد دور اإلسالمي، التربوي االجتهاد في الفقه أصول علم ودور التربوي،
 األحادیث فقه في للعلماء التربویة واالجتهادات الكریمة، اآلیات فیفقه التفسیر لعلماء التربویة االجتهادات ابراز في البناءة الصیاغة على القدرة

 على التربوي االجتهاد وتطبیقات ابتكاریة أفكار لتولید البحثیة الفطنة استخدام إلى خلوصا التعلیم، مسائل في المسلمین علماء واجتهادات النبویة،
 تنظیم في التربوي االجتهاد تطبیقات للقرآن، التربوي التفسیر بناء ومشروع التربوي االجتهاد :مثل التربویة، بالعملیة الصلة ذات النصوص من جملة
 .التربوي واإلصالح التجدید عملیة في التربوي االجتهاد تطبیقات الجماعي، المؤسسي التربوي االجتهاد الحدیث، التربوي المؤسسي العمل
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 وتطبیقاتها اإلسالمیة التربویة القواعد :  ISS 716 (ورقم المساق رمز
  

 :المساق وصف
 رك ا واد ومقوماته، اإلسالم في التربویة القواعد بناء مشروع نحو قدما المضي سبیل في البحثیة الطالب رت ا مها تطویر إلى المقرر هذا یهدف
 القواعد من نماذج عن والكشف صیاغتها، ومعاییر إلیها التوصل وطرق ومصادرها التربویة القواعد مفهوم وتحریر التربوي، التقعید أهمیته

 رجها ا استخ :السنة من المستمدة التربویة القواعد من ونماذج وداللتها، وأدلتها وضبطها رجها ا استخ :الكریم رن آ الق من المستمدة التربویة
 إلى خلوصًا وداللتها، وأدلتها وضبطها جهااستخرا :اإلسالمي التربوي التراث من المستمدة التربویة القواعد من ونماذج وداللتها، وأدلتها وضبطها
 .التربویة للقواعد معاصرة تربویة وتطبیقات ابتكاریة أفكار لتولید البحثیة الفطنة استخدام

  
  

 اإلسالمیة التربیة في والجودة التنمیة :ISS 725 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 خالصات ویقدم اإلسالمیة، التربیة لمؤسسات الشاملة الجودة إدارة في متعمقة متخصصة مفاهیم عن اإلسالمیة التربیة في والتنمیة الجودة مساق یعبر

 كما المسلم، للمجتمع الحضاري واالرتقاء اإلنسانیة الشخصیة ببناء الخاصة المتكاملة التنمیة مجاالت في علیا مستویات ذات بحثیة ومهارات متقدمة
 وإقلیمیة عالمیة بنماذج فیها المتكاملة والتنمیة الشاملة الجودة تحقیق مقارنة ثم ومن طریقها، في تقف التي العقبات أبرز تشخیص إلى المساق یهدف
 .ناجحة

   
 األسري واإلصالح اإلرشاد في إسالمیة تربویة برامجISS 727 :ورقمه المساق رمز

  
 :المساق وصف

 Preparation of the Family ( والمصلحاألسري المرشد إعداد ومرحلة ،) context (السیاق :هي رئیسة، محاور أربعة المساق یتضمن
Guide and reformer (، التطبیق ومرحلة 

 The (المتوقعة والنتائج ،) implementation period of the family counseling and reform ( لإلصالح العملي
Expected results (نظریات وأبرز ومستویاته، مجاالته، وأهمیته، األسري، واإلصالح لإلرشاد اإلطارالمفاهیمي :السیاق محور یتضمن حیث ؛ 

 االتصال اتمهار على والتدریب األسري، والخاصةللمصلح العامة المواصفات :فیتضمن األسري والمصلح المرشد إعداد محور أما .اإلرشاداألسري
 المفهومواألنواع :الزواجي والحب والمرأة، الرجل بین النفسیة الطبیعة في واالختالف معها، التعامالألسري وفن الشخصیات وتحلیل اإلنساني،
 والخالفات الشرعیة، النصوص في واألوالد النساء لضرب والقراءةالمقاصدیة والرؤیة والمنهج، األسس :الزواجي واالختیار ،....واألركان والمراحل
 من علیه المترتبة أسبابهوآثاره أنواعه، مفهومه، :والطالق إسالمي، تربوي منظور من معها التعامل ومنهج مفهومها،أسبابها، :الزوجیة

 :الثالثة اإلعداد ومراحل األسري، لإلصالح إسالمیة تربویة برامج إعداد آلیة:فتشمل لإلصالح العملي التطبیق مرحلة أما .وقانوني منظورتربوي
 دورة على الحصول :یضم النتائجالمتوقعة محور أما .األسري واإلصالح اإلرشاد في تربویة لبرامج نماذح تقدیم وكذلك والتنفیذوالتقییم، التخطیط،

 للمقبلین دورات وتقدیم إسالمي، تربوي منظور من األسري لإلصالح متنوعة برامج األسري،وبناء اإلصالح في وتوظیفها ) TOT ( المدربین تدریب
 .بها البت قبل والشقاق النزاع قضایا أصحاب وكذلك الزواج على

  
 وتطبیقاته اإلسالمیة التربیة في السلوكي اإلرشاد :ISS 735 :ورقمه المساق رمز

  
 :المساق وصف
 حل في أسالیبه عن والكشف اإلسالمیة، التربیة في السلوكي اإلرشاد دراسة في المتقدمة البحثیة بالمهارات الطالب تزوید إلى المساق هذا یهدف

