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 العلاقات الدولية في الإسلام الدعوة الاسلامية و ماجستير فيالتخصص . 9

ات كلية اإلسالم أحد ختصص دعوة اإلسالمية والعالقات الدولية يفالُيعد برنامج ماجستري 

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

اجلامعات الفلسطينية؛ إذ اعتمدته اايئة الوتنية لالعتماد واجلودة يف التعليم العالي/ وةارة 

تخصص ويأتي هذا ال ،9191/9191امعي بداية العام اجل يف التعليم العالي والبحث العلمي

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

 السالم واألمنو ،مواضيع تتعّلق بالقضايا املعاصرة من الفقر العاملّي، وحقوا اإلنسان، والبيئة

ة تبيعة الل السالم، ودراسوغريها، فتسعى العالقات الدولية لفهم أصول احلرب وإح العاملي

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

  الّدولي.

 اهلدف العام للربنامج:

إىل تزويةةد اخلةةرجيني باملهةةارات  يف اإلسةالم  العالقةةات الدوليةةةو برنةةامج الةةدعوة اإلسةالمية يسةعى  

، وأسةةةاليب دعةةةوة اآلخةةةرين لإلسةةةالم  لدوليةةةة جمةةةال العالقةةةات ااألساسةةةية واملعرفةةةة العميقةةةة يف

وتطوير مهارة البحةث العلمةي يف    ،باإلضافة إىل متكينهم من حتليل الظواهر الدولية والتنبؤ بها

هذا اجملال املعريف لتأهيلهم للعمل يف اجملال الدبلوماسةي واملنظمةات الدوليةة واملنظمةات البحثيةة      

كمةةا يسةةعى إىل إعطةةاء الطالةةب املبةةادئ  .لدوليةةةتيجية السياسةةية واومراكةةز الدراسةةات االسةةرتا

والقواعةةةد القانونيةةةة األساسةةةية يف القةةةانون الةةةدولي العةةةام، وكةةةذلك تنميةةةة القةةةدرات الذهنيةةةة     

 .والفكرية للطالب من خالل التمرين على حتليل القانون الدولي العام

 مواصفات خرجيي الربنامج:

 نامج أن يكون يؤمل يف مواصفات خريج هذا الرب

مةةًا باجلوانةةب املعرفيةةة واملهاريةةة اخلاصةةة بالتخصةةص، وقةةادرًا علةةى مواكبةةة التطةةورات     مل .1

 العلمية والعاملية يف جماله.

   .يتمتع بثقافة معرفية وإدارية معاصرة يف جماله .9

 قادرًا على العمل يف جمال السلك الدبلوماسي والسياسي.  .3

 يات واجلامعات. يف املعاهد والكل قادرًا على ممارسة أدوارال يف التدريس .0

قادرًا على توظيف مهارات االتصال والتفاعل مع العاملني يف املؤسسة، ومؤسسات اجملتمةع   .5

 احمللي والدولي. 

 قادرًا على خدمة دينه والدعوة إليه بأسلوب حضاري يكسب به قلوب الناس. .6
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ًة للخةةروج آفاقةةًا جديةةد تفةةتح بنةةاء العالقةةات الدوليةةة الةةيتملمةةًا بأهميةةة الةةدعوة إىل اهلل يف  .7

 .بالدعوة اإلسالمية من احمليط احمللي إىل اإلقليمي ثم الدولي

فريضةة شةرعية    خالل الدعوة إىل اهلل الةيت هةي  إلعادة تربية األّمة على اإلسالم من  داعيًا .8

 .وضرورة إنسانية

لةدعوة  سبل النهةو  با التمسك بوار اآلخرين باحلكمة واملوعظة احلسنة، وقادرًا على ح .9

رتسيخ العالقة مع غري املسلمني على أساس احلوار واجملادلة واإلقناع باليت هةي  اإلسالمية ل

 أحسن.

يتمتةةع بالثقةةة بةةالنفس، وتفكةةري متعمةةق، وقةةادر علةةى حةةل املشةةكالت بأسةةلوب علمةةي،      .11

 واختاذ القرارات.

