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 اإلضالمٔ٘للدزاضات  املعَد العالٕ

 جامع٘ آل البٔت

 

0212/0211 

 

 مياٍج الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّأضالٔب تدزٓطُ يف ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري

 (مطاز الػامل)

     

 مياٍج الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّأضالٔب تدزٓطَا اضه الدزج٘ )بالعسبٔــ٘(: املاجطتري يف

 M. A. in Islamic Education Curricula and In Aruction:اضه الدزج٘ )باإلصتلٔصٓ٘(

 

 أحهاو ّغسّط عامـ٘:  -أ

 تلتصو  ارتط٘ باإلطاز العاو لتعلٔنات ميح دزج٘ املاجطتري يف جامع٘ آل البٔت. .1

ٓكبل يف الربىامج الطلب٘ اذتاصلٌْ علٙ دزج٘ البهالْزْٓع بتكدٓس ال ٓكل عً جٔد  .0

 -سّع اآلتٔ٘:مً جامع٘ معرتف بَا يف أحد الف

)خسجيْ نلٔات الػسٓع٘، ّنلٔات العلْو الرتبْٓ٘ ّخسجيْ الهلٔات اإلىطاىٔ٘ ّاالجتناعٔ٘ ذات 

 الصل٘(

 

ّْىات ارتط٘: -ب  مه

( 33مـً ) مياٍج الرتبٔـ٘ اإلضـالمٔ٘ ّأضـالٔب تدزٓطـَا     تتهٌْ ارتط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري يف 

 ضاع٘ معتندٗ مْشع٘ علٙ اليخْ اآلتٕ:

 الطاعات املعتندٗ ىْع املتطلب التطلطل

 متطلبات التخّصص: أّاًل

 املْاد اإلجبازٓ٘  -أ

 املْاد االختٔازٓ٘ -ب

 االمتخاٌ الػامل -ج
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 33 اجملنْع

 

 ىظاو الرتقٔه: -ج

 :املعَدزمص  -1

 املعَد السمص

 املعَد العالٕ اإلضالمٕ  12 

 

 زمْش الكطه: -0

 الكطه السمص

 مٔ٘الرتبٔ٘ اإلضال 21

 

 زمْش املْاد:  -3

1 2 7 21 12 

     
 املعَد الكطه املطتْٚ اجملال التطلطل

 

 

 



 0 

 

 مدلْل ميصل٘ العػسات )اجملال( يف أزقاو املْاد

 

 عيْاٌ زتال التخصص زمص اجملال عيْاٌ زتال التخصص زمص اجملال

 اللغ٘ االصتلٔصٓ٘ 5 املْاد الرتبْٓ٘ 2

 - 6 املياٍج ّاألضالٔب 1

 - 7 املْاد الهنٔ٘ 0

 - 8 املْاد التكئ٘ 3

 السضال٘ / الػامل 9 اإلدازٗ 2

 

 االضتدزانٔ٘: د( املْاد

 .آل البٔت يف جامع٘ الدزاضات العلٔا تعلٔناتْجب مبحتدد 

 

 :( ضاع٘ مْشع٘ عل اليخْ اآلت33ٕ) )أّاًل( متطلبات التخصص:

 ( ضاع٘ معتندٗ.02املْاد اإلجبازٓ٘: ) -أ

 ( ضاع٘ معتندٗ.9االختٔازٓ٘: ) املْاد -ب

 ( ضاع٘ معتندٗ.2االمتخاٌ الػامل: ) -ج

 

 (ضاع٘ معتندٗ ّتػنل املْاد التالٔ٘:42)املْاد اإلجبازٓ٘: -أ

 الطاعات اضه املادٗ زقه املادٗ ت

  املعتندٗ

 3 اليظسٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ 1221720 1

 3 الفهس الرتبْٖ اإلضالمٕ 1221723 0

 3 ملؤضطات الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ا 1221727 3

 3 أضالٔب تدزٓظ الكسآٌ الهسٓه ّاذتدٓث اليبْٖ 1221711 2

 3 أضالٔب تدزٓظ العكٔدٗ ّالفكُ ّالطريٗ اليبْٓ٘ 1221710 5

 3 حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّنتبَا 1221713 6

 3 حلك٘ حبث يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّمياٍج تدزٓطَا 1221712 7

