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 اململكة العربية السعودية

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

 )إدت 614) يف اإلسالماإلدارة الرتبوية : توصيف مقرر

 هـ1437/1438الدرايس الثاين  الفصل

 رر: ـف املقـوص

، باعتبار أن علم اإلدارة من العلوم عند املسلمنيتزويد طالب برنامج الدكتوراه يف جمال اإلدارة الرتبوية اإلسالمية بأسس النظام اإلداري 

واخللفاء الراشدون ومن بعدهم اإلدارة بمعناها  وقد استخدم قائد األمة حممد  األصيلة يف الرشيعة اإلسالمية وهلا باع طويل يف الرتاث اإلسالمي،

  عز وجل.احلقيقي الشامل، ولعل ما يميز اإلدارة اإلسالمية أهنا تقوم عىل مبادئ الدين اإلسالمي، مما جيعل احلياة كلها رحلة عبادة خالصة هلل 

  :ررـداف املقـأه

 هدف عام 

وتطبيقاته عرب التاريخ اإلسالمي، باإلضافة إىل دراسة  عند املسلمنيهيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأسس النظام اإلداري الرتبوي 

ساجد، ، واملالتوجيهات اإلدارية يف القرآن الكريم والسنة الرشيفة، ودراسة كيفية إدارة بعض املؤسسات الرتبوية اإلسالمية ومتويلها مثل: الكتاتيب

 إدارة املؤسسات الرتبوية احلديثة.يف  منهاواملدارس مع بيان كيفية االستفادة 

 أهداف خاصة 

 . من خالل دراسة تطوير الفكر اإلداري اإلسالمي عند املسلمنيتعريف الطلبة بأسس ومبادئ اإلدارة  -

 وكيفية االستفادة منه يف إدارة املؤسسات الرتبوية احلديثة. وتطبيقاته، عند املسلمنيتعرف الطلبة عىل أسس النظام اإلداري  -

 ، واستنتاج نامذج تطبيقية لكل وظيفة من وظائف اإلدارة الرتبوية قدياًم وحديثًا.عند املسلمنيتعريف الطلبة بالعمليات اإلدارية يف النظام اإلداري  -

 من منظور إسالمي. تعريف الطلبة بالقيادة يف اإلسالم وتصميم أنامط إدارية تربوية -

 رر:ـردات املقـمف

 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
 عدد

 األسابيع 

 ساعات

 االتصال 

 2 1 االتفاق مع الطالب )الدكتوراه( عىل تنفيذ فعاليات املقرر. األول

 2 1 اإلدارة يف الفكر اإلداري عند املسلمني )مفهومها، نشأهتا، تطورها، نظرياهتا(. الثاين

 2 1 اإلدارة الرتبوية من منظور إسالمي )مفهومها، خصائصها، مقوماهتا(. الثالث

 2 1 اإلداري الرتبوي عرب العصور اإلسالمية )صدر اإلسالم، الدولة األموية، الدولة العباسية، ... الخ(. التطور الرابع

 اخلامس
اجتهاد املربني املسلمني، التاريخ  السنة النبوية،والقرآن الكريم  :مصادر الفكر اإلداري الرتبوي عند املسلمني )املصادر النصية

 (.اإلسالمي والرتاث، الواقع املعارص
1 2 

 السادس
اجتهاد املربني املسلمني، التاريخ  السنة النبوية،والقرآن الكريم  :مصادر الفكر اإلداري الرتبوي عند املسلمني )املصادر النصية

 (.الواقع املعارص اإلسالمي والرتاث،
1 2 

 2 1 مبادئ وأسس اإلدارة الرتبوية يف اإلسالم )الشورى، املشاركة، التفويض، العدل، األمانة، املراقبة، ... الخ( السابع

 2 1 ايساختبار منتصف الفصل الدر الثامن

 2 1 اإلنفاق، وامليزانية(.)مصادر التمويل، وأوجه عند املسلمني إدارة ومتويل املؤسسات الرتبوية  التاسع

 2 1 )مفهومها، فلسفتها، مصادرها(.عند املسلمني أخالقيات مهنة اإلدارة الرتبوية  العارش
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 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
 عدد

 األسابيع 

 ساعات

 االتصال 

 2 1 )أركان القيادة، خصائص القائد الرتبوي، أنامط القيادة(. عند املسلمنيالقيادة يف اإلدارة  احلادي عرش

 2 1 (.املنظمة املتعلمة، اجلودة الشاملة، إدارة املعرفة، احلوكمة)عند املسلمني اجتاهات اإلدارة الرتبوية املعارصة وعالقتها باإلدارة الرتبوية  الثاين عرش

 الثالث عرش
التحويلية، متهني اجتاهات اإلدارة الرتبوية املعارصة وعالقتها باإلدارة الرتبوية عند املسلمني )العالقات اإلنسانية، القيادة 

 إدارة التعليم، قيادة التغيري(.
1 2 

 2 1 يف هذا امليدان )املاوردي، ابن تيمية، القلقشندي(. ماإلداري عند املسلمني ،وإسهاماهتالرتبوي وأعالم الفكر  الرابع عرش

 2 1 اختبار هناية الفصل عرشخلامس ا

 نظام تقويم املقرر: 

 درجات(.  10) تأخرات عن املحارضة ستحتسب كغياب( "3"احلضور املنتظم للمحارضات )مع مالحظة أن كل  -

