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 جامع٘ آل البٔت
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 مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّأصالٔب تدرٓضَا يف ارتط٘ الدراصٔ٘ لدرج٘ املاجضتري

 (مضار الزصال٘)

     

 مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّأصالٔب تدرٓضَا  اصه الدرج٘ )بالعزبٔــ٘(: املاجضتري يف

 M. A. in Islamic Education Curricula and In Aruction ٓ٘(:اصه الدرج٘ )باإلصتلٔش

   

 أحهاو ّعزّط عامـ٘:  -أ

 تلتشو  ارتط٘ باإلطار العاو لتعلٔنات ميح درج٘ املاجضتري يف جامع٘ آل البٔت. .1

ٓكبل يف الربىامج الطلب٘ اذتاصلني علٙ درج٘ البهالْرْٓظ بتكدٓز ال ٓكل عً جٔد  .0

 -حد الفزّع اآلتٔ٘:مً جامع٘ معرتف بَا يف أ

)خزجيْ نلٔات الغزٓع٘، ّنلٔات العلْو الرتبْٓ٘ ّخزجيْ الهلٔـات اإلىضـاىٔ٘ ّاالجتناعٔـ٘  ات    

 الصل٘(

 

ّْىات ارتط٘: -ب  مه

( 33مـً )  مياٍج الرتبٔـ٘ اإلصـالمٔ٘ ّأصـالٔب تدرٓضـَا    تتهٌْ ارتط٘ الدراصٔ٘ لدرج٘ املاجضتري يف 

 صاع٘ معتندٗ مْسع٘ علٙ اليخْ اآلتٕ:
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 مدلْل ميشل٘ العغزات )اجملال( يف أرقاو املْاد

 

 عيْاٌ زتال التخصص رمش اجملال عيْاٌ زتال التخصص رمش اجملال

 اللغ٘ االصتلٔشٓ٘ 5 املْاد الرتبْٓ٘ 2

 - 6 ألصالٔباملياٍج ّا 1

 - 7 املْاد الهنٔ٘ 0

 - 8 املْاد التكئ٘ 3

 الزصال٘ / الغامل 9 اإلدارٗ 1

 

 االصتدرانٔ٘: د( املْاد

 .آل البٔت يف جامع٘ الدراصات العلٔا تعلٔناتْجب مبحتدد 

 

 :( صاع٘ مْسع٘ عل اليخْ اآلتٕ::) ( متطلبات التخصص:أّاًل)

 دٗ.صاع٘ معتن (18املْاد اإلجبارٓ٘: ) -أ

 ( صاع٘ معتندٗ.6املْاد االختٔارٓ٘: ) -ب

 ( صاع٘ معتندٗ.9: )االمتخاٌ الغامل -ج

 

 (صاع٘ معتندٗ ّتغنل املْاد التالٔ٘:?8املْاد اإلجبارٓ٘: ) -أ

  الضاعات اصه املادٗ رقه املادٗ ت

  املعتندٗ

 3 الفهز الرتبْٖ اإلصالمٕ 1121723 8

 3 ٘املؤصضات الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ 1121727 9

 3 أصالٔب تدرٓط الكزآٌ الهزٓه ّاذتدٓث اليبْٖ 1121711 :

 3 أصالٔب تدرٓط العكٔدٗ ّالفكُ ّالضريٗ اليبْٓ٘ 1121710 ;

 3 حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّنتبَا 1121713 >

 3 مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘ 1120777 =

 ?8 اجملنْع 

 

 

 معتندٗ خيتارٍا الطالب مً ضنً املْاد التالٔ٘:  ( صاعات=املْاد االختٔارٓ٘: ) -ب

الضاعات  اصه املادٗ رقه املادٗ ت

 املعتندٗ

  3 ىظزٓ٘ امليَاج ّتصنٔنُ 1121723 1

  3 تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ 1121721 0

  3 اليظزٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘ 1121720 3

  3 ٔ٘أعالو يف الرتبٔ٘ اإلصالم 1121728 1

  3 تطبٔكات حاصْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘. 1121731 5

  3 اإلدارٗ الرتبْٓ٘ يف اإلصالو 1121711 6

باللغ٘  ٘قزاٛات شتتارٗ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ 1121751 7

 اإلصتلٔشٓ٘

3  

 

 ( صاعات معتندٗ.@) رصال٘ املاجضتري بْاقع( @@<78;8) -ج
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 مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّأصالٔب تدرٓضَا اجضتري يفلربىامج امل ٘ارتط٘ االصرتعادٓ

 

