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 شعبة االستشراق 
 قسم العلوم االجتماعية  في

 بجامعة طيبة
 مقدمة: تعريف بجامعة طيبة:

 وبعد:  ،بعده نبي والصالة والسالم على َمْن ال  ،احلمد هلل وحده 
فبمناسبببببع انعنبببباا نببببدوة ميالنبببباسا الالبببباق ة الد اسببببا  االس  بببباا  ع  ة  

يط ب جلامعع  ، حاب جممع امللك فهد لطباعع املصحف ال ايف باملدينع املنو ة
ط بببع باملدينببع املنببو ة ما ذنببدم ربب ا ال نايببا عببن اببعبع الد اسببا  االس  بباا  ع ة 

 نسان ع باجلامعع. سم العلوم االج ماع ع بالل ع الرتب ع والعلوم اإل
يبببببا نبببببب ة مبببببوجةة عبببببن رببببب ه ال بببببعبع مبببببن ح ببببب  الن ببببب ة ا وي ضبببببمن ال ن 

نببب ة ذعاية ببع  مببع ،واألرداف واخلطط واملنارج واملنا ا  الد اس ع اليت ذندم ف ها
 خم صاة عن ماكة الد اسا  االس  اا  ع واحلضا يع ال ابع لل عبع والنسم. 

بصببدو  األمببا السبباممي الالبباق من بب ج جامعببع ط بببع باملدينببع املنببو ة  ببد و  
بببب النااببببمي باملوافنببببع علببببى  بببباا  10/5/1424 ببببا ي  الو  22042 م ذي الببببا  رب

ببببب 17/3/1424 بببببا ي  الو  1/29/1424ا م ذي الببببب جملبببببع ال علببببب م العبببببا   رب
 مي جامعبببببع اإلمببببببام  مببببببد ببببببن سببببببعوا اإلسبببببالم ع وجامعببببببع امللببببببك  ميْ ببببببدمج فاعببببببَ 

مسبب نلع منارببا منطنببع املدينببع املنببو ة،  عبد العةية ة املدينع املنو ة   ل الونا جامعع
 رب متج ذسم  ها مي جامعع ط بع  .19/4/1425وة 

للطالببببا ،  ا  للطبببالب وابببطا  ا  وذضبببم اجلامعبببع ابببطاين منةصبببل : ابببطا  
ل ببع ، والالل ببا  رببمي: ك ببا  عال ا  وي ببمش اببطا الطببالب سبببع كل ببا  علم ببع ومعهببد

عوة، وكل ببع العلببوم، وكل ببع الطببب كل ع الببدالرتب ع والعلوم اإلنسان ع، اليت اجمج هبا  
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ورندسببع والعلوم الطب ع، وكل ع اجمل مببع، وكل ببع العلببوم املال ببع واإلاا يببع، وكل ببع علببوم 
 واملعهد العا  لألئمع واخلطباء.وكل ع اهلندسع، احلاسبا ، 
سبباند الالل ببا  عببدا مببن العمببااا  ماببش: عمببااة النبببو  وال سبب  ش، يو  

عمببببااة  دمببببع اجمل مببببع و بوا املال بببببا ، عمببببااة ابببب و عمببببااة ابببببوا الطببببالب، و 
عمببببااة و عمببببااة الد اسببببا  العل ببببا، و ، ، وعمببببااة كل ببببع اجمل مببببعوال علبببب م املسبببب ما
 عمااة معهد البحوث واالس  ا ا .و البح  العلممي، 

عمبببااة الد اسبببا  اجلامع بببع للطالببببا  ، ي ببباف علبببى ابببطا الطالببببا  و  
ن ع، وكل ببع العلببوم، وكل ببع وذ ببمش  ببع كل ببا  رببمي: كل ببع الرتب ببع والعلببوم اإلنسببا

، وكل ع اجمل مع، إاببافع إ   احلاسبا ورندسع الطب والعلوم الطب ع، وكل ع علوم 
  دمع اجمل مع وال عل م املس ما.

 
 
 
 
 
 
 
 

 توطئة:
ْن يبببنعم النابببا ة ذبببا ي  الب بببايع الطويبببش يبببا  ما معابببم ال بببعوب   إا مبببَ

لج ذسعى إ  الال ف ، كانج وما زا  الف اة وجّش احلضا ا  اليت عااج 
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عببن احلن نببع، ورببمي إّببا ذضببّحمي وذببب   ة الاالببب مببن مجببش الو ببو  إ  احلبب ، 
 وختببببببببببوه احلبببببببببباوب املهلالببببببببببع افاعببببببببببا  عمببببببببببا ذع نببببببببببد منبببببببببب  الصببببببببببح   البببببببببب ي 

 ال عوج ف  .
ر هم إا مسباب سوء ال ةارم كارية ب  ال عوب، فنببد ل لةببوا ة منببا 

ولببو عافببوا ما  اجهم ومحالببامهم،ذلببك كلبب  علببى ن بب  ومسببال بهم، وب  ببافم، ف اهببا
اوا و ا بوا ة ذوح د املنارج واألسال ب اليت  سرا كش منهم دي غايافم واحدة، وس
اجلم ببع إ  اال ببرتاب منهببا، والعبب   ة نببو   ذلببك الببيت يانببو –سببب ال  إ  احلن نببع 

لوجبببدوا ما مسبببباب اخلبببالف يالبببن ما ذضببب  ، وأل بببا وا إ   بببو   –ربببدارا 
وإْا جلبّبْج هبببم الببد وب، وما  ،رببو ينبباايهم، ممببال  ة ما يسببمعوااحلبب  والعببد ، و 

 يعواوا مهما ذارج هبم األ دام.
ما ي  ببااوا مببن  – بببش غببريرم  –إا مهمع العلماء والببباحا  واملةالبباين  

د مسع مسباب اخلصوما ، وما ي  هوا حنو البح  العلممي الا  ، ال ي يوج  
يه ببأ مسببباب و  ،نبباة املواببوعمي واملنصببف البناء احلضببا ي وال وا ببش العلمببمي والا

نهم مبببن فهبببم الانافبببا  والبببديانا  األ بببا  ويالببب   ،احبببرتام النبببام بعضبببهم بعضبببا  
 فهما   ح حا .

