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 مدرس المادة أ.د. حسن الحياري                                            الجامعة األردنية 
 إدارة النظم التربوية في اإلسالم       كمية العموم التربوية

 0803736   قسم اإلدارة التربوية واألصول        
===============================================   ================= 

 المساق  أهدافأوال : 
 األىدافأن يحقق  اإلسالمالنظم التربوية في  إدارةبعد االنتياء من مادة  يتوقع من الطالب 
 التالية :
 اإلسالمي المجتمع عمى ةلتربوياأثارىا بدقة  بويستوع اإلسالمأن يعي الطالب بدقة حقيقة  -1

 والمجتمع العالمي.
 والتراث المتراكم لممسممين. اإلسالمقة بين يميزا لطالب بد أن -2

 والمجتمع العالمي. اإلسالمي المجتمع يعي الطالب اآلثار التربوية لتراث المسممين عمى أن -3

 وأثارىا التربوية. اإلنسانيلفمسفي ا بالفكر اإلسالم يعي الطالب عالقة أن -4

 اإلسالميربوية عمى المجتمع والقومية وأثارىا الت اإلسالملعالقة بين ا حقيقةن يعي الطالب أ -5
 والمجتمع العالمي.

 . اإلسالملتربوية في ا النظمالطالب  يستوعب أن -6

 المتغيرة. والنظم اإلسالميميز الطالب بدقة بين النظم التربوية الثابتة في  أن -7

 .اإلنسانيةلممجتمعات   اإلدارة أىميةيدرك الطالب  أن -8

 وانعكاساتيا التربوية المختمفة. لإلدارةيدولوجية الفمسفية واال األبعاديعي الطالب بدقة  أن -9

 وكيفية ممارستيا في  اإلسالم لمنظم التربوية الثابتة في اإلدارية األساليب الطالبيفيم  أن -11
 الظروف المختمفة.  

 وكيفية ممارستيا  لتربوية المتغيرة في اإلسالمالمنظم  اإلدارية األساليبيفيم الطالب  أن -11
 وف المختمفة.في الظر   

  اإلدارية األساليبوتنوع  اإلسالملتربوية في ا النظميعي الطالب حقيقة التكامل بين  أن-12
 .إدارتيافي   

 وغيرىا من  اإلسالميةالتربوية  التشابو واالختالف بين النظم أوجويدرك الطالب  أن-13
 النظم التربوية العالمية.  
 

 واألساليب  اإلسالمية اإلدارية األساليبختالف بين التشابو واال أوجويدرك الطالب  أن-14
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 المعاصرة. اإلدارية

 والعالمية. اإلسالميةلتربوية ا بالنظمويقارنيا  األردنيعي الطالب النظم التربوية في  أن -15

 التربوية  باألساليبويقارنيا  األردنالمتبعة في  اإلدارية األساليبيعي الطالب  أن -16
 المية.والع اإلسالمية 

 تتوفر لمطالب مجموعة من المعمومات والمعارف حول النظم التربوية المختمفة  أن -17
   المتنوعة لتقديم مقترحات في ورقة بحثية لتطوير النظم التربوية  اإلدارية واألساليب
 .األردنفي  اإلدارية واألساليب

 رات.الحوار ويمارسو بدقة في المحاض أسموب أىميةيعي الطالب  أن -18

 الحوار داخل المحاضرات. أثناءلآلخرين ويمارسيا  اإلصغاء أىميةيدرك الطالب  أن -19

  واألساليباآلخرين في اختيار الكممات المناسبة  مامأعرض رأيو  أىميةيفيم الطالب  أن -21
 المشوقة ويمارس ذلك داخل المحاضرات.  

 
 ثانيا : محتويات المساق

 الوحدة األولى : (1)

 مقدمة -
 احل األولى لإلسالم.المر  -

 المرحمة الخاتمة لإلسالم. -

 اإلسالم الكامل المحتوى. -

 اإلسالم وتبميغو الكامل. -

 .اإلسالمي خصائص النيج -

 تراث المسممين وأثاره التربوية.  -

 لتربويةابالتراث وأثاره  اإلسالمعالقة  -

 .اإلسالميحقيقة الفكر الفمسفي  -

 والقومية. اإلسالمحقيقة العالقة بين  -
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 : لوحدة الثانيةا (2)