 الضي٘ األّىل

 الفصل الثاىٕ الفصل األّل

 ظ.و. اصه املادٗ رقه املادٗ ظ.و. اصه املادٗ رقه املادٗ

 : اختٔارٖمتطلب ختصص  - :  اختٔارٖمتطلب ختصص  -

112171

1 

أصالٔب تدرٓط الكزآٌ 

 الهزٓه ّاذتدٓث اليبْٖ
: 

112171

0 

الٔب تدرٓط العكٔدٗ ّالفكُ أص

 ّالضريٗ اليبْٓ٘
: 

112172

3 
 : الفهز الرتبْٖ اإلصالمٕ

112172

7 
 : املؤصضات الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘

  @ اجملنْع  @ اجملنْع

 

 

 

 الضي٘ الثاىٔ٘

 الفصل الثاىٕ الفصل األّل

 ظ.و. اصه املادٗ رقه املادٗ ظ.و. اصه املادٗ رقه املادٗ

ج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ حتلٔل مياٍ 1121713

 ّنتبَا
 @ رصال٘ املاجضتري 1121799 :

    : مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘ 1120777

  @ اجملنْع  = اجملنْع

 

 

 املـْاد اليت ٓكدمَا الكضه 

 

 الضاعات

 املعتندٗ
 ت ادٗـامل رقه املـــادٗ اصه

 1 1121720 اليظزٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘ 3

 0 1121723 الفهز الرتبْٖ اإلصالمٕ 3

 3 1121727 املؤصضات الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘  3

 1 1121711 أصالٔب تدرٓط الكزآٌ الهزٓه ّاذتدٓث اليبْٖ  3

 5 1121710 أصالٔب تدرٓط العكٔدٗ ّالفكُ ّالضريٗ اليبْٓ٘  3

 6 1121713 حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّنتبَا  3

 7 1121711 ك٘ حبث يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّمياٍج تدرٓضَاحل  3

 8 1120777 مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘  3

 9 1121721 تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘  3

 12 1121728 أعالو يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘  3

 11 1121731 تطبٔكات حاصْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘  3

 10 1121711 رٗ الرتبْٓ٘ يف اإلصالواإلدا  3

 13 1121751 باللغ٘ اإلصتلٔشٓ٘ ٘قزاٛات شتتارٗ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ  3
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 ّصف املْاد

 

 (صاعات معتندٗ :) الفهز الرتبْٖ اإلصالمٕ   :7<78;8

 Islamic Educational Thought لضابل: املتطلب ا- 

ٓتياّل ٍذا املضام بالدراص٘ ّالتخلٔل لألفهار الرتبْٓ٘ املغتك٘ مً الكـزآٌ الهـزٓه ّالضـي٘ اليبْٓـ٘،     

باإلضــاف٘  ىل أراٛ أعــالو الفهــز الرتبــْٖ اإلصــالمٕ الكــدامٙ ّاملعاصــزًٓ، ألــه ٓعــا   َــْر األىظنــ٘  

  ْ ٖ يف األردٌ، ننـا ٓعـا  مزاحـل    الرتبْٓ٘ اذتدٓث٘ يف البالد العزبٔ٘ مع الرتنٔش علٙ اليظـاو الرتبـ

  تطْر الفهز الرتبْٖ اإلصالمٕ ّاىعهاصاتُ يف مضريٗ األم٘ اإلصالمٔ٘.

 

 صاعات معتندٗ( :) املؤصضات الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘                      <7<78;8

 Islamic Educational Institutions  :املتطلب الضابل- 

ه يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ،املضاجد، ّالهتاتٔب، ّاملدارظ، ّادتامعـات،  ٓتياّل ٍذا املضام مؤصضات التعلٔ

ّالصالْىات األدبٔ٘، ّمياسل العلناٛ، ننا ٓزنش املضام علٙ املؤصضات التعلٔنٔـ٘ يف اذتاـاس ّالعـزام    

زنش املضام علـٙ أٍـه   ّالغاو ّمصز ّاملغزب العزبٕ ّخزاصاٌ ّالٔنً ّجيْب عزم آصٔا ّالصني، ننا ٓ

   ادتامعات اإلصالمٔ٘ املعاصزٗ يف العامل العزبٕ ّاإلصالمٕ.

