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 اإلضاليُحانًؼهذ انؼانٍ نهذراضاخ 

 خايؼح آل انثُد
 

 

 انخطح انذراضُح نذرخح انًاخطرُر فٍ يُاهح انررتُح اإلضاليُح وأضانُة ذذرَطها

 (يطار انرضانح)
     

 يُاهح انررتُح اإلضاليُح وأضانُة ذذرَطها  انًاخطرُر فٍ اضى انذرخح )تانؼرتُــح(: 

 M. A. in Islamic Education Curricula and Instruction اضى انذرخح )تاإلَدهُسَح(:

   

 أحكاو وشروط ػايـح:  -أ

 ذهرضو  انخؽح تاإلؼاس انؼاو نرؼهًٍاخ يُح دسظح انًاظغرٍش فً ظايؼح آل انثٍد. .1

ٌمثم فً انثشَايط انؽهثح انحاصهٍٍ ػهى دسظح انثكانٕسٌٕط ترمذٌش ال ٌمم ػٍ ظٍذ يٍ ظايؼح  .3

 -يؼرشف تٓا فً أحذ انفشٔع اَذٍح:

 رشتٌٕح ٔخشٌعٕ انكهٍاخ اإلَغاٍَح ٔاالظرًاػٍح راخ انصهح()خشٌعٕ كهٍاخ انششٌؼح، ٔكهٍاخ انؼهٕو ان
 

 يكّىَاخ انخطح: -ب

( عالاػح يؼرًالذج   22ذركٌٕ انخؽح انذساعٍح نذسظح انًاظغرٍش فً يُاْط انرشتٍح اإلعالميٍح ٔأعالانٍة ذذسٌغالٓا يالٍ )    

 يٕصػح ػهى انُحٕ اَذً:

 انطاػاخ انًؼرًذج َىع انًرطهة

 يرؽهثاخ انرخّصص:

 خ اإلظثاسٌحًرؽهثاان  -أ

 ًرؽهثاخ االخرٍاسٌحان -ب

 سعانح انًاظغرٍش -ض

 

18 

6 

9 

 :: انًدًىع

 

 َظاو انررلُى: -ج

 :انًؼٓذسيض  -1

 انكهُـــح انريس

 حاإلعميٍ نهذساعاخ انًؼٓذ انؼانً 11

 

 ض انمغى:سي -3

 انمطى انريس

 انرشتٍح اإلعميٍح 11

 

 : انًغالاخسيٕص   -2

9- 1 9- 1 7 11 11 

     

 انًؼهذ انمطى انًطرىي انًدال انرطهطم
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 انًطالاخيذنىل يُسنح انؼشراخ )انًدال( فٍ أرلاو 

 ػُىاٌ يدال انرخصص ريس انًدال ػُىاٌ يدال انرخصص ريس انًدال

 انهغح االَعهٍضٌح 5 انًٕاد انرشتٌٕح 1

 - 6 انًُاْط ٔاألعانٍة 1

 - 7 انًٕاد انكًٍح 3

 - 8 انًٕاد انرمٍُح 2

 انشعانح / انشايم 9 اإلداسج 1

 

 :االضرذراكُح انًطالاخد( 

 .آل انثٍد فً ظايؼح انذساعاخ انؼهٍا ذؼهًٍاخًٕظة تذحذد 

 

 :( ضاػح يىزػح ػم انُحى اِذٍ::) يرطهثاخ انرخصص:

 

 انرانُح: انًطالاخضاػح يؼرًذج وذشًم  (?8اإلخثارَح: ) انًطالاخ -أ

 انًرطهة انطاتك .وش  انًطاق اضى انًطاق رلى خ

 - 2 انفكش انرشتٕي اإلعميً 1111712 1

 - 2 أعانٍة ذذسٌظ انمشآٌ انكشٌى ٔانحذٌس انُثٕي 1111711 3

 - 2 أعانٍة ذذسٌظ انؼمٍذج ٔانفمّ ٔانغٍشج انُثٌٕح 1111713 2

 - 2 ذحهٍم يُاْط انرشتٍح اإلعميٍح ٔكرثٓا 1111712 1

 1111716 2 إلعميٍح ٔيُاْط ذذسٌغٓاحهمح تحس فً انرشتٍح ا 1111711 5

 - 2 اإلعميٍح يُاْط انثحس انؼهًً فً انرشتٍح 1111716 6

  ?8 انًدًىع

 