 افببدا  مهمببا  مببن  وافببد املعافببع  –منبب  زمببن  –ومتاش ا اسا  املس  ببا    
اة   الد اسببا  االس  بباا  ع لااحببش م عببدمبباي  ببد و  .الااب ببع باإلسببالم واملسببلم  

ذعبببببدا  ف هبببببا منبببببارج ا اسببببب هم ل سبببببالم واملسبببببلم ،  ،منببببب  ن ببببب فا إ  ال بببببوم
دا  عبببن حن نبببع عبببْ وا  لةبببج بببب لك ن بببائج ا اسبببافم  اببببا  وبب   ،ومسبببال بها ووسبببائلها

  بذبعا  لصببحع املنببارج ومواببوع  ها الببيت ي بعهببا املس  ببا وا، حبب  م ببب  ،اإلسالم
 .ها علم ا  ومال ا  بليت ذدعمع ابافا اخلا باا  ع مبسسبا  االس  بللد اس
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لد اسبببببببا  ل –ة السبببببببنوا  األ بببببببرية  –وملبببببببا ذنبببببببب  العبببببببا  اإلسبببببببالممي 
االس  ببباا  ع، ومبببا مفازذببب  مبببن ا اسبببا  ون بببائج  اط بببع عبببن اإلسبببالم واملسبببلم ، 

النابباة الااب ببع إ  اإلسببالم واملسببلم ، انببل  بعبب  العلمبباء   بب اغعسببا ج ة 
لد اسببا  االس  بباا  ع حببو  اإلسببالم واملسببلم  واملانةبب  واملةالبباين للبباا علببى ا

 من  ال  جهوا فاايع.
مببن الد اسببا   على محد ما مواجهع ر ا النببد  الالبببريب د من  ال لةى  

االس  بباا  ع النائمببع علببى جهببوا مبسسببا  علم ببع عامل ببع ال ذببب   ا رببا املاجببوة، 
وذبنببى الد اسببا   اه مبسسببا  علم ببع،لببع إال بعمببش ذ بنببي مو وال حتنبب  مرببدافها امل 

جهبببواا   ببببدواة، وذا  م،ببببا ابببع ف، و لببببا جبببباء   –علببببى م   هببببا  –الةاايبببع 
 بع ببببببببببدة عببببببببببن الطببببببببببا  العلمببببببببببمي املببببببببببب  علببببببببببى املنببببببببببارج  ،عاطة ببببببببببع و اسبببببببببب ع

 واألالع العلم ع.
 :النشأة والتأسيس

إا اكببا  مببن املسبببول  ة ال علبب م العببا  باململالببع العاب ببع السببعوايع ب   ببع  
الس  بباا  ع، وإيانببا  مببنهم ب نبب  ال يالببن مواجهببع ربب ه الد اسببا  إال الد اسببا  ا

، ومببن  ببال  البحبب  العلمببمي م خصصببع  مببن  ببال  ا اسببا  علم ببع مكااي ببع
امل خصبب ، واس  ببعا رم بعاببم املسبببول ع امللنبباة علببى عبباذنهم،  ببا  املسبببولوا 

وجبب  عببب ب ةن ببد س اء املس  ببا   حببو  اإلسببالم بإن بباء  سببم علمببمي م خصبب  ي  
 عام، وب اا م طائهم العلم ع املنه  ع، وإبااز  اسن اإلسالم.

بببب  ومسببببند اإلاببببااف1404-1403عببببام مي ن ببببأ  سببببم االس  بببباا م   رب
  س اسبببببع النببببببو  والد اسببببع ف ببببب ، ووابببببع  ططببببب  ومنار ببببب   سبببببمعلببببى إن بببببائ  و 

إ  جامعبببع اإلمبببام  مبببد ببببن سبببعوا اإلسبببالم ع بالايببباه، البببيت  امبببج  ،الد اسببب ع
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اء النسبببببم ة فاعهبببببا باملدينبببببع املنبببببو ة وربببببو املعهبببببد العبببببا  للبببببدعوة ببببببدو را ب ن ببببب 
 ة املعهد. نض جذلك ألا فالاة النسم ن    و و   1مياإلسالم ع 

 :أهداف قسم االستشراق
 من أ  سم االس  اا  ل حن   األرداف اآلذ ع: 
طبببالل الدا سببب  علبببى مبببا اببب ط باإلسبببالم واملسبببلم  مبببن ار مامبببا  إ -1

 وا اسا  .
والببباا  ، ، ومنا  بببع ال ببببها  املابببا ة حولببب ا اإلسبببالم و اسبببنعببباه مةايببب  -2

 عل ها.

ا اسبببع املبسسبببا  االس  ببباا  ع ا اسبببع حتل ل بببع، وذعايبببف الدا سببب  هببببا  -3
 وب سال بها؛ لالس ةااة من إجياب افا وجتنب سلب افا.

ش األفالبببا  اخلاط بببع وال ببببها  املابببا ة حبببو  ب  بنبببَ حتصببب  الدا سببب  مبببن ذبَ  -4
  .اإلسالم واملسلم

وا عببببن ح بببباه اإلسبببببالم ختببببايج م خصصبببب  ة ربببب ه الد اسبببببا  للبببب ي  -5
 واملبسسا  اإلسالم ع.

إجياا وس لع إل امببع  ببال  علم ببع و،ناف ببع ببب  املسببلم  واملنصببة  مببن  -6
 املس  ا  .

ب ببببباا م،بببببا الد اسبببببا  االس  ببببباا  ع ة ننبببببش احلضبببببا ة اإلسبببببالم ع لببببببالا  -7
 الااب.

