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والشكر لدكتور محمد عالم أحمد مشرف هذا البحث
بما أعطاني من وقته الغالي والتشجيع من أجل إنجاح هذا البحث
فجزاه الله خيرا  ،وبارك الله في أسرته وصحته وعلمه
والشكر لمكتب الحبيب الخيري وأخص بالذكر الدكتور خالد العجيمي
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والشكر لله من قبل ومن بعد.
الباحث
د

مستخلص البحث
هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم األهدا

الربووية والرللييية لللية الدراست

اسإسمايية

ييبتست كينيت في الفربة ين  5991م إلى  8002م  ،وقد اخرتر البتحث هذا اليوضوع
(األهدا

الربووية والرللييية لللية الدراست

اسإسمايية بييبتست) سإجباء دراسره لنيل درجة

دكروراه ألهييره وألصتلره وحداثره  ،واللشف عن يواطن القوة والضلف في األهدا
اسإسمايية ييبتست كينيت ،ثم البحث عن الحلول الييكنة

الربووية والرللييية لللية الدراست

لرقوية الللية في جوانبهت اليخرلفة  ،وأن يثل هذه البحوث قد تستعد اللليت

اسإسمايية في

كينيت بصفة عتية في يجتل الرقويم .
وتهد

هذه الدراسة الرلب

أهدا

الللية ،وتتريخ تبنيهت والجهة الرى رسيرهت ثم الليل على تقوييهت ثم الرلب

يدى توافق األهدا

على أهدا

الللية الربووية والرللييية واللشف عن يصتدر

الربووية والرللييية فى الللية يع يرطلبت

والرحقق ين يدى تحقيق الللية ألهدافهت الربووية والرللييية والوقو
على اليلوقت

الللية ودورهم فى اليجريع ،وأخي اًب الرلب

على

حيتة الطماب فى كينيت
على أوضتع خبيجي

الرى تحول دون تحقيق الللية

ألهدافهت الربووية والرللييية .
وقد اسرفتد البتحث ين الدراست

الستبقة ين جوانب يخرلفة فلتنت هذه الدراست

للبتحث في كيفية تحليل وجيع البيتنت
بتسإسربتنة في دراسره لجيع اليللويت

واليللويت

خيب يلين

ثم تفسيبهت  ،وقد اسرلتن البتحث

حول يوضوع دراسره  ،واتبع البتخث الينهج الوصفي

لينتسبره يثل هذا اليوضوع .
وولد اليلتلجة اسإحصتئية وتحليل نرتئج اسإسربتنة تم الروصل إلى النرتئج الهتية الرتلية :
 -5حققت الللية نسبة عتلية ين أهدافهت في الفربة  5991م إلى  8002م .
 -8هنتك بلض األهدا

الربووية والرللييية اليهية لم تريكن الللية ين تحقيقهت في

الفربة  5991م إلى 8002م.
 -3تيرتز الللية بسيلة أكتديية وإدارية ييرتزة .
ه

 -4خبيجو هذه الللية يريرلون بكفتءة عتلية وسيلة طيبة في يجتل الرلليم  ،والدعوة ،
ولهم دور ايجتبي في الللية.
 -1ين أهم يلوقت

تقدم هذه الللية عدم تسجيلهت في و ازرة الرلليم اللتلي  ،ويبجع

ذالك إلى عدم جدية اليسؤولين بتلللية والو ازرة غيب يرلتونة في ذالك .
 -6لم يرحقق إعداد كوادر ين الطماب يجيدون اللغة السواحلية واسإنجليزية .
 -7ييرتز أستتذة هذه الللية بسيلة واحربام كبيب لدى الطماب واليجريع الليني اليسلم.
 -2هنتلك نظبة إيجتبية لدى الطماب عن إيكتنية تسجيل هذه الللية لدى و ازرة الرلليم
اللتلي ،إذا خصص لهت لجنة ختصة يسرقلة .
 -9بلض األهدا

الربووية اليهية لهذه الللية يحول دون تحقيقهت عدم تسجيل الللية

في و ازرة الرلليم اللتلي الليني .
وقد خبج البتحث بلدة توصيت

ين أهيهت :

 .5اسإهريتم برلليم اللغة السواحلية واسإنجليزية  ،وذلك ألن هذين اللغرين ين
الوستئل اليهية في تحقيق الللية ألهدافهت الربووية والرللييية .
 .8اعتدة النظب في طبق ووستئل تحقيق هد

إعداد القضتة الشبعيين لليحتكم

اسإسمايية بكينيت.
 .3ضبورة إنشتء كلية الربوية سإعداد يلليين لرحقيق األهدا

الربووية والرللييية

للللية بصورة أفضل.
 .4ضبورة تزويد الطماب بتلوستئل والرقنيت

الحديثة في يجتل الدعوة والرلليم.