 3 مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘ 1120777 8

 42 اجملنْع 

 

 

 ( ضاعات معتندٗ خيتازٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘: 9)املْاد االختٔازٓ٘: -ب

 الطاعات اضه املادٗ زقه املادٗ ت

  املعتندٗ

 3 تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 1221721 1

 3 ضالمٔ٘أعالو يف الرتبٔ٘ اإل 1221728 0

 3 تطبٔكات حاضْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 1221731 3

 3 اإلدازٗ الرتبْٓ٘ يف اإلضالو 1221721 2

باللغ٘  ٘قساٛات شتتازٗ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ 1221751 5

 اإلصتلٔصٓ٘

3 

 

 معتندٗ. ٘( ضاع1) ( االمتخاٌ الػامل بْاقع0210496) -ج
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 املـْاد اليت ٓكدمَا الكطه 

 

 عاتالطا

 املعتندٗ
 ت ادٗـامل زقه املـــادٗ اضه

 1 1221720 اليظسٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ 3

 0 1221723 الفهس الرتبْٖ اإلضالمٕ 3

 3 1221727 املؤضطات الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ 3

 2 1221711 أضالٔب تدزٓظ الكسآٌ الهسٓه ّاذتدٓث اليبْٖ 3

 5 1221710 ْٓ٘أضالٔب تدزٓظ العكٔدٗ ّالفكُ ّالطريٗ اليب 3

 6 1221713 حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّنتبَا 3

 7 1221712 حلك٘ حبث يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّمياٍج تدزٓطَا 3

 8 1120777 مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘ 3

 9 1221721 تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 3

 12 1221728 أعالو يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 3

 11 1221731 تطبٔكات حاضْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 3

 10 1221721 اإلدازٗ الرتبْٓ٘ يف اإلضالو 3

 13 1221751 باللغ٘ اإلصتلٔصٓ٘ ٘قساٛات شتتازٗ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ 3

 

 ٘ارتط٘ االضرتغادٓ

 

 الطي٘ األّىل

 الفصل الثاىٕ الفصل األّل

 ع.و. اضه املادٗ املادٗزقه  ع.و. اضه املادٗ زقه املادٗ

  3 اختٔازٖمتطلب ختصص  -  3  اختٔازٖمتطلب ختصص  -

1221711 
أضالٔب تدزٓظ الكسآٌ 

 الهسٓه ّاذتدٓث اليبْٖ

3  
1221710 

أضالٔب تدزٓظ العكٔدٗ ّالفكُ 

 ّالطريٗ اليبْٓ٘

3  

  3 املؤضطات الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ 1221727  3 الفهس الرتبْٖ اإلضالمٕ 1221723

  9 اجملنْع  9 اجملنْع

 

 

 الطي٘ الثاىٔ٘

 الفصل الثاىٕ الفصل األّل

 ع.و. اضه املادٗ زقه املادٗ ع.و. اضه املادٗ زقه املادٗ

  3 متطلب ختصص اختٔازٖ -
1221712 

حلك٘ حبث يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 

 ّمياٍج تدزٓطَا

3  

ــ٘  1221713 ــاٍج الرتبٔـــ ــل ميـــ حتلٔـــ

 اإلضالمٔ٘ ّنتبَا

3  
 اليظسٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘ 1221720

3  

ميـــاٍج البخـــث العلنـــٕ يف    1120777

 الرتبٔ٘

3     

  6 اجملنْع  9 اجملنْع

 

 بعد إىَاٛ املْاد اإلجبازٓ٘ حيل للطالب التكدو المتخاٌ الػامل  (0210496)الػامل:االمتخاٌ  -ج
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 ّصف املْاد