 

 

 انرانُح:   انًطالاخ( ضاػاخ يؼرًذج َخرارها انطانة يٍ ضًٍ =االخرُارَح: ) انًطالاخ -ب

 انًرطهة انطاتك  ش.و  انًطاق اضى انًطاق رلى خ

 -  2 ش ٔانمٍى فً انرشتٍح اإلعميٍحذؼهٍى انرفكٍ 1111711 1

 -  2 انُظشٌح انرشتٌٕح اإلعميٍح 1111713 3

 - 2 انًؤعغاخ انرشتٌٕح اإلعميٍح 1111717 2

 -  2 أػمو فً انرشتٍح اإلعميٍح 1111718 1

 -  2 ذؽثٍماخ حاعٕتٍح فً انرشتٍح اإلعميٍح. 1111721 5

 -  2 اإلداسج انرشتٌٕح فً اإلعمو 1111711 6

 -  2 تانهغح اإلَعهٍضٌح حلشاءاخ يخراسج فً انرشتٍح اإلعميٍ 1111751 7

 

 ( ضاػاخ يؼرًذج.@) ( رضانح انًاخطرُر تىالغ@@<78;8) -ج
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 / ترَايح انًاخطرُراإلسالميةانًؼهذ انؼانٍ نهذراضاخ انرٍ َمذيها  انًطالاخ

 خ انًطاق رلى انًطاق اضى ش.و

 1 1111711 انرفكٍش ٔانمٍى فً انرشتٍح اإلعميٍح ذؼهٍى  2

 3 1111713 انُظشٌح انرشتٌٕح اإلعميٍح 2

 2 1111712 انفكش انرشتٕي اإلعميً 2

 1 1111717 انًؤعغاخ انرشتٌٕح اإلعميٍح  2

 5 1111718 أػمو فً انرشتٍح اإلعميٍح  2

 6 1111711 أعانٍة ذذسٌظ انمشآٌ انكشٌى ٔانحذٌس انُثٕي  2

 7 1111713 أعانٍة ذذسٌظ انؼمٍذج ٔانفمّ ٔانغٍشج انُثٌٕح  2

 8 1111712 ذحهٍم يُاْط انرشتٍح اإلعميٍح ٔكرثٓا  2

 9 1111711 حهمح تحس فً انرشتٍح اإلعميٍح ٔيُاْط ذذسٌغٓا  2

 11 1111716 اإلعميٍح يُاْط انثحس انؼهًً فً انرشتٍح  2

 11 1111721 تٍح اإلعميٍحذؽثٍماخ حاعٕتٍح فً انرش  2

 13 1111711 اإلداسج انرشتٌٕح فً اإلعمو  2

 12 1111751 تانهغح اإلَعهٍضٌح حلشاءاخ يخراسج فً انرشتٍح اإلعميٍ  2

 

 

 

 )يطار انرضانح( يُاهح انررتُح اإلضاليُح وأضانُة ذذرَطها نثرَايح انًاخطرُر فٍ حانخطح االضررشادَ
 

 

 *انطُح األونً

 انفصم انثاٍَ األولانفصم 

 ش.و  انًغاقاضى  انًغاقرلى  ش.و  انًغاقاضى  انًغاقرلى 

 2 اخرٍاسييرؽهة ذخصص  - 2  اخرٍاسييرؽهة ذخصص  -

1111711 
أعانٍة ذذسٌظ انمشآٌ انكشٌى 

 ٔانحذٌس انُثٕي
2 1111713 

أعانٍة ذذسٌظ انؼمٍذج ٔانفمّ 

 ٔانغٍشج انُثٌٕح
2 

 1111711 2 ميًانفكش انرشتٕي اإلع 1111712
حهمح تحث فٍ انررتُح اإلضاليُح 

 ويُاهح ذذرَطها
2 

  @ انًدًىع  @ انًدًىع

 ػهً انطانة أٌ َُهٍ انًىاد االضرذراكُح ) إٌ وخذخ( خالل انطُح األونً يٍ انرحاله تاندايؼح. *

 

 