 .1ضبورة تسجيل الللية في و ازرة الرلليم اللتلي الليني لفتئدة الجييع.
 .6ضبورة تقوية اللماقة بين الللية واليؤسست
أجيع.

و

اسإسمايية اآلخبى في كينيت واللتلم

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyse and evaluate educational and

pedagogical goals of the College of Islamic studies in Mombasa, from the
years 1995 to 2008. The researcher has picked this subject for his PHD study

for its significance, originality and novelty, and also to reveal the strength and
weakness of the College of Islamic Studies in Mombasa Kenya, and then find

possible solutions to strengthen the college in various aspects. The research
may help colleges of Islamic studies in Kenya in the evaluation of educational
goals.

This study aims to identify the educational objectives of the College and the
disclosure of sources of college goals, and the date of adoption and who

painted and then work to evaluate and identify the extent of the educational

objectives of consensus in college with student life in Kenya requirements and
ascertain the extent of the achievement of the overall educational objectives

and stand on College graduates and their situation in society, and finally to
identify the obstacles to the achievement of the overall educational objectives.

The researcher benefited from previous studies on different aspects and hence

the studies were helpful to the researcher on how to analyze data, its
collection and interpretation. The researcher used questionnaires to gather
information on the subject of his study and followed the descriptive relevance
of the researcher in the subject.

The research has reached the following main results:

1- The college of Islamic studies Mombasa – achieved most of its
educational and pedagogical objectives in the period -1995-2008 C.E

2- There are some important goals of the college of Islamic Studies in
Mombasa which were unable to be achieved in the period 1995-2008
C.E

3- College Academy distinguished reputation and excellent management.

ز

4- Graduates of this college have high efficiency and good reputation in the
field of education, advocacy, and have a positive role in Kenya's Muslim
community.

5- It is the most important impediments to progress this college is not
properly registered in the Ministry of Higher Education, and the piece is
due to the lack of seriousness of the college officials and the ministry
was not cooperating in the piece.

6- Goal of preparing a cadre of qualified students in Swahili and English
did not materialize.

7- Advantage of this college professors reputation and respect among
students and a large community of Muslims of Kenya.

8- Positive outlook among students about the possibility of this college
registration with the Ministry of Higher Education if they have allocated a
special independent commission.

9- Some of the important educational goals of this college not preclude
achieving college in the Ministry of Higher Education and the Kenyan
record.

The research has came to following recommendations:

1. Interest teaches Swahili and English, so that the two languages of the ways
the job at the college achieve educational objectives.

2. Reconsider the ways and means to achieve the goal of preparing the
rightful Islamic courts in Kenya Judges.

3. The need to establish the College of Education to prepare teachers to
achieve the educational goals of the college b in better way.

4. The need to provide students with the means and modern techniques in the
field of advocacy and education.

5. The need for college in the Ministry of Higher Education for the benefit of all
Kenyan record.

6. The need to strengthen the relationship between the college and other
Islamic institutions in Kenya and the world.
ح

محتويات البحث
الموضوع

م

الصفحة

5

إسرهمال

أ

8

إهداء

ب

3

شكب وتقديب

ج

4

يسرخلص البحث

د

1

ABSTRACT

و

6

يحرويت

البحث

ح

7

قتئية الجداول

ك

2

قتئية األشكتل

ن

9

يقدية

5

50

يشكلة الدراسة

8

55

أهيية الدراسة

8

الفصل األول
أساسيات البحث

58

أهدا

53

أسئلة الدراسة

3

الدراسة

3
4

الدراسة

54

فبضيت

51

حدود الدراسة

4

52

اليصطحت

4

59

المبحث األول :جمهورية كينيا

6

80

اليطلب األول  :بكينيت

6

85

اليطلب الثتني :الرلليم فى كينيت

58

الفصل الثانى

اإلطار النظري

ط

88

اليطلب الثتلث :األهدا

83

المبحث الثانى :اإلسالم واللغة العربية فى كينيا

83

84

اليطلب األول :دخول اسإسمام في كينيت

84

81

اليطلب الثتني :اليدارس اسإسمايية اللبوية في كينيت

86

86

اليطلب الثتلث :اللغة اللبوية في كينيت

33

87

اليطلب البابع :كليت

الربووية والرللييية .

