
 

 

 مفهوم التربية اإلسالمية عند الدكتور ماجد عرسان الكيالني 
 في كتاب "تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية"

 

 جامعيبحث 

 :إعداد

 عرفين وليدة رحمانيا

511111111011122 

 

 

 محمدية مالنجالجامعة ال
 اإلسالمية اتكلية الدراس قسم التربية

5112 
 



 

 

 لدكتور ماجد عرسان الكيالني مفهوم التربية اإلسالمية عند ا
 في كتاب "تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية"

 
 يجامعبحث 

 (S1)مقدم الستكمال شرط من شروط إمتام الدراسة لدرجة "الليسانس" 
 يف كلية الدراسة اإلسالمية  

 :إعداد

 عرفين وليدة رحمانيا
511111111011122 

 

 محمدية مالنجال جامعةال
 اإلسالمية اتكلية الدراس قسم التربية

5112 
 



 

 

 صحفة الموافقة
 مفهوم التربية اإلسالمية عند الدكتور ماجد عرسان الكيالني 

 في كتاب "تطور مفهوم النظرية التربوية اإلسالمية"
 

 :إعداد

 عرفين وليدة رحمانيا

511111111011122 

 

 على موافقة املشرفني

 املشرف األول

 

 

 رالماجست الدكتور عبد الحارس

 املشرف الثاين

 

 

 الماجستر الدكتور أندوس سونارتو

 



 

 

 التصديقصحفة 
 بكلية الدراساتقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي أمام جلنة املناقشة للبحوث اجلامعة 

نج وقبله اجمللس كأحد الشروط للحصول إىل الدرجة اجلامعية مالاإلسالية اجلامعة احملمدية 
 .األوىل يف الرتبية اإلسالمية

2102مايو  2ختريج مبالنج:   
 

 لجنة المناقشة:
 (  )   الدكتور عبد احلارس املاجسرت:  األولاملناقش  .0
 (  )  املاجسرت الدكتور أندوس سونارتو : الثايناملناقش  .2
 (  ) نور احلميدي املاجستري حممد الدكتور أندوس : املناقش الثالث .3
 (  )  اجسرتفتح الرحيم امل الدكتور أندوس : الرابعاملناقش  .4

 
 
 

 على التصديق
 عميد كلية الدراسات اإلسالمية

 
 
 
 دي املاجستريير الدكتوراندوس ف

 



 

 

 الدراسات إقرار

 أنا املوقع أدناه:

 : عرفني وليدة رمحانيا  االسم  

 210001101300122:  رقم التسجيل

 0990سبتمبري  03: جومبانع،   املولد

   الرتبية /ميةكلية الدراسة اإلسال : القسم /الكلية  

  
أقّر بأنين قد أعددت هذا البحث بكل أمانة ومل يسبق نشره أو كتابته للحصول علىى 
أيىىة درجىىة علميىىة يف أيىىة جامعىىة إال يف بعىى  األجىى اص الىى  أل ايىىالو مصىىادرها األ ىىلية. وإ ا 
ثبىىىت يومىىىا مىىىا  أّب هىىىذا البحىىىث منتحىىىل مىىىن عمىىىل ال ىىىري، أنىىىا مسىىىتعدة لقبىىىول أيىىىة عقوبىىىات 

 ية حسب ما تنصه لوائح اجلامعة.أكادمي

 

 مى 2102أبريل  23،جمالن                                       
 

 
 عرفني وليدة رمحانيا      



 

 

 ركلمة الشكر والتقدي

 

 

احلمد هلل الذي خلق اإلنساب وعلمه البياب، وهذب النفوس مببادئ اإلسالم وظهر 

ر اإلمياب وقال تعاىل: وكذلك أن لناه حكما عربيا األرواح بقدسية القرآب. وأنار القلوب بنو 

 . لعلم مالك من اهلل من ويلولئن اتبعت أهواصههم بعد ماجاصك من ا

والصالة والسالم على حممد املبعوث بأفصح لساب وأوضح بياب، والذي أوكل اهلل إليه 

 للناس ما ن ل إليهم تبياب ما أراده من التن يل احلكيم، بقوله تعاىل: وأن لنا إليك الذكر لتبني

 ولعلهم يتفكروب، وعلى آله و حبه أمجعني.

. يالو وإجراص البحوث إلمتام هذه الرسالةاست رقت الباحثة أياما وشهورا لإلوقد 

فمن النعم الوفرية  أب تتم كتابة هذه الرسالة بقدرة اهلل وبعونه على مدى األيام ومرور ال ماب، 



 

 

تامة إمع كثري فيها من النقصاب. وال ينكر الباحثة أب يف وأهنا ما زالت بعيدة من الكمال 

م التقدير إىل من كاب له يد فّعال يف عظهذه الورقة ع مت الباحثة أب تقدم ج يل الشكر و 

 إمتام هذه الرسالة وأخصهم بالذكر:

 أيب حممد زهدي و أمي مولئ عناية اللذاب قد شّجعاين نفسيًة و ماديًة و موعظًة. .0

على  .املاجسرت رئيس اجلامعة احملمدية مالنج الدكتور مهاجر إيفندي السيد الفاضل .2

 تدبري أمور اجلامعة مبا فيها ومن فيها.