 

 (ضاعات معتندٗ 3) اليظسٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘             0210414

 Islamic Educational Theory  :املتطلب الطابل- 

ٓتياّل ٍرا املطام مفَْو ىظسٓ٘ الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّصلتَا بـالعلْو اإلضـالمٔ٘، ّأبعادٍـا، ّخصاٜصـَا،     

  ّخطْات بياَٜا، ّتطْزٍا عرب العصْز.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) اإلضالمٕ الفهس الرتبْٖ  0210413

 Islamic Educational Thought  :املتطلب الطابل- 

ٓتياّل ٍرا املطام بالدزاض٘ ّالتخلٔل لألفهاز الرتبْٓ٘ املػتك٘ مً الكـسآٌ الهـسٓه ّالطـي٘ اليبْٓـ٘،     

باإلضــاف٘ إىل أزاٛ أعــالو الفهــس الرتبــْٖ اإلضــالمٕ الكــدامٙ ّاملعاصــسًٓ، ألــه ٓعــا   َــْز األىظنــ٘  

الرتنٔص علٙ اليظـاو الرتبـْٖ يف األزدٌ، ننـا ٓعـا  مساحـل       الرتبْٓ٘ اذتدٓث٘ يف البالد العسبٔ٘ مع

  تطْز الفهس الرتبْٖ اإلضالمٕ ّاىعهاضاتُ يف مطريٗ األم٘ اإلضالمٔ٘.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) املؤضطات الرتبْٓ٘ اإلضالمٔ٘                        0210414

 Islamic Educational Institutions  :املتطلب الطابل- 

ٓتياّل ٍرا املطام مؤضطات التعلٔه يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ،املطاجد، ّالهتاتٔب، ّاملدازع، ّادتامعـات،  

ّالصالْىات األدبٔ٘، ّمياشل العلناٛ، ننا ٓسنص املطام علٙ املؤضطات التعلٔنٔـ٘ يف اذتاـاش ّالعـسام    

ا ٓسنص املطام علـٙ أٍـه   ّالػاو ّمصس ّاملغسب العسبٕ ّخساضاٌ ّالٔنً ّجيْب غسم آضٔا ّالصني، نن

   ادتامعات اإلضالمٔ٘ املعاصسٗ يف العامل العسبٕ ّاإلضالمٕ.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) أعالو يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 0210411

 Pioneers in Islamic Education  :املتطلب الطابل- 

، ّأألسِ يف بياٛ اجملتنـع مـع   ٓتياّل ٍرا املطام اختٔاز أحد زّاد الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ األّاٜل، فهسِ ّميَاُ

ابـً الكـٔه    الكابطـٕ، ستنـد عبـدِ،    مكازى٘ بسّاد الرتبٔـ٘ يف العصـس اذتاضـس،نالغصالٕ،ابً خلـدٌّ،    

  ارتطٔب البغدادٖ، الصزىْجٕ، ّآخسٌّ. ادتْشٓ٘،

 

أضالٔب تدزٓظ الكـسآٌ الهـسٓه ّاذتـدٓث اليبـْٖ      0210400

 الػسٓف   

 ضاعات معتندٗ( 3)

 Teaching Methods of the Holy Qur'an 

and the Prophetic Hadith 

 -املتطلب الطابل: 

 

 ّإعدادِ، ّالتعسف علٙ طسم الهسٓه ّاذتدٓث اليبْٖ ّّاجباتُ الكسآٌ ٓتياّل ٍرا املطام مسات معله

املتعلك٘ بـالتالّٗ ، ّالتفطـري، ّاذتفـو، ّأضـالٔب تـدزٓظ اذتـدٓث        الهسٓه الكسآٌ ّأضالٔب تدزٓظ

أىْاعَا ّمْاصفاتَا، ّالتعـسف   ّ ّأٍنٔتَا التعلٔنٔ٘ الْضٔل٘ ننا ٓبخث يف تعسٓف ،اليبْٖ الػسٓف