 
 ذاري اسم املعهد ف ما بعد ، ف  ب  كل ع الدعوة.   1مي
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هببببا  رببب ه الد اسبببا  البببيت ذعببببمابببش سبببّد ،اببباة رامبببع وحاجبببع ملحبببع إ   -8
اجلامعببببا  ة العببببا  اإلسببببالممي لببببنهج علمببببمي مكبببباايمي، والعمببببش علببببى 

 ال عايف لباائ اإلسالم الصح حع.
 :وشروط القبول ،الدرجات العلمية التي يمنحها القسم

 :درجة الماجستير -1

ن  الطالبببب املل حببب  بالنسبببم ا جبببع املاجسببب ري، وربببمي مو  الببب  د جا  يببب 
 إْذ ال ذ ضببببببببببببمن  طببببببببببببع النسببببببببببببم ا اسببببببببببببع ينحهببببببببببببا النسببببببببببببم،  العلم ببببببببببببع الببببببببببببيت
 للماحلع اجلامع ع.

ى السببببنع األو  منهمببببا السببببنع يببببد م الطالببببب سببببن   ا اسبببب   ، ذسببببمي  
السبببن   رببباذ  ال  ر ل بببع، والسبببنع الاان بببع بالسبببنع ال مه ديبببع، وإذا اج ببباز الطالبببب 

محببد معضبباء  ب عببداا  بب  ذالم لببمي حتببج إاببااف فلببي الَ ب نببديا مي ج ببد جببدا    ي  
 ع، ف ذا جن  ر  ع ال د يع بالنسم، وبعد إمتام  ذ م منا  ع الطالب ة  ا  عالن

وي ببرتال الل حببا  الطالببب بالنسببم لن ببش ا جببع املاجسبب ري  مببن  ا جببع املاجسبب ري.
 ما يلمي:
ما يالببوا حا ببال  علببى ال ببهااة العال ببع ميالبالببالو يوم  ب نببديا ميج ببد  .م

مو  ،اململالببع العاب ببع السببعوايعحببد  جامعببا  إجببدا   علببى األ ببش مببن 
من مي جامعع معرتف هبا، وجمللع اجلامعع  بو  احلا ل  علببى ذنببديا 

 ميج د  بناء على ا رتا  جملع النسم وذو  ع جملع الالل ع.

 ما يالوا م وسط ذندياه ة مواا ال خص  ميج د جدا   على األ ش. .ب

  اذ  وموارب .ما جي از املنابلع ممام جلنع يبلةها النسم لل عاف على  د .ج

 ما يالوا الئنا  طب ا . .ا

 مل ةما  ب حالام اإلسالم.ما يالوا حسن السرية والسلوك،  .ه
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ما ينببدم ذو بب    علم  بب  بنبولبب  مببن اخصبب    مو جه بب  علم  بب   .و
 ذنبلهما الالل ع.

 :مرحلة الدكتوراه -2

ي ندم الطالب ال ي يسبب وة ابباوال النبببو  ل سبب  ش ا جببع الببدك و اه ة 
 لبببب  م بببباف مببببن معضبببباء ر  ببببع ويعبببب ي  ،وعا  االس  بببباا  عمواببببول مببببن املوابببب 
 ح  ين همي من  سال  .   ال د يع بالنسم مل ابع

 :ويشترط لقيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه ما يلي
ما يالبببوا حا بببال  علبببى ا جبببع املاجسببب ري ب نبببديا ميج بببد جبببدا    .م

مو مببا يعااهلببا مببن الببد جا   ،علببى األ ببش مببن  سببم االس  بباا 
 متنحها اجلامعا  األ ا  املعرتف هبا. األ ا  اليت

ما جي بباز املنابلببع ممببام جلنببع يبلةهببا النسببم لل عبباف علببى  د اذبب   .ب
 وموارب .

 ما يالوا الئنا  طب ا . .ج

 ما يالوا حسن السرية والسلوك مل ةما  ب حالام اإلسالم. .ا

مو جه ببب   ،ما ينببدم ذو بب    علم  بب  بنبولببب  مببن اخصبب     .ه
 علم    ذنبلهما الالل ع.

 :االت الدراسة في القسممج
 :تتناول الدراسة في القسم المجاالت التالية

النبباسا : الد اسا  اإلسالم ع عند املس  ا   ميذ   ال  ونندا   وذ مش  -1
وال ببا ي  ، والةنبب  اإلسببالممي، والعن ببدة ،وعلومهبباوالسنع النبويببع  ،وعلوم 

ملد ش إ  وا، ووسائل ومرداف  وال نصري    ،اإلسالممي واحلضا ة اإلسالم ع
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وم ببو   ،واملببد ش إ  األايبباا ،الد اسببا  اإلسببالم ع عنببد املس  ببا   
ومبببنهج ال ةالببببري اإلسببببالممي والد اسبببا  اللاويببببع عنببببد  ،احلضبببا ة الااب ببببع

 ،ولاببع مجنب ببع  ديببع ،ونصببوا اس  بباا  ع باللاببع اإلجنل ةيببع ،املس  ببا   
ا  والابببباراة االس  بببباا  ع وم،ارببببا ة العبببب  ،و اعببببع  بببب  نابببباي وعملببببمي

 اإلسالممي ..... وغريرا من املنا ا  الد اس ع.
معببببببالم املس  ببببببا   وإن بببببباجهم  :ا اسببببببع املااكببببببة االس  بببببباا  ع وذ ببببببمش -2

 واملبسسا  االس  اا  ع ا اسع ننديع حتل ل ع.

وك ة بببببع مواجهبببببع  ،ا اسبببببع املااكبببببة ال نصبببببرييع والال بببببف عبببببن م طائهبببببا -3
 موجا  ال نصري.

 :طبيعة الدراسة في القسم
مببع  ،والببدعوي احلالبب م ،اسع ة النسم بالطابع العلممي الببد   الد    سمذ 

 العنايببببببببببع ببببببببببب بااز اجلوانببببببببببب اإلجياب ببببببببببع والسببببببببببلب ع ة ن بببببببببباج املس  ببببببببببا   علببببببببببى 
ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې ې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆژ   :ذعببببا   ولبببب  اببببوء

 [8]املائدة :ژ
]النحبببببببببش :  ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭژ :  ا بذعببببببببب ب  ولببببببببب بو  
125]. 