 انطُح انثاَُح

 انفصم انثاٍَ انفصم األول

 ش.و انًغاقاضى  انًغاقرلى  ش.و  انًغاقاضى  انًغاقرلى 

 @ سعانح انًاظغرٍش 1111799 2 ذحهٍم يُاْط انرشتٍح اإلعميٍح ٔكرثٓا 1111712

 - - - 2 اإلعميٍح يُاْط انثحس انؼهًً فً انرشتٍح 1111716

  @ انًدًىع  = انًدًىع
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 َايح انًاخطرُر/ تر اإلسالميةانرٍ َمذيها انًؼهذ انؼانٍ نهذراضاخ  اخانًطالوصف 

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) ذؼهُى انرفكُر وانمُى فٍ انررتُح اإلضاليُح 78<78;8

 Teaching Thinking and Values in Islamic 

Education   

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

شتٍالالح ٌرُالالأل ْالالزا انًغالالاق ذؼهالالٍى انرفكٍالالش، ٔإَٔاػالالّ، ٔرظشاءاذالالّ، ٔؼشااالالك ذؼهًٍالالّ، ًَٔالالارض ذؽثٍمٍالالح يالالٍ يثحالالس انر    

 اإلعميٍح، كًا ٌرُأل انمٍى ٔيصادسْا ٔإَٔاػٓا ٔأعانٍة ٔاعرشاذٍعٍاخ ذؼهًٍٓا ٔذؼهًٓا.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) انُظرَح انررتىَح اإلضاليُح             79<78;8

 Islamic Educational Theory  :ال َىخذانًرطهة انطاتك 

ٔصهرٓا تانؼهٕو اإلعميٍح، ٔأتؼادْالا، ٔخصااصالٓا، ٔخؽالٕاخ     ٌرُأل ْزا انًغاق يفٕٓو َظشٌح انرشتٍح اإلعميٍح

  تُاآا، ٔذؽٕسْا ػثش انؼصٕس.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) انفكر انررتىٌ اإلضاليٍ  :7<78;8

 Islamic Educational Thought  :ال َىخذانًرطهة انطاتك 

شآٌ انكالشٌى ٔانغالُح انُثٌٕالح، تاإلظالافح رنالى      ٌرُأل ْزا انًغاق تانذساعح ٔانرحهٍم نألفكاس انرشتٌٕالح انًشالرمح يالٍ انمال    

أساء أػمو انفكش انرشتٕي اإلعميً انمذايى ٔانًؼاصالشٌٍ، شالى ٌؼالانط رٓالٕس األَظًالح انرشتٌٕالح انحذٌصالح فالً انالثمد          

انؼشتٍح يغ انرشكٍض ػهى انُظاو انرشتٕي فً األسدٌ، كًا ٌؼانط يشاحم ذؽٕس انفكش انرشتٕي اإلعميً ٔاَؼكاعاذّ 

  األيح اإلعميٍح.فً يغٍشج 

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) انًؤضطاخ انررتىَح اإلضاليُح                        <7<78;8

 Islamic Educational Institutions  :ال َىخذانًرطهة انطاتك 

ٌرُالالأل ْالالزا انًغالالاق يؤعغالالاخ انرؼهالالٍى فالالً انرشتٍالالح اإلعالالميٍح ،انًغالالاظذ، ٔانكراذٍالالة، ٔانًالالذاسط، ٔانعايؼالالاخ،            

انَٕاخ األدتٍح، ٔيُاصل انؼهًاء، كًا ٌشكالض انًغالاق ػهالى انًؤعغالاخ انرؼهًٍٍالح فالً انحعالاص ٔانؼالشاق ٔانشالاو          ٔانص

ٔيصش ٔانًغشب انؼشتً ٔخشاعاٌ ٔانًٍٍ ٔظُٕب ششق آعالٍا ٔانصالٍٍ، كًالا ٌشكالض انًغالاق ػهالى أْالى انعايؼالاخ         

  اإلعميٍح انًؼاصشج فً انؼانى انؼشتً ٔاإلعميً.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) ررتُح اإلضاليُحأػالو فٍ ان ?7<78;8

