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 العالقات الدولية في اإلسالم  الدعوة االسالمية و  ماجستير فيالتخصص . 9

دعوة اإلسالمية والعالقات الدولية يف اإلسالم أحد ختصصات كلية اليقعد برنامج ماجستري 

الدراسات العليا الذي يتبع لكلية العلوم الرتبوية، وهو التخصص األول من نوعه على مستوى 

الفلسطينية؛ إذ اعتمدته ا.يئة الو نية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي/ وةارة اجلامعات 

ويأتي هذا التخصص  ،2020/2021امعي بداية العام اجل يف التعليم العالي والبحث العلمي

لدراسة يف ظل االهتمام املتزايد ، والدولي استجابة الحتياجات سوا العمل الفلسطيو والعربي

 السالم واألمنو ،ّلق بالقضايا املعاصرة من الفقر العاملّي، وحقوا اإلنسان، والبيئةمواضيع تتع

وغريها، فتسعى العالقات الدولية لفهم أصول احلرب وإحالل السالم، ودراسة  بيعة  العاملي

السلطة واحلكم يف النظام العاملّي، وفهم الطابع املتغّير للجهات املشاركة يف صنع القرار 

  الّدولي.

 اهلدف العام للربنامج:

سررعى  سررالميةي لرردعوة اإل نررامج ا يررةو بر قررات الدول سررالم العال هررارات  يف اإل خلرررجيني بامل يررد ا إىل تزو

يرررة قرررات الدول جمرررال العال قرررة يف  فرررة العمي سرررية واملعر سرررالم األسا خررررين لإل عررروة اآل سررراليب د ، وأ

مرري يف  ،باإلضافة إىل متكينهم من حتليل الظواهر الدولية والتنبؤ بها وتطوير مهارة البحررث العل

يررة  يررة واملنظمررات البح  سرري واملنظمررات الدول مررل يف اجملررال الدبلوما هذا اجملال املعريف لتأهيلهم للع

يررة سررية والدول سرررتاتيجية السيا سررات اال كررز الدرا بررادئ  .ومرا لررب امل طرراء الطا سررعى إىل إع مررا ي ك

عررررام،  لرررردولي ال قررررانون ا سررررية يف ال يررررة األسا عررررد القانون يررررة والقوا قرررردرات الذهن يررررة ال كررررذلك تنم و

 .والفكرية للطالب من خالل التمرين على حتليل القانون الدولي العام

 مماصدات خرجيي الربنامج:

 يؤمل يف مواصفات خريج هذا الربنامج أن يكون 

طررورات  .1 بررة الت لررى مواك قررادرًا ع صررص، و صررة بالتخ يررة اخلا يررة واملهار نررب املعرف مررًا باجلوا مل

 والعاملية يف جماله.العلمية 

   .يتمتع ب قافة معرفية وإدارية معاصرة يف جماله .2

 قادرًا على العمل يف جمال السلك الدبلوماسي والسياسي.  .3

 قادرًا على ممارسة أدوارش يف التدريس يف املعاهد والكليات واجلامعات.  .4

مررع قادرًا على توظيف مهارات االتصال والتفاعل مع العاملني يف املؤسسة، ومؤ .5 سسات اجملت

 احمللي والدولي. 

 قادرًا على خدمة دينه والدعوة إليه بأسلوب حضاري يكسب به قلوب الناس. .6
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لرردعوة إىل اهلل يف  .7 يررة ا مررًا بأهم لرريت مل يررة ا قررات الدول نرراء العال فررتحب خررروج  ت يرردًة لل قررًا جد آفا

 .بالدعوة اإلسالمية من احمليط احمللي إىل اإلقليمي  م الدولي

هرريربية األّمة على اإلسالم من إلعادة ت داعيًا .8 لرريت  شرررعية  خالل الدعوة إىل اهلل ا فريضررة 

 .وضرورة إنسانية

لرردعوة التمسك بوار اآلخرين باحلكمة واملوعظة احلسنة، وقادرًا على ح .9 هرروض با سبل الن

هرري  اإلسالمية لرتسي  العالقة مع غري املسلمني على أساس احلوار واجملادلة واإلقناع باليت 

 أحسن.

ترر .10 مرري، يتم سررلوب عل شرركالت بأ حررل امل لررى  قررادر ع مررق، و كررري متع بررالنفس، وتف قررة  ع بال 

 واختاذ القرارات.

