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 إقــــــــــــــرار

 العنوان: أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل

تصور مقترح إلثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية 
 العليا بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية.

 A suggested Proposal to enrich Books of Islamic Education 

for Higher Basic Grade with Concepts Included in the 

Journal of Judicial Verdicts 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 

إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل درجة أو 

 لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 ملخص الرسالة 
وضع تصور مقترح إلثراء كتب التربية اإلسالمية للمرحلة  إلىهدفت هذه الدراسة       

 األساسية العليا في المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية.
 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية: 

ما المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية التي يجب أن تتضمنها كتب التربية  -9
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟اإلسالمية 

ما درجة توفر المفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية في كتب التربية اإلسالمية   -8
 للمرحلة األساسية العليا في فلسطين؟

ما المفاهيم المراد إثراؤها في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا الواردة في  -3
 ة؟ مجلة األحكام العدلي

واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتحليل كتب التربية اإلسالمية 
 من الصف السابع إلي الصف العاشر بجزئيه األول والثاني والبالغ عددها ثماني كتب.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث بطاقة تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية من  
لسابع للصف العاشر، كما استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية، التكرار الصف ا

 والنسب المئوية، ومعادلة هولستي.
 توصلت الدراسة إلي:

 قائمة بالمفاهيم الواردة في مجلة األحكام العدلية. ىتوصلت الدراسة إل 
  دة في مجلة وجود تباين واضح في مدى تضمن كتب التربية اإلسالمية للمفاهيم الوار

 األحكام العدلية.
 تضمين بعض المفاهيم الواردة في مجلة األحكام ى هاج التربية اإلسالمية بحاجة إلمن

 العدلية.
 توصيات الدراسة:

  تضمين مفاهيم مجلة األحكام العدلية في منهاج التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية
 العليا.

  كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العمل على التوازن في توزيع المفاهيم في
 العليا.

 .إقامة مؤتمرات وندوات متخصصة يتم فيها بيان أهمية تدريس الثقافة القانونية 
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 Abstract            1 الفصل

This study aimed at introducing a suggested proposal to enrich the books of 

Islamic education for higher basic grade with concepts included in the Journal 

of Judicial Verdicts (Al-Ahkam Al-Adliya). The study problem is summarized 

in the answer of the following questions: 

1. What are the concepts included in the Journal of Judicial Verdicts that 

should be included in the books of Islamic education for the higher 

basic grade in Palestine? 

2. What is the inclusion degree of such concepts in the books of Islamic 

education for higher basic grade in Palestine? 

3. What are the concepts required to be enriched in the books of Islamic 

education for the higher basic grade and included in the Journal of 

Judicial Verdicts? 

The researcher adopted the descriptive analytical approach, where he analyzed 

the two-part books of Islamic education from seventh to tenth grades totaling 

(8) books.  

In order to achieve the study objectives, the researcher used the content 

analysis card for the books of Islamic education from seventh to tenth grades. 

He also used the following statistical methods: frequencies, percentages, and 

Holsti equation. 

 

The study concluded with the following results: 

1. A list of concepts included in the Journal of Judicial Verdicts has been 

derived. 

2. There has been an apparent contrast in the span of inclusion in the 

books of Islamic education regarding the concepts included in the 

Journal of Judicial Verdicts. 

3. The Islamic education curriculum is requested to contain a number of 

concepts included in the Journal of Judicial Verdicts. 

The study recommendations: 

 It is necessary to include the concepts of the Journal of Judicial 

Verdicts in the Islamic education curriculum for the higher basic grade. 

 A balance in distributing such concepts among the books of Islamic 

education for the higher basic grade should be considered. 

 Conferences and specialized seminars should be convened to illustrate 

the importance of teaching the legal culture.  

 

 
 
 