 Pioneers in Islamic Education  :ال َىخذانًرطهة انطاتك 

ٌرُأل ْزا انًغاق اخرٍاس أحذ سٔاد انرشتٍح اإلعميٍح األٔاام، فكشِ ٔيُٓعّ، ٔأششِ فالً تُالاء انًعرًالغ يالغ يماسَالح      

انخؽٍالالة  اتالالٍ انمالالٍى انعٕصٌالالح، حًالالذ ػثالالذِ،انماتغالالً، ي تالالشٔاد انرشتٍالالح فالالً انؼصالالش انحاظالالش،كانغضانً،اتٍ خهالالذٌٔ، 

  انثغذادي، انضسَٕظً، ٔآخشٌٔ.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) أضانُة ذذرَص انمرآٌ انكرَى وانحذَث انُثىٌ انشرَف    88<78;8

 Teaching Methods of the Holy Qur'an 

and the Prophetic Hadith 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

 

ّ  انمشآٌ يؼهىٌرُأل ْزا انًغاق عًاخ  ٔأعالانٍة   ٔرػالذادِ، ٔانرؼالشف ػهالى ؼالشق     انكشٌى ٔانحذٌس انُثٕي ٔٔاظثاذال

كًالا ٌثحالس    انًرؼهمح تانرمٔج ، ٔانرفغٍش، ٔانحفظ، ٔأعانٍة ذذسٌظ انحذٌس انُثٕي انشالشٌ،،  انكشٌى انمشآٌ ذذسٌظ

ّ  ٔ نرمالٌٕى ا إَٔاػٓالا ٔيٕاصالفاذٓا، ٔانرؼالشف ػهالى يفٓالٕو      ٔ ٔأًٍْرٓالا  انرؼهًٍٍح انٕعٍهح فً ذؼشٌ، ّ  ٔ أًٍْرال  أْذافال

 ٔأعانٍثّ، كًا ٌشكض انًغاق ػهى ػشض تؼط انًُارض انؼًهٍح. ٔٔعااهّ

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) أضانُة ذذرَص انؼمُذج وانفمه وانطُرج انُثىَح   89<78;8

 Teaching Methods of Creed, 

Jurisprudence and Prophetic Biography 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك:  

 

رُأل ْزا انًغاق انًفاٍْى انًرؼهمح تانؼمٍذج ٔانفمّ ٔانغٍشج انُثٌٕح، ٔأْى انمعاٌا انرشتٌٕح انًرؼهمح تًٓا، ٔانرؼشف ٌ

كًالا ٌثحالس فالً أْالى االعالرشاذعٍاخ انرذسٌغالٍح فالً         انؼمٍالذج ٔانفمالّ ٔانغالٍشج انُثٌٕالح ،     ٔأعالانٍة ذالذسٌظ   ػهالى ؼالشق  

  غٍشج انُثٌٕح كًا ٌشكض انًغاق ػهى ػشض تؼط انًُارض انؼًهٍح.انًعاالخ انرذسٌغٍح انصمشح، انؼمٍذج ٔانفمّ ٔان
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 ضاػاخ يؼرًذج( :) ذحهُم يُاهح انررتُح اإلضاليُح وكرثها  :8<78;8

 Analysis of Islamic Education Curricula 

and Textbooks 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

ٍالالح اإلعالالميٍح تؼُاصالالشِ فٍهمالالً انعالالٕء ػهالالى يفٓالالٕو انرحهٍالالم،  دنالالح انرشتل ْالالزا انًغالالاق ذحهٍالالم يُالالاْط ٔكرالالة ٔأٌرُالالأ

ٔخصااصّ، ٔخؽٕاذّ اإلظشااٍح، ٔيعاالذّ، ٔيشكمذّ، ٌٔشكض ػهى ذذسٌة انؽهثح ػهى رظشاء انرحهٍم نًمالشساخ  

  انذساعاخ اإلعميٍح فً انًذاسط.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) حهمح تحث فٍ انررتُح اإلضاليُح ويُاهح ذذرَطها ;8<78;8

 Seminar in Islamic Education Curricula 

and Instruction 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

ٌرُأل ْزا انًغاق ؼثٍؼح انثحس، ٔإَٔاػّ، ٔأْذافّ، ٔؼشق انحصٕل ػهى انًؼشفح ٔكٍفٍح انرؼايم يؼٓا، ٔؼالشق  