اسإسمايية في كينيت

الدراست

57

37

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
82

عبض الدراست

الستبقة

48

89

ينتقشة الدراست

الستبقة وويتن كيفية اسإسرفتدة ينهت

19

30

اليبحث األول :إجباءا

33

اليبحث األول :الروزيع الرلباري السربتنة الدراسة

25

34

اليبحث الثتني :اسإحصتء الوصفي

507

31

اليبحث الثتلث :أخربتر اليحتور

585

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة الميدانية
الدارسة الييدانية

60

الفصل الخامس

التحليل والمناقشة

الفصل السادس
أهم النتائج ،التوصيات والمقترحات
37

أهم النرتئج

545

32

الروصيت

548

39

اليقربحت

548

40

قتئية اليصتدر واليباجع

543

ي

قائمة الجـداول
الموضوع

م

الصفحة

5

جدول رقم ( :)5الليب

30

8

( :)8اليسروى الرللييي ألستتذة نظتم الديج في ييبتست

35

3

( :)3االسربتنت

اليوزعة واليلتدة

65

4

( :)4الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب النوع

68

4

( :)1الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب الحتلة االجريتعية

63

4

( :)6الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب نوع السكن

64

4

( :)7الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب الوظيفة الحتلية

61

4

( :)2الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب اليؤهل اللليي

66

6

( :)9نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور األول

62

7

( :)50نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الثتني

69

2

( :)55نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الثتلث

70

9

( :)58نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور البابع

78

 :)53( 50نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الختيس

73

 :)54( 55نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الستدس

74

 :)51( 58نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الستبع

71

 :)56( 53نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الثتين

71

 :)57( 54نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الرتسع

76

 :)52( 51نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور اللتشب

77

 :)59( 56نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الحتدي عشب

72

 :)80( 57نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الثتني عشب

72

 :)85( 52نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور الثتلث عشب

79

 :)88( 59نرتئج اخربتر ألفت كبونبتخ ليقيتس عبت ار اليحور البابع عشب

20

 :)83( 84الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور األول

25

 :)84( 81الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الثتني

24

 :)81( 86الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الثتلث

27

ك

 :)86( 87الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور البابع

29

 :)87( 82الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الختيس

95

 :)82( 89الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الستدس

98

 :)89( 30الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الستبع

94

 :)30( 35الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الثتين

91

 :)35( 38الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الرتسع

96

 :)38( 33الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور اللتشب

97

 :)33( 34الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الحتدي عشب

97

 :)34( 31الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الثتني عشب

92

 :)31( 36الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور الثتلث عشب

500

 :)36( 37الروزيع الرلباري سإجتبت

اليبحوثين عن اليحور البابع عشب

505

 :)37( 32توزيع عبت ار االسربتنة

503

 :)32( 39تيثيل اليرغي اب الوصفية بيرغي اب رقيية

501

 :)39( 39األوزان واألوستط اليبجحة لخيت ار إجتبت

أفباد اللينة

501

 :)40( 40اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور األولى

507

 :)45( 45اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الثتني

502

 :)48( 48اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الثتلث

550

 :)43( 43اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور البابع

555

 :)44( 44اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الختيس

558

 :)41( 41اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الستدس

553

 :)46( 46اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الستبع

554

 :)47( 47اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الثتين

551

 :)42( 42اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الرتسع

556

 :)49( 49اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور اللتشب

557

 :)10( 10اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الحتدي عشب

557

 :)15( 15اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الثتني عشب

552

 :)18( 18اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور الثتلث عشب

559

 :)13( 13اسإحصتء الوصفي للبت ار اليحور البابع عشب

580

ل

 :)14( 14اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور األول

585

 :)11( 11اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الثتني

588

 :)16( 16اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الثتلث

584

 :)17( 17اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور البابع

581

 :)12( 12اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الختيس

586

 :)19( 19اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الستدس

582

 :)60( 60اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الستبع

589

 :)65( 65اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الثتين

530

 :)68( 68اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الرتسع

535

 :)63( 63اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور اللتشب

538

 :)64( 64اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الحتدي عشب

533

 :)61( 61اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الثتني عشب

534

 :)66( 66اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور الثتلث عشب

531

 :)67( 67اخربتر يبوع كتي للبت ار اليحور البابع عشب

536

م

قائمة األشكال
م

الموضوع

الصفحة

 5شكل رقم ( :)5الليب

35

 :)8( 8اليسروى الرللييي ألستتذة نظتم الديج في ييبتست

38

 :)3( 3الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب النوع

68

 :)4( 4الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب الحتلة االجريتعية

63

 :)1( 1الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب نوع السكن

64

 :)6( 6الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب الوظيفة الحتلية

66

 :)7( 7الروزيع الرلباري ألفباد اللينة وفقت ليرغيب اليؤهل اللليي

67

ن

