
 المجتمعات من خالل البحث والتعليم والتفاعل معها". تُمّكنفي الفكر اإلسالمي  تجديدنتصور "

 . والعلمية ةتتمحور فلسفتنا في الترويج للبحوث التجريبية المدركة للسياق األسترالي الفريد والمسترشدة بمنهجيات اإلسالم وفلسفاته وطرقه التربوي

مع المجتمع ووسائل اإلعالم والحكومة والمنظمات غير الحكومية،  بشكل إيجابي على التفاعل يؤثراأن  والبحوث األكاديمية التعليمونحن على يقين راسخ بأن على 

 جوهر فلسفتنا. هو المستضعفة، فهذاكما يجب عليها أن تقوم بتمكين الجاليات 

تعون بخبرات يتم وهم المالية والتعليمالشؤون وعلم النفس واألخالق والقيادة واإلدارة وهيئة العاملين في مركزنا تضم باحثين متخصصين في الحضارة اإلسالمية 

شؤون الجالية على مدار أكاديمية واسعة، واألهم من ذلك أن لهم فهم متعمق الحتياجات الجاليات األسترالية المسلمة وطموحاتها.  وقد شاركت الهيئة بفعالية في 

 مؤهلة لدراسة القضايا التي تؤثر على أعضاء هذه الجالية والتفاعل معها بصورة مركزة وشاملة.العقدين السابقين ولذلك فهي 

 ألستراليةامن معاني التفاعل واالهتمام والحرص على مستقبل الجالية  تم تجريده أو كآخر منهجنا مبني على نقاط القوة وال يتناول الجالية المسلمة كموضوع بحث

  .المسلمة

كبير على بلوغ فهم أعمق لإلسالم والمسلمين وموقعهم في أستراليا والعالم الحديث،  وسيقدم نموذجا للبحوث والتدريس والتفاعل وسيكون للمركز تأثير مستمر 

 المجتمعي مستمد من فهم شامل لإلسالم والمسلمين يعتمد على التراث اإلسالمي الديني والواقع المعاصر.

 األكاديميين والصحفيين والسياسيين والمجتمع األوسع بهدف التنوير والتوعية وبناء جسور التفاهم وتعزيز روح الترابط.سيتعاون مركزنا مع 

 البحوث األكاديمية

 .غربيأو  عربي – ، أستراليسيويآ – أسترالي، أستراليومتطورة تركز على اإلسالم والمسلمين في سياق  مستوىالننخرط في بحوث أكاديمية رفيعة 

 وتشمل موضوعات البحوث التالي:

في سياقاته * تجديد التربية اإلسالمية: تحسين المدارس وفعاليتها، جودة التدريس والتعلم *  يالترابط بين الحضارات: اإلسالم والغرب * وضع الفكر اإلسالم

دارة المعاصرة * اإلالدراسات اإلسالمية والعربية * التربية والمناهج * وتدريب المدرسين المؤسس على فلسفة التربية اإلسالمية ومبادئها وأفضل الممارسات 

ية والجمع بين النظرة المعاصرة والمسلمة لها * العالقات األسرية ومكافحة العنف المنزلي * اإلسالم في أستراليا * اإلسالم، الثقافة والهوالقيادة كنظرية وممارسة؛ 

 *الصيرفة والمالية في اإلسالم.

 

 التدريس

في تدريس المجاالت اإلسالمية وغير اإلسالمية على المستوى الجامعي ومنها: * تاريخ الحضارة اإلسالمية *    واسعةلدي هيئة التدريس في المركز خبرة 

والتربية  فلسفة التدريسالمشروع العلمي في الحضارة اإلسالمية * الشريعة * التمويل اإلسالمي * اإلسالم واإلعالم * التربية اإلسالمية )وتتضمن أمورا تتعلق ب

نائي لنفس الجسالم للعالم ورييته للمدارس اإلسالمية، الدراسات اإلسالمية وإدارة السلو  وتنمية الشخصية والشراكات بين المدرسة واألسرة  * علم اونظرة اإل

 والشرعي * علم نفس النظام العدلي * العالقات األسرية * عمليات القيادة.

 .الربحيةتمعات المحلية والمدارس والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات وسوف نقدم مجموعة من برامج الدراسات اإلسالمية للمج

 التربية والتعليم إسالمي:

 لمين؟المس هل ترغب في توسيع معرفتك عن التربية اإلسالمية ليصبح بإمكانك التدريس في مدرسة إسالمية أو في المدارس التي بها عدد كبير من الطالب

  مربيا محنكا يرغب في توسيع معارفه ومهاراته التربوية والعملية لتعزيز التعلم الشمولي للطالب المسلمين في بيئات تربوية متنوعة؟أو ربما كنت 

 

 



 برامج تدريب المعلمين والتطوير المهني والدورات التدريبية:

ورات د اإلسالمية *لتحصل علي: * دورات قصيرة وبرامج شهادات * البرامج التعريفية للموظفين الجدد في المدارس  مركز الفكر والتعليم االسالميتواصل مع 

   دراسات إسالمية قصيرة للمعلمين * ورش عمل ودورات قصيرة مصممة خصيصا الحتياجات المدارس

 

 المشاركة الخارجية

 مع المجتمع ووسائل اإلعالم والحكومة والمنظمات غير الحكومية، بشكل إيجابي على التفاعل يؤثراأن  األكاديميةوالبحوث  ونحن على يقين راسخ بأن على التعليم

  .االسالميمركز الفكر والتعليم جوهر فلسفة  هو فهذا

برامج والدولية، ويتعاون معها في المشاريع وال عربيةال –األسترالية و، اآلسيوية –سيتفاعل المركز بنشاط مع المجتمع األسترالي األوسع، والمجتمعات األسترالية 

 ذات المنفعة المتبادلة.

 unisa.edu.au/cite/updates. سجل على الموقع 2018سجل اهتمامك لتتلقي آخر األخبار عن فرص البرامج التعليمية القادمة في عام 

 

http://www.unisa.edu.au/Research/Centre-for-Islamic-Thought-and-Education/Register-for-Updates/