 قادرًا على العمل ضمن فريق. .11

 ملتزمًا بيداب وأخالا مهنته، وقيم جمتمعه.  .19

 
 ص العمل للخريج:فر

  وأما فرص العمل، فيمكن خلرجيي الربنامج العمل يف اجملاالت اآلتية 

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

 دبلوماسّي يف السفارات واملؤسسات الوتنية التابعة للدولة.. 9

 رجّية. الشؤون اخلا ًا يفوأخّصائي  لاًل. 3

على سبيل املثال  ااجرة ، يف وةارات اخلارجية ويف األقسام الدولية للوةارات األخرى ًاموظف. 0

ااالل األمحر والتجارة والبيئة؛ املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية مثل 

 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، 

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

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

  .جمال اإلرشاد الديي والتوجيه السياسي واملعنوي

 

 شرجط القبوا:

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

 :اآلتية
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عية والسياسية والرتبوية والدراسات القانونية العلوم الشروس يف درجة البكالوري .أ

اجلامعات  أو من إحدىمن جامعة القدس املفتوحة والفلسفة والصحافة واالعالم 

ويكون  .( كحد أدنى%71حبيث يكون معدله الرتاكمي )األخرى املعرتف بها 

 القبول على أساس تنافسي حسب معايري الكلية.

 .بنجال تبقًا ملعايري حتددها جلنة الربنامجاملقابلة الشخصية أن جيتاة الطالب  .ب
 كلية.يلتزم الطالب بتعليمات منح درجة املاجستري يف ال .ج

 
 اخلط  الدراسي :

( 36علةى الطالةب أن يةتم بنجةال )    عوة اإلسةالمية والعالقةات الدوليةة    دالة للحصول على ماجسةتري  

 ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 

 ة معتمدةساع املتطلب الرقم

 91 إجبارية مساقات 

 9 مساقات اختيارية 

 6 مسار الرسالة 

 36 اجملموع

 المساقات الاجبارية:

   مبينة يف اجلدول اآلتي  ( ساعة معتمدة91الطالب  )يدرس 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ة يف اإلسالم العالقات الدولي مدخل إىل 6111

 - - 3 3 الدعوة اإلسالمية ومناهج الدعاة  6115

 - - 3 3 البحث العلمي وتصميمه 6116

6117 
التمثيل الدبلوماسي يف اإلسالم والقانون 

  الدولي
3 3 - - 

 - - 3 3 اإلعالم اإلسالمي والدعوة اإلسالمية 6118

 - - 3 3 يم والقانون الدولاحلرب يف اإلسال حكامأ 6119

 - - 3 3 أصول الدعوة اإلسالمية ووسائلها وأساليبها 6111

  - 91 91 اجملموع
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 المساقات الاختيارية:

 من بني املساقات اآلتية    ( ساعات معتمدة9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األةبوعية

 عملي ظرين

 - - 3 3 خلطاب الديي يف عصر العوملةا 6111

6119 
يف اإلسالم واالتفاقات  نسانحقوا اإل

 الدولية
3 3 - - 

 - - 3 3 العام يالقانون الدول 6115

 - - 3 3 ذاهب الفكرية املعاصرةاإلسالم وامل 6117

 - - 3 3 دراسات يف السرية النبوية 6118

6119 
ات وعالقتها باحلضار حلضارة اإلسالمّيةا

 األخرى
3 3 - - 

6191 
والتحديات  حاضر العاا اإلسالمي

 املعاصرة
3 3 - - 

 - - 3 3 قضايا دعوية وفكرية معاصرة 6191

 

 الرسالة :

 والنجال يف امتحان مناقشتها. ، إعداد رسالة املاجستري

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 طلب السابقاملت األةبوعية

 عملي رينظ

 - 3 1 3 (1رسالة ) 6196

 6126 3 1 3 (9رسالة ) 6197

  - 6 6 اجملموع

 

 

 