ُ  أٍدافُ ّ أٍنٔتُ ّ التكْٓه علٙ مفَْو ّأضـالٔبُ، ننـا ٓسنـص املطـام علـٙ عـس  بعـ          ّّضـاٜل

 اليناذج العنلٔ٘.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) أضالٔب تدزٓظ العكٔدٗ ّالفكُ ّالطريٗ اليبْٓ٘   0210404

 Teaching Methods of Creed, 

Jurisprudence and Prophetic Biography 

 -املتطلب الطابل:  

 

ٓتياّل ٍرا املطام املفأٍه املتعلك٘ بالعكٔدٗ ّالفكُ ّالطريٗ اليبْٓ٘، ّأٍه الكضـآا الرتبْٓـ٘ املتعلكـ٘    

خـث يف أٍـه   ننـا ٓب  العكٔـدٗ ّالفكـُ ّالطـريٗ اليبْٓـ٘ ،     ّأضالٔب تـدزٓظ  بَنا، ّالتعسف علٙ طسم

االضرتاجتٔات التدزٓطـٔ٘ يف اجملـاالت التدزٓطـٔ٘ الثالألـ٘، العكٔـدٗ ّالفكـُ ّالطـريٗ اليبْٓـ٘ ننـا          

   ٓسنص املطام علٙ عس  بع  اليناذج العنلٔ٘.
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 ضاعات معتندٗ( 3) حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّنتبَا  0210403

 Analysis of Islamic Education Curricula 

and Textbooks 

 -املتطلب الطابل: 

ٓتياّل ٍرا املطام حتلٔل مياٍج ّنتب ّادل٘ الرتبٔ٘ اإلضـالمٔ٘ بعياصـسِ فٔلكـٕ الضـْٛ علـٙ مفَـْو       

التخلٔل، ّخصاٜصُ، ّخطْاتُ اإلجسأٜ٘، ّزتاالتُ، ّمػهالتُ، ّٓسنص علٙ تدزٓب الطلب٘ علـٙ  

  إجساٛ التخلٔل ملكسزات الدزاضات اإلضالمٔ٘ يف املدازع.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) حلك٘ حبث يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّمياٍج تدزٓطَا 0210402

 Seminar in Islamic Education Curricula 

and Instruction 

 -املتطلب الطابل: 

ٓتياّل ٍرا املطام طبٔع٘ البخث، ّأىْاعُ، ّأٍدافُ، ّطـسم اذتصـْل علـٙ املعسفـ٘ ّنٔفٔـ٘ التعامـل       

لالضـتفادٗ ميَـا يف نتابـ٘ األّزام البخثٔـ٘ ّالتكـازٓس. ّالسضـاٜل ادتامعٔـ٘،        معَا، ّطسم معادتتَـا،  

   ّنٔفٔ٘ قساٛٗ ّتفطري البٔاىات اإلحصأٜ٘ اليت حيصل علَٔا الباحث ّعنل معيٙ حبثٕ ميَا.

 
 ضاعات معتندٗ( 3) تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 0210410

 Teaching Thinking and Values in Islamic 

Education   

 -املتطلب الطابل: 

ٓتياّل ٍرا املطام تعلٔه التفهري، ّأىْاعُ، ّإجساٛاتُ، ّطساٜل تعلٔنُ، ّمنـاذج تطبٔكٔـ٘ مـً مبخـث     

 الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘، ننا ٓتياّل الكٔه ّمصادزٍا ّأىْاعَا ّأضالٔب ّاضرتاتٔأات تعلٔنَا ّتعلنَا.

