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العام الجامعي

الفصل الدراسي :الثاني

الكتاب المقرر :الموجز في الحضارة اإلسالمية المؤلف د .محمد درنيقة ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،ط اربلس
أستاذ المادة  :أ.د .محد درنيقة.
عدد الساعات المعتمدة
عدد ساعات التدريس:

 3ساعات معتمدة

نظري

عملي

45
أول :وصف المقرر
ً

هو مقرر إجباري لطالب السنة الرابعة في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – ويشمل ما قدمه المسلمون

لإلنسانية على المستوى الحضاري ،واألعالم الذين قامت على أيديهم تلك الحضارة ،وعلى عصارة أدمغتهم هذه
الحضارة العظيمة التي شهد لها األعداء قبل األصدقاء.

ثانيا :أهداف المقرر
ً
يهدف تدريس هذا المقرر لتمكين الطالب من:
 -1االطالع على أن الدين اإلسالمي هو الدين الوحيد الذي يحث علىى طلىب العلىم ،وعلىى االسىت ادة منىه،
وأنه عندما الت م المسلمون األوائل بتعاليم دينهم ،تمكنوا من إقامة حضارة راقيىة لمىدة سىتة قىرون ،فشىهد
المسىىلمون قيىىام دولىىة قويىىة نشىىرت العدالىىة ،وشىىهدت تقىىدما ملموسىا فىىي كىىل النىواحي العلميىىة واالقتصىىادية
والثقافية والعمرانية ،وبالتالي نشر الدين اإلسالمي في مختلف أنحاء العالم المعروف آنذاك.
 -2معرف ىىة بع ىىر الث ىىار الحض ىىارية الت ىىي أخ ىىذها الغ ىىرب ع ىىن المس ىىلمين ،وبالت ىىالي ال م ىىان م ىىن أن يق ىىوم
المسلمون المعاصرون بدور حضاري ملحوظ  ،تماما كما فعل أسالفهم.
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ثال ًثا :محتوى المقرر

 -احلضارة والثقافة والتمييز بينهما

[ساعة ونصف]

 -دور اإلسالم يف احلض على طلب العلم وعلى االستزادة منه

[ساعة ونصف]

 -هيكلية الدولة اإلسالمية  :اخلالفة – الوزارة – القضاء

[ 4ساعات ونصف]

 -النظام االقتصادي اإلسالمي

[ساعة ونصف]

 -مكوانت اجملتمع اإلسالمي

[ 3ساعات]

 من مآثر املسلمني يف بعض العلوم :اتريخ ،جغرافية ،طب ،صيدلة ،كيمياء ،فيزايء ،رايضيات ،فلك[ 12ساعة]
 -فن العمارة اإلسالمية ( مساجد – قصور – محامات – قالع )

[ 6ساعات]

 -أثر احلضارة اإلسالمية يف احلضارة األوروبية

[ 3ساعات]

 أعالم احلضارة اإلسالمية يف  :التفسري ،احلديث ،التاريخ ،اجلغرافية ،الطب ،الصيدلة ،الفيزايء،[ 12ساعة]

الكيمياء ،الرايضيات ،الفلك
ابعا :األساليب واألنشطة
رً
أسلوب إلقاء المحاضرة والمناقشة م الطالب.
خامسا :التقويم
ً
امتحان واحد في نهاية الفصل ( .مئة عالمة)

سادسا :المراجع
ً
 -1أعالم الحضارة اإلسالمية للدكتور محمد درنيقة :المؤسسة الحديثة للكتاب – لبنان :ط أولى2011 :م.
 -2أحمىىد عبىىد البىىاقي ،معىىالم الحضىىارة العربيىىة فىىي القىىرن الثالىىث الهجىىري (بيىىروت مرك ى د ارسىىات الوحىىدة
العربية ط :أولى .)1991
 -3إسالم الحا ني ،روائ تاريخ الطب واألطباء المسلمين (بيروت دار الكتب العلمية .)2006
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 -4إسماعيل ياغي ،أثر الحضارة اإلسالمية في الغرب (الريار .)1997
 -5أنور الرفاعي ،تاريخ الفن عند العرب والمسلمين (دمشق .)1977
 -6رشدي راشد ،تاريخ الرياضيات العربية (بيروت .)1989
 -7سيد بكر ،أشهر المساجد في اإلسالم (جدة .)1984
 -8سلمى الجيوسي ،الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس (بيروت .)1999
 -9علي الدفاع ،إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة (بيروت . )1985
 -10علي الدفاع ،أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك (بيروت .)1985
 -11علي الدفاع ،إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات (بيروت .)1985
 -12علي الماوردي ،األحكام السلطانية (بيروت .)2003
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