و فضيلة رئيسة  املاجسرت ديير فراسة اإلسالمية، السيد الدكتور كلية الد  عميد فضيلة .3

على رعايتهما  املاجسرت قسم الرتبية اإلسالمية، السيدة نور عفيفة خر مكنني

 هات القيمة بكل رأفة و رمحة يول قيام بأداص هذه الواجبة.وتوجي

 اجهدمه فقد بذال املاجسرت سونرتو الدكتوراندسو  املاجسرت ارساحل عبد الدكتورفضيلة  .4

 على هذا البحث من بدايت البحث إىل هنايته. شراف تامإو توجه ل



 

 

وقاموا بالرتبية  سادة مجيع احملاضرين واحملاضرات يف هذه اجلامعة الذين بذلوا جهدهم .2

 .والتعليم

و احب دراسة علماص الرتجيح احملمدية ، و الع ل وب يف قسم الرتبية فصل ب زمالئي .6

أخوايت يف معهد عائشية شية و ئورفيقايت بالناشئة العا إحتاد الطاّلب احملمديةاحلنوب يف 

 اللذين مددوا أيدى املعونة والدعاص يف انتهاص كتابة هذا البحث.

عسى اهلل جي يهم خري اجل اص ويبارك هلم يف أمورهم وأعماهلم وميتعهم يف الدنيا واألخرة  

 واهلل ويل التوفيق وهو خري املستعاب.

 

 2102أبريل  23مباالنج، 

 الباحثة

 



 

 

 محتويات البحث

 أ ............................................................  حفة املوافقة
 ب ...........................................................  حفة التصديق

 ج ..................................................... اهلدي من آيات القرآب

 د ................................................................... اإلهداص
 ه .................................................................... قراراإل

 و .............................................................. فكرة جتريدية
 ز ...................................................... ركلمة الشكر والتقدي

 ي ........................................................... حمتويات البحث

 الباب األول

 1 .................................................................... املقدمة

 0 ..................................................... خلفية البحث 
 4 ...................................................... أسئلة البحث

 4 .................................................... أهداف البحث
 4 ....................................................... أمهية البحث

 6 ................................................ تعريف املصطلحات
 7 ......................................................هيكل البحث



 

 

 الباب الثاني
 9 .......................مفهوم الرتبية اإلسالمّية عند مفكرى الرتبية اإلسالمّية

 9 ............................................. تعريف الرتبية اإلسالمية
 03 .............................................. اإلسالميةأ ول الرتبية 

 06 ............................................. هدف الرتبية اإلسالمية

 20 .............................................. ميداب الرتبية اإلسالمية

 22 ........................................ األساليب يف الرتبية اإلسالمية

 الباب الثالث

 22 .......................................................... منهج البحث

 22 ................................................... نوعية البحث

 29 ................................................. مصادر البحث 

 29 ............................................ أساليب مجع البيانات

 31 ...........................................أساليب حتليل البيانات

 الباب الرابع

 32 ................................................. عرض البيانات وحتليلها

 32 ............................ ر النظرية الرتبوية اإلسالميةكتاب تطو ترمجة  

 33 ............................ ترمجة احلياة للدكتور ماجد عرساب الكيالين



 

 

 33 ........................................... العمل ووظيفة الشيخ

 37 ...................................................مؤلفة الشيخ

 41 ............. مفهوم الرتبية اإلسالمية عند الدكتور ماجد عرساب الكيالين

 41 .......................................... تعريف الرتبية اإلسالمية

 42 .......................................... أ ول الرتبية اإلسالمية

 42 ........................................ أهداف الرتبية الإلسالمية

 42 ......................................... دين الرتبية الإلسالميةميا

 27 .........................................أساليب الرتبية اإلسالمية

 22 ... التحليل يف مفهوم الرتبية اإلسالمية عند الدكتور ماجد عرساب الكيالين

 الباب الخامس

 21 ................................................................ اخلامتة 

 21 ....................................................... نتيجة البحث
 22 ....................................................... اقرتاح البحث

 24 ..................................................... قائمة املصادر واملراجع

 

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 (0976)القاهرة: دار الفكر العريب، إلسالمىي، الرتبية ااإلبراشى، عطية، 

 (0967-0327، )محص: 7، ج. ، اجلامع الصحيحالرتمذي

 (.2117، )القاهرة: دار السالم،أ ول الرتبية اإلسالميةعلي، سعيد إمساعيل، 

 (.0993)القاهرة: دار الشروق،  منهج الرتبية اإلسالمية،قطب، حممد، 

، )مدينة: دار الرتاث، وم النظرية الرتبوية اإلسالميةمفهماجد عرساب، تطور الكيالين، 

0922) 

 .(0926، )بريوت: دار املشرق، املنجد يف الل ة، لويس معلوف

 .، اجل ص األول، )فونوروغو: مطبعة دار السالم(الرتبية والتعليم،  ___
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