الت يف الصحف واملجالت واإلنرتنت، آراء العلامء الرواد يف املجال، نتائج اإعداد ورقة عمل لكل حمور من حماور املقرر وعرضها مدعاًم بـ)املق -

 درجات(. 10) (وتقديم ورقتى عمل منها هناية الفصل ،العالقة البحوث والدراسات ذات

الذي تنظمه اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  "التكامل بني التعليم العام والعايل"حضور فعاليات اللقاء السنوي السابع عرش بعنوان:  -

 (.اتدرج 10)هـ، وكتابة تقرير عنه 25/5/1437هـ إىل 21/5/1437من 

 درجة(. 20ي )مقايل( منتصف الفصل يف األسبوع الثامن )اختبار حترير -

 درجة(. 40اختبار حتريري )مقايل( هناية الفصل ) -

 ع: ــاملراج

 ، دار اخلرجيي للنرش والتوزيع، جدة.6هـ(، اإلدارة يف اإلسالم، ط1417أبو سن، أمحد ) .1

ن، األردن. هـ(، اإلدارة اإلسالمية:1421أدهم، فوزي كامل ) .2  دراسة مقارنة بني النظم اإلسالمية والوضعية احلديثة، دار النفائس، عاما

 هـ(، اإلدارة يف الرتاث اإلسالمي، مكتب اخلدمات احلديثة، جدة.1408الربعي، حممد وعابدين ) .3

 بية العريب لدول اخلليج، أبو  ظبي.هـ(، التنظيم اإلداري يف الدولة اإلسالمية منهجًا وتطبيقًا، مكتب الرت1405البنا، عبد الباسط ) .4

هـ(، بعض املعامل التفصيلية لإلدارة الرتبوية يف السرية النبوية، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم 1418احللواين، إحسان بن حممد رشف ) .5

 القرى، مكة املكرمة.

 للطباعة والنرش، جدة.هـ(، موسوعة اإلدارة يف اإلسالم، دار القلم 1408محاد، سامي زين العابدين ) .6

 ه، مؤسسة محادة، إربد، األردن.656 – 132هـ(، اإلدارة الرتبوية يف املدارس يف العرص العبايس 1425الرجوب، حممد عيل ) .7

 هـ(، النموذج اإلسالمي يف اإلدارة، مطابع اخلالد لألوفست، الرياض.1418السلطان، فهد ) .8

حلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية منذ صدور اإلسالم إىل سقوط الدولة العباسية، دار عامل الكتب هـ(، نظام ا1411الشباين، حممد بن عبد اهلل ) .9

 للنرش والتوزيع، جدة.

 هـ(، اإلدارة يف اإلسالم: الفكر والتطبيق، دار الرشوق، جدة.1407الضحيان، عبد الرمحن ) .10

 مي واملعارص، دار العلم للطباعة والنرش، جدة.هـ(، اإلصالح اإلداري املنظور اإلسال1412الضحيان، عبد الرمحن ) .11

 هـ(، اإلدارة يف اإلسالم، الفكر والتطبيق، دار الرشوق، جدة.1407الضحيان، عبد الرمحن إبراهيم ) .12

 هـ(، نظام اإلدارة يف اإلسالم: دراسة مقارنة بالنظم املعارصة، دار الفكر العريب، القاهرة، مرص.1405طبلية، حممد ) .13



        

- 3 - 

 

 اململكة العربية السعودية

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

 ه(، مبادئ اإلدارة العامة والنظام اإلداري يف اإلسالم، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنرش، اإلسكندرية، مرص.1406أمحد )عبد املنعم،  .14

ن، األردن.1422عبيدات، زهاء الدين أمحد ) .15  هـ(، القيادة واإلدارة يف اإلسالم، دار البيارق للطباعة والنرش، عاما

 اإلدارة يف اإلسالم، الدار السعودية للنرش والتوزيع، جدة. هـ(،1405العيل، حممد مهنا ) .16

 ه(، األساليب اإلدارية يف اإلسالم، دار العلوم للطباعة، القاهرة، مرص.1410عيل، مراد حممد ) .17

مقدمة للقاء السنوي هـ(، أخالقيات مهنة املعلم املسلم وآثارها يف الرتبية اخلُلقية للفرد واملجتمع، ورقة عمل 1427الغامدي، محدان أمحد ) .18

، خالل الفرتة "إعداد املعلم وتطويره يف ضوء املتغريات املعارصة"الثالث عرش الذي عقدته اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية بعنوان: 

 م، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.22/2/2006 – 21هـ املوافق 23/1/1427 – 22من 

 ـ(، أخالقيات مهنة التعليم يف نظام التعليم السعودي، مكتبة الرشد، الرياض.ه1432الغامدي، محدان أمحد ) .19

 ه(، الكفاءة اإلدارية يف السياسة الرشعية.1407قادري، عبد اهلل ) .20

 ه(، مدخل إىل تاريخ الرتبية اإلسالمية، دار اخلرجيي للنرش والتوزيع، جدة.1417متويل، مصطفى ) .21

 .2لتنظيم اإلداري يف اإلسالم: مفهومه، وخصائصه، جملة جامعة امللك سعود، مهـ( ا1411املزجاجي، أمحد بن داود ) .22

 هـ(، العمل والعامل يف الفكر اإلسالمي، الدارس السعودية للنرش والتوزيع، جدة.1406النعمة، إبراهيم ) .23

 


