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 : األولالفصل الدراسي مـ2018 –2017هـ / 1439 – 1438 العام الجامعي

 ى:وتحتوي عل محمد المعتصم باهلل البغدادي د.  مذكرة من تجميع أستاذ المساق  الكتاب المقرر:
 (.90حتى ص 47من ص )صادق عبد الرحمن الغرياني دكتور اللل أساسيات الثقافة اإلسالمية / -

 (.25حتى ص  9من ص )المجلد السابع  /موسوعة بيان اإلسالم  -
ومن  (75حتى ص  54من ص )للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن /  -

 (.126حتى ص  105ص )

 (.341حتى ص  332موسوعة بيان اإلسالم / المجلد األول )من ص  -

 (.195حتى ص  171للدكتور إدريس خليفة )من ص في الفقه / الالمذهبية  -

 (.243إلى ص  225مقدمة ابن خلدون / عبد الرحمن بن محمد بن خلدون / الجزء الثاني )من ص  -
 محمد المعتصم باهلل البغدادي.أ.  :أستاذ المادة

 معتمدة ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  التدريس: ساعاتعدد 

45   
 :: وصف المقررأوًل 
ويشووتمل علووى ، والثالثووة والرابعووة الثانيووة الشووريعة موون مسووتوو السوونوات هووو مقوورر إلزامووي موون متيلبووات كليووة -

وعلوى  هجيةنإنتاج المعرفة الم منمجال جديد وعالمي وهو الدراسات الثقافية في العلوم اإلنسانية، والتمكين 
 يم المنهجي.والتقو  التفكير المنهجي

 :أهداف المقرر نًيا:ثا

 :إلى س هذا المقرريهدف تدري
 تعميق النظرة للثقافة اإلسالمية ومواردها ومجاالتها وأهدافها. -1

 ربط اليالب بالمنهج والنقد المنهجي. -2
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 تناول قضايا تشكل محيات رئيسية في اإلشكاليات التي يعيشها المسلمون في عصرنا. -3

 القدرة على الجدل والحوار السليم.الرؤية السليمة والواضحة، و من تمكين اليالب  -4

 تشكيل فريق عمل في كل إشكالية ميروحة لتنمية روح التعاون والمشاركة الجماعية عند اليالب. -5

 اإلسالم كنموذج حي. تقديم" وكيفية تنمية المهارات في مجال "القيم -6
 :: محتوى المقررثالًثا

 ة اإلسالمية.التعريف عمومًا، وبالثقاف -1

 المنهج في دراسة الثقافة. -2

 الغلو خير يهدد الشريعة وااللتزام. -3

 وردود. اتالقرآن الكريم: شبه -4

 وردود. اتالسنة النبوية الشريفة: شبه -5

 الفقه بين دعاوو المذهبية والالمذهبية والجمود والتيوير. -6

 التصوف علم أم بدعة ؟ -7
 :: األساليب واألنشطةرابًعا

 عرض األستاذ لمباحث ومناقشتها مع اليالب.

 تكليف اليالب بأبحاث وعرضها ومناقشتها. -

 تدريبات صفية. -
 : التقويم:خامًسا

 (.درجة 40امتحان السعي: )
 .درجة( 60: )االمتحان النهائي

 : المراجع:سادًسا

 .265قم الثقافة العربية وعصر المعلومات/د. نبيل العلي / عالم المعرفة الكويت ر  -1

 .الثقافة اإلسالمية / تعريفها، مصادرها، مجاالتها، محتوياتها/أ.د.مصيفى مسلم، أ.د.فتحي الزغبي -2

 .2012ة تاليف مجموعة دار الوين للنشر المدخل إلى الثقافة اإلسالمي -3

 .1979لمحات في الثقافة اإلسالمية/ عمر عودة الخييب/ الرسالة  -4

 الثالث.و الثاني، و لنهضة مصر / الجزء األول، موسوعة بيان اإلسالم / مجموعة دار ا -5

 محمد عبد العظيم الزرقاني. /مناهل العرفان  -6

 الموسوعة القرآنية المتخصصة بإشراف أ.د. محمود زقزوق، إصدار وزارة األوقاف / مصر. -7

 االنتصار لنقل القرآن / الباقالني. -8

 د. صالح الخالدي. / االنتصار للقرآن -9

 التشريع اإلسالمي/ د. مصيفى السباعي.كتاب السنة ومكانتها في  -10
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 حجية السنة/ د. عبد الغني عبد الخالق. -11

 مكانة السنة في التشريع اإلسالمي / محمد لقمان السلفي. -12

 الالمذهبية أخير بدعة تهدد الشريعة اإلسالمية/ د. محمد سعيد رمضان البويي. -13

 راث.ية للتأعيد نشرها في المكتبة األزهر الالمذهبية قنيرة الالدينية مقالة للشيخ محمد الكوثري صيغت و  -14

 حكم التبديع في مسائل االجتهاد / د. محمد بن حسين الجيزاني. -15

 بدعة التعصب المذهبي / محمد عيد عباسي. -16

 د. إدريس خليفة. الالمذهبية في الفقه / -17

 أجزاء. 3للدكتور اللويحق  /الغلو  -18

 ني.أساسيات الثقافة اإلسالمية الصادق عبد الرحمن الغريا -19

 الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتيرف يوسف القرضاوي. -20
 