 قادرًا على العمل ضمن فريق. .11

 ملتزمًا بحداب وأخالا مهنته، وقيم جمتمعه.  .12

 
 فرص العمل للخر ج:

  وأما فرص العمل، فيمكن خلرجيي الربنامج العمل يف اجملاالت اآلتية 

 ومشرفًا تربويًا يف املؤسسات الرتبوية التابعة لوةارة الرتبية والتعليم.مدرسًا .  1

 دبلوماسّي يف السفارات واملؤسسات الو نية التابعة للدولة.. 2

 الشؤون اخلارجّية.  ًا يفوأخّصائي مللاًل. 3

على سبيل امل ال  ا.جرة ، يف وةارات اخلارجية ويف األقسام الدولية للوةارات األخرى ًاموظف. 4

ا.الل األمحر والتجارة والبيئة؛ املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية م ل 

 الصليب األمحر.و

 عضو هيئة تدريس أو إداري يف املعاهد والكليات واجلامعات.. 5

ووةارة اإلعالم، حيث ميكن والتعليم  الرتبية ان اإلعالم الرتبوي يف وةارةالعمل يف ميد . 6

تلفزيون، وللخريج أن يعمل يف مؤسسات اجملتمع املختلفة وخاصة املؤسسات اإلعالمية "إذاعة، 

وتعليم صحافة"، ووةارة األوقاف والشؤون الدينية، وذلك يف جمال الوعظ واخلطابة واإلمامة و

وةارة الداخلية، وذلك يف ويف ، ات املختلفةالوةاريف كريم، والعالقات العامة حتفيظ القرآن الو

  .الديو والتوجيه السياسي واملعنوي اإلرشادجمال 

 

 شر ط القبما:

على أحد املؤهالت  كان حاصاًل إذايقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخصص 

 : اآلتية
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العلوم الشرعية والسياسية والرتبوية والدراسات القانونية درجة البكالوريوس يف  .أ

اجلامعات  أو من إحدىمن جامعة القدس املفتوحة والفلسفة والصحافة واالعالم 

ويكون  .%( كحد أدنى70حبيث يكون معدله الرتاكمي )األخرى املعرتف بها 

 القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكلية.

 . جيتاة الطالب املقابلة الشخصية بنجال  بقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامج أن .ب
 كلية.يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .ج

 
 اخلطة الدراسية:

لررللحصررول علررى ماجسررتري  يررة دا جررال )عوة اإلسررالمية والعالقررات الدول يررتم بن لررب أن  ( 36علررى الطا

 يأتي ساعة معتمدة موةعة كما 

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 21 مساقات إجبارية 

 9 مساقات اختيارية 

 6 مسار الرسالة 

 36 اجملموع

 المساقات االجبارية: 

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة21الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 العالقات الدولية يف اإلسالم مدخل إىل  6100

 - - 3 3 الدعوة اإلسالمية ومناهج الدعاة  6105

 - - 3 3 البحث العلمي وتصميمه 6106

6107 
التم يل الدبلوماسي يف اإلسالم والقانون 

  الدولي
3 3 - - 

 - - 3 3 اإلعالم اإلسالمي والدعوة اإلسالمية 6108

 - - 3 3 احلرب يف اإلسالم والقانون الدولي حكامأ 6109

 - - 3 3 أصول الدعوة اإلسالمية ووسائلها وأساليبها 6110

  - 21 21 اجملممع
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 المساقات االختيارية: 

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 اخلطاب الديو يف عصر العوملة 6111

6112 
يف اإلسالم واالتفاقات  نسانحقوا اإل

 الدولية
3 3 - - 

 - - 3 3 العام يالقانون الدول 6115

 - - 3 3 ذاهب الفكرية املعاصرةاإلسالم وامل 6117

 - - 3 3 السرية النبويةدراسات يف  6118

6119 
ات حلضارة اإلسالمّية وعالقتها باحلضارا

 األخرى
3 3 - - 

6120 
والتحديات  حاضر العال اإلسالمي

 املعاصرة
3 3 - - 

 - - 3 3 قضايا دعوية وفكرية معاصرة 6121

 

 الرسالة : 

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - 3 0 3 (1رسالة ) 6126

 6126 3 0 3 (2رسالة ) 6127

  - 6 6 اجملممع

 

 

 