يعببببب ف هببببا بعنببببد الببببدو ا  العمل ببببع    إذ و الد اسببببع ة النسببببم ناايببببع وعمل ببببع،   
 والعنايع باللاا  إ  جانب ال خص . ، وذالا ف منارج البح  ، والناايع 

 خطة الدراسة في القسم )المقررات والمناهج بالقسم(:
ف بعببد الن ببا  لي بالببَ ي  و  ،يببد م الطالببب سببن   مته ببدي   ا اسببع منه  ببع 

 بببب  ذالم لببببمي ة محببببد ال خصصببببا  الببببيت ا سببببها  ببببال  فببببرتة  ف همببببا ببببب جااء
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الد اسع املنه  ع اصش بعد منا     وجناح  ف   على ا جع املاجس ري، وذ  مش 
  طع الد اسع ة السن   ال مه دي   على املنا ا  اآلذ ع: 

 :ماجس ري – طع الد اسع وذو  ةها ة السنع األو  ميال  ر ل ع   -1

 ال و  ف  عدا الساعا   املااة 

املد ش إ   
الد اسا   

اإلسالم ع عند  
 املس  ا   

2 

ذعبببببب ربببببب ه املببببببااة بد اسببببببع اخللة ببببببع الدين ببببببع 
والاناف بببببع للمس  بببببا  ، ون ببببب ة الد اسبببببا  
اإلسبببالم ع عنبببدرم، واوافبببع ار مبببامهم هبببببا، 
وذ بببببببع ذبببببببا ي  ربببببب ه الد اسبببببببا  ومربببببببدافها، 
وجماالفبببببببا املخ لةبببببببع، كالد اسبببببببا  الناسن بببببببع 

 حلديا ع …اخل.والةنه ع وا
كمببببببا ذعببببببب املببببببااة بببببببالو وف علببببببى منببببببارج 
املس  بببا   ة الد اسبببا  اإلسبببالم ع، ومربببم 
املببببببببببببببببدا م االس  بببببببببببببببباا  ع ة الد اسببببببببببببببببا  
اإلسببالم ع، ومعببالم املس  ببا   امل خصصبب  

مبببع ننبببد وذنبببوق عبببام  ،وإببببااز معمببباهلم ،ف هبببا
 هل ه الد اسا . 

املد ش إ   
 2 ا اسع األاياا 

ة إ  ال عايببف ب   ببع ا اسببع فدف ربب ه املبباا
وجبهببوا  ،األاياا وببب رم منببارج البحبب  ف هببا

العلمبباء املسببلم  ة ا اسببع األايبباا والةببا ، 
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وب بببببببباا االحنببببببببااف عببببببببن ال وح ببببببببد، و هببببببببو  
الو،ن بببا  ة ال بببا  النبببدق وا اسبببع األايببباا 

الم علبببببببى بش اإلسببببببب باا فضببببببب بوب ببببببب  ،اويعبالسمببببببب 
 األاياا.

منهج ال ةالري  
 1 اإلسالممي 

ف علببى املببوازين العامببع الببيت االببم مببن ال عببا 
 الهلببببببا املسببببببلم علببببببى األفالببببببا  والانافببببببا  
انطال ببا  مببن الاايببع اإلسببالم ع املع مببدة علببى 
مسببببع ال ةالببببري اإلسببببالم ع، وكبببب لك اإلملببببام 
باألسببببببع العامببببببع الببببببيت يع مببببببد عل هببببببا غببببببري 
املسبببببببببلم  ة ذنبببببببببوق األفالبببببببببا  والانافبببببببببا  

وغببريه  واملوازنببع ببب  مببنهج ال ةالببري اإلسببالممي
 من املنارج.

الااراة  
االس  اا  ع  
وم،ارا ة العا   
 اإلسالممي 

2 

ال عاف على الااراة االس  بباا  ع مببن ح بب  
طب ع هببببببا،  صائصببببببها، ذا لهببببببا، وعال  هببببببا 
بال نصبببببببري واالسببببببب عما ، وعال  هبببببببا ببببببببالعلوم 

وذعبببببب املبببببااة  .األ بببببا ، ووابببببعها املعا بببببا
 بب ببباا م،بببا االس  ببباا  ة العبببا  اإلسبببالممي،
وذوابببببببب   اآل،ببببببببا  السببببببببلب ع لالس  بببببببباا  ة 
اجملببببببببببباال  الةالايبببببببببببع والدين بببببببببببع والس اسببببببببببب ع 
واال  صاايع واالج ماع ع والعلم ببع وال عل م ببع 
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جياب بببببببببببع اا اآل،بببببببببببا  اإلوالرتبويبببببببببببع..اخل، وب ببببببببببب 
ن با   بالديبب ب بب بلالس  بباا  ومببد  ذبب ،ا املس 
 اإلسالممي والانافع اإلسالم ع.

الةالا  
االس  اا مي  
 ومدا س 

2 

م الةالبببببا االس  ببببباا مي ا اسبببببع حتل ل بببببع ذبببببد  
ننديع لل عبباف علببى اوافعبب  ومنار بب ، وذعببب 
بالد اسبببببببببببع ال حل ل بببببببببببع الننديبببببببببببع للمبببببببببببدا م 

ا بببببببببببع مد سبببببببببببع الةالبببببببببببا وخب ،االس  ببببببببببباا  ع
االس  ببببباا مي ال هبببببواي والنصببببباا  والعلمبببببا  
وال ببببب وعمي، ومنا  بببببع ن ببببب ة رببببب ه املبببببدا م 
االس  بببببباا  ع وفالارببببببا واوافعهببببببا ومنار هببببببا 

 فا، ونند ذلك كل  نندا  إسالم ا .وجماال

الد اسا   
اللاويع عند  
 املس  ا   

2 

الو ببببوف علبببببى مسبببببباب ار مبببببام املس  بببببا   
بالد اسبببا  اللاويبببع العاب بببع ومبببباز مصببباا رم 

وجوانبببببب ار مامبببببافم بالد اسببببببا   ،اللاويبببببع
وجهببببببببببوارم العلم ببببببببببع ة  ،اللاويببببببببببع العاب ببببببببببع