 مقدمة -
 أنواع النظم التربوية في اإلسالم -

 النظم التربوية الثابتة -

 النظم التربوية المتغيرة -

 

 الوحدة الثالثة: (3)

 المقدمة -
 أىمية اإلدارة  -

 تاريخ اإلدارة -

 اإلبعاد الفمسفية وااليدولوجية لإلدارة -

 أساليب إدارة النظم التربوية المتغيرة في اإلسالم -

 التكامل بين النظم التربوية في اإلسالم -

 التكامل بين األساليب التربوية في اإلسالم -

 

 الوحدة الرابعة: (4)

 مقدمة -
 األخرىوغيرىا من النظم  اإلسالميةالتشابو واالختالف بين النظم التربوية  أوجو -

 المعاصرة

 ريةاإلداواألساليب  اإلسالمية اإلدارية األساليبالتشابو واالختالف بين  أوجو -
 المعاصرة.

 

 الوحدة الخامسة: (5)

 مقدمة -
 والنظم العالمية األخرى اإلسالميةوعالقتيا بالنظم التربوية  األردنالنظم التربوية في  -

 واألساليب اإلسالمية اإلدارية باألساليبوعالقتيا  األردنفي  اإلدارية األساليب -
 .األخرىالعالمية  اإلدارية

  ألردنامقترحات لتطوير النظم التربوية في  -
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 األردنفي  اإلدارية األساليبمقترحات لتطوير  -

 
 المساق  تثالثا : متطمبا

 عمى الطالب أن يحقق األمور التالية: 
 التحضير المسبق لمموضوع قبل مناقشتو داخل الفصل. -1
 المشاركة في المناقشات الصفية بحرية تامة . -2

 ( عالمة  21اجتياز االمتحان األول ويخصص لو ) -3

( 41حثية حول النظم التربوية واألساليب اإلدارية في األردن ويخصص لو )إعداد ورقة ب -4
 عالمة

 الدفاع عنيا أمام الطمبة.و عرض الورقة البحثية داخل المحاضرة  -5

 ( عالمة41اجتياز االمتحان النيائي ويخصص لو ) -6

 
 رابعا: المراجع 

 .1975روت أبو األعمى المودودي . نظرية اإلسالم السياسية / مؤسسة الرسالة بي -1
 .1978أبو األعمى المودودي. الخالقة والممك ، دار القمم، الكويت،  -2

 .1991أحمد حسين يعقوب.النظام السياسي في اإلسالم ، عمان ،  -3

 .1978والدين ، رياض الريس لمكتب والنشر، لندن ،  ةالغزالي . بين الفمسف -4

 .1972الغزالي. تيافت الفالسفة ، دار المعارف، القاىرة،  -5

 .1989لموجود ، دار البشير، عمان ،  اإلسالمياحمد الحياري. التصور  حسن -6

 – األملحسن احمد الحياري. أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسالميا وفكريا. دار  -7
 1993اربد، 

 .1994اربد ،  – األملحسن احمد الحياري. أسرار الوجود وانعكاساتيا التربوية ، دار  -8

 األملوفمسفيا دار  إسالميا اإلسالميعالم في الفكر التربوي لممجتمع حسن احمد الحياري. م -9
 .2111اربد ،  –

 .1979القاىرة،  –، دار البحوث العممية اإلسالمحسن أيوب. السموك االجتماعي في  -11
 .1987، دار ابن كثير، دمشق ، اإلسالمالفكر التربوي في  أصولعباس محجوب .  -11
 .1974بيروت،  -، دار الكتاب المبناني اإلسالمالتفكير الفمسفي في عبد الحميم محمود.  -12
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 .1988لبنان ،  –عبد اهلل الدينوري . اإلمامة والسياسة ، دار المعارف  -13
 .1986، دار الشروق ، جدة ، اإلسالمفي  اإلدارةعبد الرحمن الضحيان.  -14
 .1977اىرة ، ، الق اإلسالمعبد الفتاح جالل. األصول التربوية في  -15
 ، جمعية عال المطابع  اإلسالميةالنظرية التربوية  ماجد عرسان الكيالني. تطور مفيوم -16

 .1978التعاونية ، عمان ،   
 .اإلسالممحمد حسين الطباطبائي . نظرية السياسة والحكم في  -17    
 1989، بيروت ،  محمد حسين فضل اهلل، الحوار في القرآن . دار التعاون لممطبوعات -18    