 

أصالٔب تدرٓط الكـزآٌ الهـزٓه ّاذتـدٓث اليبـْٖ      88<78;8

 الغزٓف

 صاعات معتندٗ( :)

 Teaching Methods of the Holy Qur'an 

and the Prophetic Hadith 

 -املتطلب الضابل: 

 

 ّ عدادِ، ّالتعزف علٙ طزم الهزٓه ّاذتدٓث اليبْٖ ّّاجباتُ الكزآٌ ت معلهٓتياّل ٍذا املضام مسا

املتعلك٘ بـالتالّٗ ، ّالتفضـري، ّاذتفـو، ّأصـالٔب تـدرٓط اذتـدٓث        الهزٓه الكزآٌ ّأصالٔب تدرٓط

أىْاعَا ّمْاصفاتَا، ّالتعـزف   ّ ّأٍنٔتَا التعلٔنٔ٘ الْصٔل٘ ننا ٓبخث يف تعزٓف اليبْٖ الغزٓف،

ُ  أٍدافُ ّ أٍنٔتُ ّ التكْٓه علٙ مفَْو ّأصـالٔبُ، ننـا ٓزنـش املضـام علـٙ عـز  بعـ          ّّصـاٜل

   الينا ج العنلٔ٘.

 

 صاعات معتندٗ( :) أصالٔب تدرٓط العكٔدٗ ّالفكُ ّالضريٗ اليبْٓ٘   89<78;8

 Teaching Methods of Creed, 

Jurisprudence and Prophetic Biography 

 -املتطلب الضابل: 

 

ل ٍذا املضام املفأٍه املتعلك٘ بالعكٔدٗ ّالفكُ ّالضريٗ اليبْٓ٘، ّأٍه الكضـآا الرتبْٓـ٘ املتعلكـ٘    ٓتياّ

ننـا ٓبخـث يف أٍـه     العكٔـدٗ ّالفكـُ ّالضـريٗ اليبْٓـ٘ ،     ّأصالٔب تـدرٓط  بَنا، ّالتعزف علٙ طزم

       ٗ اليبْٓـ٘ ننـا    االصرتاجتٔات التدرٓضـٔ٘ يف اجملـاالت التدرٓضـٔ٘ الثالألـ٘، العكٔـدٗ ّالفكـُ ّالضـري

   ٓزنش املضام علٙ عز  بع  الينا ج العنلٔ٘.

 

 صاعات معتندٗ( :) حتلٔل مياٍج الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّنتبَا              :8<78;8

 Analysis of Islamic Education Curricula 

and Textbooks 

 -املتطلب الضابل: 

اإلصالمٔ٘ بعياصـزِ فٔلكـٕ الضـْٛ علـٙ مفَـْو       ٓتياّل ٍذا املضام حتلٔل مياٍج ّنتب ّأدل٘ الرتبٔ٘ 

التخلٔل، ّخصاٜصُ، ّخطْاتُ اإلجزأٜ٘، ّزتاالتُ، ّمغهالتُ، ّٓزنش علٙ تدرٓب الطلب٘ علـٙ  

  جزاٛ التخلٔل ملكزرات الدراصات اإلصالمٔ٘ يف املدارظ.
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 ات معتندٗ(صاع :) تعلٔه التفهري ّالكٔه يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘               78<78;8

 Teaching Thinking and Values in Islamic 

Education        

 -املتطلب الضابل: 

ٓتياّل ٍذا املضام تعلٔه التفهري، ّأىْاعُ، ّ جزاٛاتُ، ّطزاٜل تعلٔنُ، ّمنـا ج تطبٔكٔـ٘ مـً مبخـث     

 علٔنَا ّتعلنَا.  الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘، ننا ٓتياّل الكٔه ّمصادرٍا ّأىْاعَا ّأصالٔب ّاصرتاتٔأات ت

 

 صاعات معتندٗ( :)               اليظزٓ٘ الرتبْٓ٘ اإلصالمٔ٘        79<78;8

 Islamic Educational Theory  :املتطلب الضابل- 

ٓتياّل ٍذا املضام مفَْو ىظزٓ٘ الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّصلتَا بالعلْو اإلصـالمٔ٘، ّأبعادٍـا، ّخصاٜصـَا،     

 ا عرب العصْر.ّخطْات بياَٜا، ّتطْرٍ

 

 صاعات معتندٗ( :) ىظزٓ٘ امليَاج  ّتصنٔنُ :7<8878

 Curriculum Theory and Design  :املتطلب الضابل- 

ٓتياّل ٍذا املضام دراص٘ ىظزٓ٘ امليَاج، أٍدافَا، التْجَٔات األصاصٔ٘ يف ىظزٓ٘ امليَاج يف ضْٛ العالق٘ 

درصـ٘، ّالْ ـاٜف الرتبْٓـ٘ للنـدرظ، مـا تعلنـُ املـدارظ،        بني اجملتنـع ّالثكافـ٘ ّالعْملـ٘ ّامليَـاج ّامل    

ستددات امليَـاج، األٍـداف الرتبْٓـ٘، منـا ج يف تصـنٔه امليَـاج، تيظـٔه امليَـاج، حتضـني امليَـاج ّأصـط            

  تطْٓزِ، تكْٓه امليَاج ّمدٚ مالٜن٘ ستتْٓاتُ للتالمٔذ، تصنٔه ّحدٗ ميَاج )تطبٔل(.