الل ع اجملاال  النحويع والصوذ ع والصاف ع والد
واملع م ع وا اسع الله ا  العاب ع، وك لك 
ال عايف باجتارافم ومنار هم ة الد اسا  
اللاويع وا اسع األاب العبباو وب بباا سببلب ا  

 ة ر ا اجملا .وإجياب افا ا اس هم 

ا اسع حتل ل ع ننديببع أل ببو  احلضببا ة الااب ببع  2م و  احلضا ة  
إلسببببالم ع و صائصببببها وب بببباا م،ببببا احلضببببا ة ا
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 ،وم،اربببا ة الةالبببا اإلسبببالممي املعا بببا ،ف هبببا الااب ع 
مبببببببع ب ببببببباا مسبببببببباب رببببببب ا األ،بببببببا وماببببببباراه 
ون ائ بببببببب ، وال عايببببببببف ببببببببباملو ف اإلسببببببببالممي 
السل م من احلضا ة الااب ع مببن ح بب  ننببدرا 

حببال  وحتل لها واإلفااة منها، وذندق اإلسببالم 
ملا يطاح  الوا ع الااو مببن م ببالال  بديال  

 معا اة.

 2 لبح  منارج ا

ال عايبببببف بببببباملالم  الائ سبببببع ملنبببببارج البحببببب  
العلمبببمي املعاوفبببع كببباملنهج الو بببةمي وال  بببايب 
وال ببا لمي واملنبببا ا، وذطب نببا  ذلبببك املنبببارج 
علبببببى العلبببببوم اإلنسبببببان ع، وذبببببد يب الطبببببالب 
علبببببببى مهبببببببا ا  البحببببببب  العلمبببببببمي املخ لةبببببببع 
 ،الالزمبببع ل حديبببد م ببباللع البحببب  ومنه ببب 

واالل ةام بضوابط   واس خدام املصاا  واملااجع
 البح  العلممي وااوط .

نصوا  
اس  اا  ع  
 باإلجنل ةيع 

4 

ذبببببببد يب الطبببببببالب علبببببببى املهبببببببا ا  اللاويبببببببع 
اخلا بببببببببببع ببببببببببببالنااءة والال اببببببببببببع واالسببببببببببب مال 

والرتك بببببببة علبببببببى مهبببببببا ة النبببببببااءة  ،واحلبببببببدي 
واالس  عاب وحتن   ال مالن من  واعد اللاببع 
 وذااك بهببببا اللاويببببع ومسببببال بها ة ننببببش املعببببب،
واالر مببببببببام بةيببببببببااة حصبببببببب لع الطالببببببببب مببببببببن 
املةبببااا  واملصبببطلحا  ة جمبببا  الد اسبببا  

وذببببد يب الطالببببب  ،اإلسببببالم ع واالس  بببباا  ع
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علببببى فهببببم النصببببوا االس  بببباا  ع وذا  هببببا 
 من اللاع اإلجنل ةيع إ  العاب ع.

اللاع األجنب ع  
 2 النديع 

ع مو مو وب ببع   ي ملام بنواعد لاع مجنب ع  ديع سام  اإل 
والو بببوف علبببى بعببب  النصبببوا الدين بببع    ،  ديبببع 

النديببببع ماببببش نصببببوا العهببببد النببببدق واجلديببببد،  
وال عببباف علبببى  لة بببا  املس  بببا   ة ذوج ببب   

  الببيت ذبباا  بعبب  نصببوا النبباسا الالبباق إ   بَ ال   
م ببو  مببن العهببد النببدق و اجلديببد وذةن ببد ربب ه  

 ال ب  اين ا  ولاويا . 
 جممول 

 بوع ا .ساعع مس 21 ساعا  اخلطع

 بيان خطة الدراسة وتوصيفها للسنة الثانية )التمهيدية( ماجستير: -2

 ال و  ف  عدا الساعا   املااة 

املس  ا وا  
 2 والناسا الالاق 

ب ببباا حن نبببع البببوحمي ومنواعببب  وذبببدوين النببباسا 
و عببب  ونةولببب  وذاذ بببب سياذببب  وسبببو ه، ومعافبببع 
مسببباب النببةو  وحن نببع النسبب ، ون بب ة علببم 

العلماء ف  ، وإع از الناسا  ال ةسري ومنارج
الالببببببباق ومابببببببالال ، وال عببببببباف علبببببببى جهبببببببوا 
املس  بببببا   ة الد اسبببببا  الناسن بببببع ومعافبببببع 
س ائهبببببم ة البببببوحمي وذبببببدوين النببببباسا وحةاببببب  
وذاذ بببببببببب سياذببببببببب  وسبببببببببو ه، والو بببببببببوف علبببببببببى 
اخللة بببببا  الدين بببببع والاناف بببببع وال ا ل بببببع البببببيت 
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نبعببببببج منهببببببا ابببببببهافم حببببببو  النبببببباسا مبببببببع 
  بها  والاا عل ها.منا  ع ر ه ال

املس  ا وا  
 2 والسنع النبويع 

ال عايببببببببف بالسببببببببنع النبويببببببببع وم   هببببببببا وعلببببببببوم  
واحلببببببدي  املنبببببببو     ، احلببببببدي  ومصببببببطلحافا 

وا ومنواعبببب   ا واحلببببدي  املببببا   ، ومنواعبببب  وابببباوط  
ومسباب الاا، وااوال  وايع احلببدي ، ومببنهج  
النند عنببد اثببد، ، وب بباا مةهببوم املس  ببا    

ع الةالايبببببببع هلبببببببم ة ا اسببببببب هم  للسببببببنع واخللة ببببببب 
للسبببببببنع، وإببببببببااز جهبببببببوارم ة جمبببببببا  ا اسبببببببع  
احلبببببببببدي  ومنبببببببببار هم ومسبببببببببال بهم، وإببببببببببااز  
 اببببهافم حبببو  احلبببدي  والسبببنع والببباا عل هبببا 

 ونندرا.