 السلوكي والعالج السلوكیة االنحرافات قضایا حول العامة المناقشات من لمزید وتوجیههم ًا، ونقد وتأصیًال تحلیًال السلوكیة المشكالت
 االرشادیة النفسیة والدراسات األصیلة النصوص على المعتمدة التطبیقیة العالجیة والبرامج السلوكیة اإلرشادیة البرامج بناء إلى وصوال وتطبیقاتها،

 .الحدیثة
  

 .المسلمة األقلیات لدى معاصرة تعلیمیة قضایاISS 745 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 الصین( :وهي العالم قارات من المختارة الدول من عدد في المسلمة لألقلیات التعلیمیة األوضاع بدراسة المتعلقة والمسحیة البحثیة العملیات إجراء

 التعریف :اآلتیة المحاور منها دولة كل في تتناول بحیث .)أفریقیا وجنوب والبرازیل األمریكیة المتحدة والوالیات وألمانیا وبلجیكا وفرنسا واسترالیا
 وتمویل المسلمة لألقلیات التعلیمیة المناهج وتحلیل .والخاصة الحكومیة، لألقلیات التعلیمیة والمؤسسات .وجودها دوافع وتحلیل المسلمة باألقلیة
 الفرق تأثیر ومدى .المسلمة األقلیات لدى التعلیم اتجاهات على وتأثیرها والدینیة والسیاسیة والثقافیة االجتماعیة واألوضاع .التعلیمیة والعملیة التعلیم

 التربویة والمتطلبات .المسلمة األقلیات تعلیم وتوجیه دعم في اإلسالمیة الدول ودور .المسلمة األقلیات لدى التعلیم توجهات على الضالة والمذاهب
 .المسلمة األقلیات لدى التعلیمیة المشاكل لمواجهة

  
 اإلسالمیة التربیة في االجتماعیة السننISS 746 :ورقمه المساق رمز

  
  
  



 :المساق وصف
 ومحور ،) The beginning of intellectual establishment (الفكري التأسیس بدایة محور :هي رئیسة، محاور ثالثة المساق یتضمن
 اإلطار :الفكري التأسیس محور یتضمن حیث ؛) The Expected results (المتوقعة والنتائج(، Intellectual packing ( الفكریة التعبئة

 وأهمیة اإللهیة، السنن ومقاصد اإللهیة، السنن ،وخصائص)والكونیة االجتماعیة(اإللهیة السنن وأقسام وتأصیل، تعریف :اإللهیة للسنن المفاهیمي
 العامة االجتماعیة السنن من نماذج :فیتضمن الفكریة التعبئة محور أما .)والعملي النظریة:المستویین على اإللهیة بالسنن الوعي

 األمم على وتطبیقاتها بالمؤمنین الخاصة االجتماعیة السنن من ونماذج ،)...االستبدال التدافع، التغییر، االبتالء،(والدول األمم على وتطبیقاتها
 اإلفساد، الترف،(والدول األمم على وتطبیقاتها بالكافرین الخاصة االجتماعیة السنن من نماذج و ،)...الرضا تمكین النصر، القلة، التمحیص،(والدول

 الحضارة، خارطة الحضاري، والوجود الحضاري النفیر الحضاري، الشهود المدنیة، ة،الثقاف :صلة ذات ومصطلحات ،الحضارة)...واإلمالء االستدراج
 اإلسالمي الفكر من نماذج عند الحضارات نشوء وعوامل الحضارات، نشوء في اإلسالمیة النظریة المدنیة، وبین بینها والفرق الحضارة ومفهوم
 االستبداد االجتماعي، الظلم(تحلیلیة دراسة :الحضاري التدهور وعوامل ،)االنكسار(والتدهور الحضاري النهوض الغربي، الفكر من وأخرى

 سنني تفسیر نحو :مشروع وبناء المعاصرة، وتطبیقاتها تاریخیة قوانین :فیتضمن المتوقعة النتائج محور أما .)...اإلرجائیة الرؤیة السیاسي،
 .وتطبیقاته وضوابطه أسسه :الشرعیة للنصوص

  
  

 .اإلسالم في الحضاریة التربیة : ISS 748 :ورقمه المساق رمز
  

 :المساق وصف
 مختلف من المعلومات ودمج وتحلیل بتحدید وذلك المسلمین، عند الحضاریة بالتربیة الخاصة المعلومات إدارة على الطالب قدرة بناء إلى المقرر یهدف

 الحضاریة التربیة أسس وتحدید وأهمیتها، اإلسالمیة الحضاریة التربیة مفهوم تحلیل خالل من الحضاریة، المشكالت مع للتعامل والنصوص المصادر
 الحضاریة التربیة في المؤثرة والسلبیة اإلیجابیة العوامل عن والكشف المسلمین، عند الحضاریة التربیة ومیادین ومعاییرها، وضوابطها اإلسالمیة

 وتطویر فیها، والضعف القوة جوانب وبیان الحضاریة التربیة أسالیب یخص فیما ونقدها السابقة بالتجار من المستخلصة النتائج وتفسیر اإلسالمیة،
 وكذلك التربویة، وأبعادها المسلمین حضارة في التجریبي والمنهج التطبیقیة الطبیعیة والعلوم الكون، عمارة في اإلنسان دور یخص فیما األفكار

 من المعاصرة التربیة استفادة مدى خالل من العالمیة، الحضاریة التربیة في مفیدة نتائج تحقیق إلى وصوًال المسلمین، حضارة في العلمیة التكنولوجیا
  .المترتبة واآلثار اإلسالم في الحضاریة التربیة

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 