 

 ضاعات معتندٗ( 3) لرتبٔ٘                 مياٍج البخث العلنٕ يف ا 0014444

 Scientific Research Curricula in 

Education 

 -املتطلب الطابل: 

ٓتياّل ٍرا املطام مفَْو التكْٓه، ّاالختبازات، ّأٍنٔـ٘ التكـْٓه يف الرتبٔـ٘ اإلضـالمٔ٘، ّبٔـاٌ تكـْٓه       

ـ   ص علـٙ املالحظـ٘ ّالطـاالت ّاالختبـازات     املعسف٘ ّاالجتاٍات ّالكٔه ّاألٍداف االىفعالٔ٘، مـع الرتنٔ

الػفْٓ٘ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘، ّٓسنص املطام علٙ تـدزٓب الطلبـ٘ علـٙ نٔفٔـ٘ بيـاٛ االختبـازات ،       

  ّنٔفٔ٘ قٔاع مطتْٚ تكدو الطلب٘.

 

ــ٘   0210440 قـــساٛات شتتـــازٗ يف الرتبٔـــ٘ اإلضـــالمٔ٘ باللغـ

 اإلصتلٔصٓ٘    

 ضاعات معتندٗ( 3)

 Selected English Texts in Islamic 

Education   

 -املتطلب الطابل: 

ٓتياّل ٍرا املطام أٍه الهتب ارتاص٘ بالرتبٔـ٘ اإلضـالمٔ٘ باللغـ٘ االصتلٔصٓـ٘، ّالدزاضـات ّاألحبـا        

 امليػْزٗ يف اجملالت العاملٔ٘ ّااللهرتّىٔ٘ باللغ٘ اإلصتلٔصٓ٘ ذات العالق٘ بالرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘. 

 

 ضاعات معتندٗ( 3) َاج  ّتصنٔنُىظسٓ٘ املي 0010413

 Curriculum Theory and Design  :املتطلب الطابل- 

ٓتياّل ٍرا املطام دزاض٘ ىظسٓ٘ امليَاج، أٍدافَا، التْجَٔات األضاضٔ٘ يف ىظسٓ٘ امليَاج يف ضْٛ العالق٘ 

تعلنـُ املـدازع،    بني اجملتنـع ّالثكافـ٘ ّالعْملـ٘ ّامليَـاج ّاملدزضـ٘، ّالْ ـاٜف الرتبْٓـ٘ للنـدزع، مـا         

ستددات امليَـاج، األٍـداف الرتبْٓـ٘، منـاذج يف تصـنٔه امليَـاج، تيظـٔه امليَـاج، حتطـني امليَـاج ّأضـظ            

  تطْٓسِ، تكْٓه امليَاج ّمدٚ مالٜن٘ ستتْٓاتُ للتالمٔر، تصنٔه ّحدٗ ميَاج )تطبٔل(.
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 ضاعات معتندٗ( 3) اإلدازٗ الرتبْٓ٘ يف اإلضالو                           0210420

 Educational Management in Islam  :املتطلب الطابل- 

ٓتياّل ٍرا املطام معلْمات ّمفأٍه تتعلل باإلدازٗ الرتبْٓ٘ يف اإلضالو، ّٓتضنً أبسش عياصس اليظسٓ٘ 

ضـظ  اإلضالمٔ٘ يف اإلدازٗ ّاىعهاضاتَا علٙ إدازٗ املؤضطات الرتبْٓ٘ جبنٔع مطتْٓاتَا، ننا ٓتياّل أ

 ّمبادئ ّأٍداف ّأمناط اإلدازٗ الرتبْٓ٘ يف اإلضالو. 

 

 ضاعات معتندٗ( 3) تطبٔكات حاضْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ 0210430

 Computerized Applications in Islamic 

Education 

 -املتطلب الطابل: 

رتنٔـص علـٙ تصـنٔه بـسامج     ٓتياّل ٍرا املطام التطبٔكات اذتاضْبٔ٘ يف فسّع الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘، مع ال

ّْق٘ جتازٓـًا  ننـا ٓسنـص املطـام علـٙ        ستْضب٘ يف الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘ ّتكٔٔه الربامج اإلضالمٔ٘ املطـ

  اإلطالع علٙ أحد  التكئات اذتاضْبٔ٘ يف زتال الرتبٔ٘ اإلضالمٔ٘.

 