املس  ا وا  
 2 والعن دة 

ا اسببببببببع م بببببببببو  العن ببببببببدة اإلسبببببببببالم ع مبببببببببن 
مصببببباا را األ بببببل ع وب ببببباا االحناافبببببا  البببببيت 

 اا منوال العنائد و عج ف ها بع  الةا ، وب
ووحببببببببببدفا السببببببببببماويع، ومصبببببببببباا  العن ببببببببببدة 
اإلسبببببببالم ع، ومعافبببببببع العن بببببببدة الصبببببببح حع، 
ومصببببطلحا  العن ببببدة اإلسببببالم ع، ومنببببارج 
املس  بببببا   ة ا اسببببب ها و لة بببببافم الدين بببببع 
والاناف بببببع ومبببببو ةهم مبببببن الةبببببا  اإلسبببببالم ع، 
وب بببباا ابببببهافم حببببو  العن ببببدة اإلسببببالم ع، 
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 الاا عل ها. وذةن د ر ه ال بها  و 

املس  ا وا  
والةن   
 اإلسالممي 

3 

مي األ ببو  والةنبب ، ا اسع ذا ل ببع لن بب ة علمببَ 
 ،ومنارج العلمبباء ة ك ابببع علببم م ببو  الةنبب 
، ومربببببم الال بببببب املبلةبببببع علبببببى رببببب ه املنبببببارج

واألطببببببببوا  ال ا ل ببببببببع الببببببببيت مببببببببا هبببببببببا الةنبببببببب  
اإلسالممي، وا اسع  اراة ا  الف الةنهاء، 

حا  األ ببببببببول ع وال عايببببببببف ببببببببب رم املصببببببببطل
والةنه ببببببببببع، ومنا نببببببببببع ال  ببببببببببايع اإلسببببببببببالممي 

الواببببببببعمي مببببببببن ح بببببببب  األ ببببببببو  بالنببببببببانوا 
واملصاا ، وب اا  الح ع ال  ايع اإلسالممي 
لالش زماا ومالاا، وب اا جهببوا املس  ببا   

ومعببببالم املس  ببببا    ،ة الد اسببببا  الةنه ببببع
امله م  بد اسع ال  ايع اإلسببالممي وذوابب   

وإبببببببااز  ، ببببببافممنببببببار هم ومصبببببباا رم و لة
 والاا عل ها. ،س ائهم ومنا   ها

املس  ا وا  
وال ا ي   
 اإلسالممي 

3 

ب ببباا مةهببببوم السببببرية النبويبببع عنببببد املسببببلم ، 
وم  بببببع ا اسببببب ها وحتديبببببد مصببببباا را، وح ببببباة 

 ببببببببش البعابببببببع وبعبببببببدرا واهل ببببببباة  الاسبببببببو  
وبنببباء الدولبببع اإلسبببالم ع وغبببةوا   ،ون ائ هبببا
املسبب ةااة مببن  والد وم ال ا ل ببع ،الاسو  

ذلك، وثع عن العصو  اإلسالم ع من  عهد 
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و صببببببببببائ  ال ببببببببببا ي   ،اخللةبببببببببباء الاااببببببببببدين
 اإلسالممي.

عببببببب املببببببااة بب بببببباا جهببببببوا املس  ببببببا   ة وذ  
والو ببببببوف  ،الد اسببببببا  ال ا ل ببببببع اإلسببببببالم ع

علببببببى منببببببار هم ومسببببببال بهم و لة ببببببافم ة 
ا اسببببع ال ببببا ي  اإلسببببالممي وابببببهافم حولبببب  

 .والاا عل ها

املس  ا وا  
واحلضا ة  
 اإلسالم ع 

2 

ب بببباا مةهببببوم احلضببببا ة اإلسببببالم ع وطب ع هببببا 
وحتديببببببد  صائصببببببها ومسسببببببها ومصبببببباا را، 
ومااراربببببببببببا املاايبببببببببببع والةالايبببببببببببع، ونامهبببببببببببا 

عبببب الس اسببب ع واال  صببباايع واالج ماع بببع، وذ  
املببااة ب وابب   جهببوا املس  ببا   ة ا اسببع 
احلضببببببببببا ة اإلسببببببببببالم ع ونامهببببببببببا، وحتديببببببببببد 

ةهم منهببببببا، واجتارببببببافم ومنببببببار هم ة مببببببوا 
 ا اس ها، ومنا  ع س ائهم والاا عل ها.

ال نصري  
 2 ووسائل 

ال عايبببببببببببف بال نصبببببببببببري ومردافببببببببببب ، وعال  ببببببببببب  
باالس  ببباا  واالسببب عما  ووسبببائل  املخ لةبببع، 
ومبسساذ  ومااكةه ة العا ، وس،ا ه ة العا  
اإلسببببببالممي، وموا ببببببف املسببببببلم  مببببببن ربببببب ه 

  الببيت ذعببرته املسببلم  ة اآل،ببا  وامل ببالال
مناوم بب ، وسبببش حتن بب  الن ببا  ة احلببد مببن 
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 ن اط  وس،ا ه.

نصوا  
اس  اا  ع  
 باإلجنل ةيع 

4 

ذبببببببد يب الطبببببببالب علبببببببى املهبببببببا ا  اللاويبببببببع 
اخلا بببببببببببع ببببببببببببالنااءة والال اببببببببببببع واالسببببببببببب مال 

مببببع الرتك ببببة علببببى مهببببا ة النببببااءة  ،واحلببببدي 
واالر مببببببببام بةيببببببببااة حصبببببببب لع  ،واالسبببببببب  عاب

الطببببببببببالب مببببببببببن املةببببببببببااا  واملصببببببببببطلحا  
امل خصصبببببع ة جمبببببا  الد اسبببببا  اإلسبببببالم ع 
واالس  ببباا  ع، وذبببد يب الطبببالب علبببى فهبببم 
النصببببببوا االس  بببببباا  ع وذا  هببببببا إ  اللاببببببع 

 العاب ع.

