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 وزارة التربية- المملكة العربية السعودية 

كلية التربية - جامعة الملك سعود 

قسم السياسات التربوية ورياض األطفال 

أصول التربية اإلسالمية – ترب  (102)مقرر 

 

 

: الهدف من المقرر 

يهدف مقرر أصول الرتبية اإلسالمية إىل تعريف الطالبة جبوانب متعددة من ما تستند عليه املادة العلمية من ماهية الرتبية اإلسالمية من     
تعاريفها ، وأيضا التطرق إىل أمهية الرتبية اإلسالمية وأهدافها وخصائصها واألسس اليت تقوم عليها وأساليبها والطرائق للرتبية اإلسالمية 
،كما يهدف املقرر إىل التعرف على مؤسسات الرتبية اإلسالمية ،والرتبية اإلسالمية والعوملة ، وآداب العامل واملتعلم ،والتطرق ملسامهات 

.  بعض من إسهامات علماء املسلمني يف الرتبية 

 

: مفردات المقرر 

 عدد الساعات قائمة الموضوعات

 2 التعريف باملقرر 

 2 ماهية الرتبية اإلسالمية

 2 أمهية الرتبية اإلسالمية

 2 أهداف الرتبية اإلسالمية

 2 خصائص الرتبية اإلسالمية

 2 أسس الرتبية اإلسالمية

 2 أساليب وطرائق الرتبية اإلسالمية

 2 مؤسسات الرتبية اإلسالمية

 2 الرتبية اإلسالمية والعوملة 

 2 آداب العامل واملتعلم

 2 إسهامات بعض من علماء املسلمني يف الرتبية
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: المراجع األساسية 

:  الكتاب الرئيس المطلوب 

  األستاذ الدكتور محمد شحات الخطيب ،الطبعة الرابعة ،دار الخريجي : أصول التربية اإلسالمية ، تأليف: كتاب
للنشر والتوزيع 

: المراجع األساسية 

 ، مكتبة الرشد 1،ط(مدخل)أصول التربية اإلسالمية :ىـ 1426جيدوري،صابر عوض ،
 ،دار الناشر الدولي1التربية اإلسالمية األصول والتطبيقات،ط:1427العجمي،محمد عبدالسالم، 
  الدوريات والتقارير: 

دورية التوثيق التربوي ،إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج المتعلقة بدراسة الماجستير وأطروحات الدكتوراه ، 
 الدراسات العلمية المنشورة في مجالت علمية محكمو 

  مواقع تربوية مثل : 
 :موقع إسالم التربوي

http:// www.almoslim.net\tarbawi 
 :موقع ىمام التربوي

http:// www.Houmame.com 
 

: متطلبات المقرر

 طريقة المتطلب المتطلب  الدرجة 

 عبارة عن اختبار حتريري حيوي أسئلة موضوعية و مقاليه اختبار فصلي 30

 احلضور وعدم الغياب والتأخري واملشاركة الفاعلة يف احملاضرة حضور ومشاركة 10

 PowerPointعمل حبث مع جمموعة وعرضه للطالبات عن طريق برنامج  حبث وعرض تقدميي 20

 عبارة عن اختبار حتريري حيوي أسئلة موضوعية و مقاليه اختبار هنائي 40

  باالتفاق:  موعد االختبار الفصلي 

  موعد االختبار النهائي :
 (33439)،(33438)شعبتي 
 10:30ىـ في تمام الساعة 5/9/1438 للشعبتين بإذن اهلل يوم األربعاء االختبار

 

 

 

http://www.almoslim.net/tarbawi