   

 صاعات معتندٗ( :)                            مٔ٘أعالو يف الرتبٔ٘ اإلصال ?7<78;8

 Pioneers in Islamic Education  :املتطلب الضابل- 

ٓتياّل ٍذا املضام اختٔار أحد رّاد الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ األّاٜل، فهزِ ّميَاُ، ّأألزِ يف بياٛ اجملتنـع مـع   

الكابضـٕ، ستنـد عبـدِ، ابـً الكـٔه      مكارى٘ بزّاد الرتبٔـ٘ يف العصـز اذتاضـز،نالغشالٕ،ابً خلـدٌّ،     

  ادتْسٓ٘، ارتطٔب البغدادٖ، الشرىْجٕ، ّآخزٌّ.

    

 صاعات معتندٗ( :) مياٍج البخث العلنٕ يف الرتبٔ٘                        <<<8879

 Scientific Research Curricula in 

Education 

 -املتطلب الضابل: 

االختبارات، ّأٍنٔـ٘ التكـْٓه يف الرتبٔـ٘ اإلصـالمٔ٘، ّبٔـاٌ تكـْٓه       ٓتياّل ٍذا املضام مفَْو التكْٓه، ّ

املعزف٘ ّاالجتاٍات ّالكٔه ّاألٍداف االىفعالٔ٘، مـع الرتنٔـش علـٙ املالحظـ٘ ّالضـاالت ّاالختبـارات       

الغفْٓ٘ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘، ّٓزنش املضام علٙ تـدرٓب الطلبـ٘ علـٙ نٔفٔـ٘ بيـاٛ االختبـارات ،       

  .ْٚ تكدو الطلبّ٘نٔفٔ٘ قٔاظ مضت

 

 صاعات معتندٗ( :) اإلدارٗ الرتبْٓ٘ يف اإلصالو                           8;<78;8

 Educational Management in Islam  :املتطلب الضابل- 

ٓتياّل ٍذا املضام معلْمات ّمفأٍه تتعلل باإلدارٗ الرتبْٓ٘ يف اإلصالو، ّٓتضنً أبزس عياصز اليظزٓ٘ 

يف اإلدارٗ ّاىعهاصاتَا علٙ  دارٗ املؤصضات الرتبْٓ٘ جبنٔع مضتْٓاتَا، ننا ٓتياّل أصـط   اإلصالمٔ٘

 ّمبادئ ّأٍداف ّأمناط اإلدارٗ الرتبْٓ٘ يف اإلصالو. 

 

ــ٘   8><78;8 قـــزاٛات شتتـــارٗ يف الرتبٔـــ٘ اإلصـــالمٔ٘ باللغـ

 اإلصتلٔشٓ٘    

 صاعات معتندٗ( :)

 Selected English Texts in Islamic 

Education 

 -املتطلب الضابل: 

ٓتياّل ٍذا املضام أٍه الهتب ارتاص٘ بالرتبٔـ٘ اإلصـالمٔ٘ باللغـ٘ االصتلٔشٓـ٘، ّالدراصـات ّاألحبـا        

 امليغْرٗ يف اجملالت العاملٔ٘ ّااللهرتّىٔ٘ باللغ٘ اإلصتلٔشٓ٘  ات العالق٘ بالرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘. 
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 صاعات معتندٗ( :) المٔ٘تطبٔكات حاصْبٔ٘ يف الرتبٔ٘ اإلص 8:<78;8

 Computerized Applications in Islamic 
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 -املتطلب الضابل: 

ٓتياّل ٍذا املضام التطبٔكات اذتاصْبٔ٘ يف فزّع الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘، مع الرتنٔـش علـٙ تصـنٔه بـزامج     

ّْق٘ جتارٓـًا  ننـ    ا ٓزنـش املضـام علـٙ    ستْصب٘ يف الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘ ّتكٔٔه الربامج اإلصالمٔ٘ املضـ

  اإلطالع علٙ أحد  التكئات اذتاصْبٔ٘ يف زتال الرتبٔ٘ اإلصالمٔ٘.

 