لاع مجنب ع  
 2  ديع 

ع مو اإلملببببام بنواعببببد لاببببع مجنب ببببع  ديببببع سببببام ي 
وف علبببببببببى بعببببببببب  والو ببببببببب  ،مو وب بببببببببع  ديبببببببببع

النصبببوا الدين بببع النديبببع مبببن العهبببد النبببدق 
واجلديد، وال عاف على  لة ا  املس  ا   
ة ذوج ببببب  ال بببببب  البببببيت ذببببباا  بعببببب  نصبببببوا 
النببباسا الالببباق إ  م بببو  مبببن العهبببد النبببدق 
واجلديبببد، وذبببد يب الطبببالب علبببى الببباا علبببى 

 ر ه ال بها  وذةن درا اين ا  ولاويا .
 جممول 

 ساعع. 22 ساعا  اخلطع 
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 إنجازات القسم العلمية:
 ج النسبببم مبببن  بببال   طبببط النسبببم العلم بببع، وس اسبببع النببببو  ف ببب ،  ببباي  

عببداا  مببن الدا سبب  امل خصصبب  ة الد اسببا  االس  بباا  ع  - مد اهلل ذعببا  -
 ة فاوعها وجماالفا امل عداة وذلك ة ماحليت املاجس ري والدك و اه.

احلببع املاجسبب ري واحببدا  وم بعبب  اا سببا ، ين سبببوا فنببد بلببد عببدا  اجيببمي م 
إ  عببدا مببن الببدو  اإلسببالم ع والعاب ببع منهببا: البب من، إندون سبب ا، سببو يا، ذببونع، 
ال وناا، الةلب ، اهلند، باكس اا، إاافع إ  ما كاريا  من  اجيمي النسببم ة ربب ه 

 املاحلع رم من مبناء اململالع العاب ع السعوايع.
ع ببا اا سببا  يالببوا  عالنسببم ة ماحلببع الببدك و اه ،ال،بب  وبلببد عببدا  اجيببمي 
علببى  مسببها: اململالببع العاب ببع السببعوايع، وذببونع، واهلنببد، وباكسبب اا، عببدة اوال  

وف مبببا يلبببمي  ائمبببع ب نيببباء احلا بببل  علبببى ا جبببع البببدك و اه،  .وال ونببباا، والةلبببب  
 ومواوعا   سائلهم العلم ع:

 عنواا الاسالع  الباح   م
 األ طاء العنديع ة اائاة املعا ف اإلسالم ع ن نا ا احلمّ دا.  ّ د ب 1
 منابع املس  ا   ة ا اسع السنع النبويع حلب ا. مصطةى بن عما   2
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لبببببببويع ة ا اسبببببببع  مبببببببنهج املس  بببببببا  بانبببببببا ا ا. مازا بن  ال  مطبنا   3
 اجلوانب الةالايع

 ببال   انج ة ذنصببري املسببلم   ذسو منهج الل  ا. علمي ع    احلاو  4
 النصف الاا  من الناا الع اين

ا. إباار م عبد الالاق   5
 عبد اهلل

 اإلسالم واملسلموا ة الةلب  

ا. عبد العةية بن علمي   6
 االس  اا  املا و   اثوييت

مو ببف املس  ببا   مببن العبببااا  ة اإلسبببالم  ا.  مد سع د الساحا   7
 من  ال  اائاة املعا ف اإلسالم ع

مد سبببببببببع االس  بببببببببباا  ال ونان بببببببببع وناافببببببببببا ة  ا بال   ل شا. جها 8
 الد اسا  ال اع ع واإلسالم ع

 عما بن مساعد ال ايوة ا.   9
س اء املس  بببا   حبببو  العنوببببا  ة اإلسبببالم 

ا اسببع  -مببن  ببال  اائبباة املعببا ف اإلسببالم ع
 حتل ل ع ننديع

 عاي  بن  جاء احل  لمي ا.   10
ك اببببا    مببببو بالبببا الصبببدي   ابببمي اهلل عنببب  ة

املس  ببببببببببا   مببببببببببن  ببببببببببال  اائبببببببببباة املعببببببببببا ف 
 اإلسالم ع

منببببارج املس  ببببا   ة ك ابببببافم عببببن اخلل ةببببع   مد عاما مااراي ا. 11
 الاااد عما بن اخلطاب  امي اهلل عن 

م،ا االس  اا  على املنهج العندي اإلسالممي  سع د م د بن  اري م د ا.  12
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 ة اهلند

 بمتاا  املس  بببببببببببببا   العامل بببببببببببببع، ن ببببببببببببب فامببببببببببببب  اثسن بن علمي السويسمي ا.  13
 مردافها –ذالوينها  -

 
 
 

 :رؤية مستقبلية –شعبة االستشراق 
س  بباا ، وبعببد بعد ماو  مببا يابببو علببى ع بباين سببنع مببن إن بباء  سببم اال 

عبببدة مبببن ال ا بببري وال طبببويا ة ر اللببب  ال عل مبببمي، ومنار ببب ،  مببباو  النسبببم لااحبببش
ع ط بع، وانببدماج كل ببع الببدعوة ي بعهببا النسببم ومنا اذ  الد اس ع، وبعد إن اء جامع

ة كل ا  اجلامعع، وبعد إعااة الناا ة ر اللع األ سام والالل ببا ، م ببب   سببم 
  .جبامعع ط بع االس  اا  اعبع من اعب  سم العلوم االج ماع ع

وانطال ببببا  مببببن ربببب ا ال ا ببببري، فنببببد  م  اجلامعببببع ابببباو ة إعببببااة الناببببا ة 
املاحلببببع  من ضبببب ا ا اذبببب  الد اسبببب ع لببببا ي ببببواءم مببببع مرببببداف النسببببم ومنار بببب  ومن

احلال ببع الببيت ذع  ببها حضببا ا  ال ببوم، ول الببوا محببد الاوافببد الببيت حتنبب  م طلبببا  
وذلببك  ؛حببوا  احلضببا ا  وجمبباال  االذةببا  واالل نبباء ببب  حضببا ا  العببا  ال ببوم

الس  بببااف اآلفبببا  اإلجياب بببع لل عببباي  السبببلممي بببب  حضبببا ا  العبببا ، مبببع ب ببباا 
 ف اإلسالم ال ي ينا  ما ال عدايع ة األايبباا واأللسببنع واللاببا  والنوم ببا  مو 