، ٔكٍفٍالح لالشاءج ٔذفغالٍش انثٍاَالاخ     يؼانعرٓا، نمعرفادج يُٓا فً كراتح األٔساق انثحصٍح ٔانرماسٌش. ٔانشعاام انعايؼٍالح 

   اإلحصااٍح انرً ٌحصم ػهٍٓا انثاحس ٔػًم يؼُى تحصً يُٓا.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :)                 اإلضاليُحيُاهح انثحث انؼهًٍ فٍ انررتُح  =8<78;8

 Scientific Research Methods in Islamic 

Education 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

ػهالالى ؼثٍؼالالح انثحالالس انؼهًالالً انرشتالالٕيو يفٕٓيالالّ، ٔأًٍْرالالّ، ٔؼالالشق انؼهالالى ٔانًؼشفالالح، ٔأَالالٕاع انثحالالس   ٌشكالالض انًغالالاق

انؼهًً فً انرشتٍح، كًا ٌٔؼشض رنى أعاعالٍاخ انثحالس انؼهًالً انرشتالٕي تحٍالس ٌؼالشض رنالى يفالاٍْى تحصٍالح أعاعالٍح           

ٍالاط،  ، ٔانؼٍُالاخ، ٔانم يصم: يشالكهح انثحالس، ٔانفشظالٍاخ، ٔانًرغٍالشاخ، أخملٍالاخ انثحالس انؼهًالً، يشاظؼالح األدب        

ػ انعالٕء فالً ْالزا انًغالاق ػهالى أعالانٍة انثحالس انكًالً ٔانُالٕػً ٔانرالذسٌة ػهالى            ٔانصذق ٔانصثاخ ٔغٍشْا. ٌٔغه

 ذصًٍى انرماسٌش ٔانًشاسٌغ انؼهًٍح انرشتٌٕح راخ انؼملح تانرشتٍح اإلعميٍح. 

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) ذطثُماخ حاضىتُح فٍ انررتُح اإلضاليُح 8:<78;8

 Computerized Applications in Islamic 

Education 

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

ٌرُأل ْزا انًغاق انرؽثٍماخ انحاعٕتٍح فً فشٔع انرشتٍح اإلعميٍح، يغ انرشكٍض ػهى ذصًٍى تشايط يحٕعالثح فالً   

ّٕلح ذعاسًٌا  كًا ٌشكض انًغاق ػهى اإل ؼالمع ػهالى أحالذز انرمٍُالاخ     انرشتٍح اإلعميٍح ٔذمٍٍى انثشايط اإلعميٍح انًغ

  انحاعٕتٍح فً يعال انرشتٍح اإلعميٍح.

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) اإلدارج انررتىَح فٍ اإلضالو                           8;<78;8

 Educational Management in Islam  :ال َىخذانًرطهة انطاتك 

ٌٕالالح فالالً اإلعالالمو، ٌٔرعالالًٍ أتالالشص ػُاصالالش انُظشٌالالح    ٌرُالالأل ْالالزا انًغالالاق يؼهٕيالالاخ ٔيفالالاٍْى ذرؼهالالك تالالاإلداسج انرشت   

اإلعالميٍح فالالً اإلداسج ٔاَؼكاعالالاذٓا ػهالالى رداسج انًؤعغالالاخ انرشتٌٕالالح تعًٍالالغ يغالالرٌٕاذٓا، كًالالا ٌرُالالأل أعالالظ ٔيثالالاد   

 ٔأْذاف ٔأًَاغ اإلداسج انرشتٌٕح فً اإلعمو. 

 

 ضاػاخ يؼرًذج( :) لراءاخ يخرارج فٍ انررتُح اإلضاليُح تانهغح اإلَدهُسَح     8><78;8

 Selected English Texts in Islamic 

Education   

 ال َىخذانًرطهة انطاتك: 

ٌرُأل ْزا انًغاق أْى انكرة انخاصح تانرشتٍح اإلعالميٍح تانهغالح االَعهٍضٌالح، ٔانذساعالاخ ٔاألتحالاز انًُشالٕسج فالً        

 تٍح اإلعميٍح. انًعمخ انؼانًٍح ٔاالنكرشٍَٔح تانهغح اإلَعهٍضٌح راخ انؼملح تانرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