 ع إهل ع.نّ بوال اائع والانافا  واحلضا ا  س  
 :مركز الدراسات االستشراقية والحضارية
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ج س اسببع  سببم االس  بباا  منبب  ن بب ذ  علببى م  ببع حتن بب  عببدا مببن نصببي  
كببة للد اسببا  االس  بباا  ع ومببن مببباز ربب ه األرببداف إ امببع ما  ،األرببداف الالل ببع

 واحلضا يع.
مبببببن رببببب ا املنطلببببب  وبعبببببد ما  ببببباّج النسبببببم عبببببداا  مبببببن امل خصصببببب  ة  

الد اسبببا  االس  ببباا  ع ل االفبببا امل عبببداة،  م  اببباو ة حتن ببب  ردفببب  ة إن ببباء 
إن اء ر ا املاكببة محببد امل بباوعا   ماكة للد اسا  االس  اا  ع واحلضا يع، ويعد  

 الملع لاسالع النسم.احل ويع اهلامع امل
 :أهداف المركز

إجببااء الد اسببا  اجلببااة امل م بببةة بالد ببع وال و، بب  واأل ببالع، وخبا بببع ة  -1
 جما  العلوم اإلنسان ع واحلضا يع ومنارج البح  وال ةالري.

إعببببداا املببببااة الصبببباحلع لل عايببببف باإلسببببالم علببببى حن ن بببب ، ة مسببببلوب  -2
  اإل ببااج.... حبب  ى ف بب  حسببن العبباه، وإجيببازه، و بباعصبباي، ي ااعببَ 

يالوا ذلك كل  فا ع ألا يعاف النام، وخبا ع غري املسلم ، حن نع 
 اإلسالم.

اه اإلسبببالم ا اسبببع نندا اسبببع س اء امل -3 َب يبببي س  بببا   جتببب  ع، وخبا بببع مبببا ك  ببب 
 منها بلاا  عامل ع كاإلجنل ةيع واألملان ع والةانس ع وغريرا.

 اة وذندق ما يصل  من جتا هبا.دبا ا  واملةار م امل عبف على احلضا  بال ع -4

ة الببببيت يالببببن ما ية ببببد منهببببا الببببباحاوا ة ذا ببببع بعبببب  البحببببوث اجلببببااي  -5
 ا اسافم وختري ما يصل  منها للن ا كامال  مو جةئ ا .

إعداا جمموعع خم ا ة من الباحا  امل د ب ، و نش  ببد افم علببى ميببدي  -6
 ببو،هم وبابباه  العلمبباء العببامل  ة املاكببة، وذلببك بابباه اإلفببااة مببن
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ننببوا حاجببا  املاكببة ، اإعببداارم ة املسبب نبش ل الونببوا ببباحا  مكةبباء 
 وبع  املبسسا  ال عل م ع، ة اوء  طع مد وسع.

 مه :مسؤوليات المركز ومها 
ينببرت  جملببع املاكببة االسبب عانع هب  ببع اس  ببا يع غببري م ةاغببع، ومااسببل  ة  -1

ن إجبببااء املةيبببد مبببن حببب  يببب مالن املاكبببة مببب  ،او  ومااكبببة علم بببع خم لةبببع
 من ا اسا  و وث رامع. امل او ا  وامل ابعع لالش ما يس  د  

واع  طببع مد وسببع ال   ببا  عببدا مببن الببباحا  الدا سبب  وخبا ببع  ببن  -2
ذ وفا ف هم  الالةاءة العلم ع والند ة على اإلفااة مببن اللاببا  األجنب ببع، 

 وإعداارم إعدااا  علم ا  مناسبا .

حت ببوي علبببى مساسبب ا  مببا ا بباج إل بب  البببباحاوا، يببوفا املاكببة مال بببع لبب   -3
 ،وخبا ع مببا ي علبب  باملصبباا  األ ببل ع والد اسببا  الالزمببع بلاببا  خم لةببع

وجيببببد  ما ذالببببوا لببببد  املال بببببع النببببد ة علببببى االسبببب ةااة مببببن املال بببببا  
امل ندمع وال عاوا معها عن طاي  هنايا  طاف ببع مو اإلعببا ة اخلا ج ببع، مو 

 ع مياإلنرتنج .عن طاي  ال بالع العامل 

وا، يااعى ما  ريي ب ا رتا  الندوا  العلم ع، اليت ي ا ك ف ها علماء مسلموا م خ  -4
ى هلببا علمبباء مببن  عَ دْ كمببا يبب    ، يالونببوا مببن م طببا  ابب ، وة ختصصببا  م عببداة 
 غري املسلم  لد اسع وجها  الناا املخ لةع. 

اا  ع مببع م خصصببع ة الد اسببا  االس  بب الي   َ علم ببع ي ْصد  املاكة او يببع  -5
 واحلضا يع.

ينبببوم املاكبببة  صبببا ك اببببا  املس  بببا   وس ائهبببم ة النضبببايا اإلسبببالم ع  -6
 وذبويبها و ارا إ  مااهنا ة ك ابافم، ومنا   ها منا  ع علم ع.
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املاكببة الببلامج الالزمببع الببيت حتببدا ف هببا األولويببا  ة اببوء مرببداف املاكببة    يعببد   -7
ب   واملس  ببا   عببن اإلسببالم  ك عببداا الةهببا م اخلا ببع  صببا ك ابببا  الاببا 

وذصببن ةها حسببب ال خصصببا ، وك ببوفري الو،ببائ  واملخطوطببا  الببيت يعبببدرا  
 املس  ا وا عن اإلسالم مته دا  لد اس ها ا اسع علم ع. 

ا املاكببة لبببع  الببباحا  فبباا السببةا واإل امببع ة البببالا املخ لةببع إذا يوف   -8
مببن مببد  اإلفببااة  ا  نببع ببب ا  ببو،هم ذ طلببب ذلببك، ل ي ببابعهم لل  كببد

  احلن ن ع الوااحع من و اء ذلك. 

 الهيكل اإلداري للمركز
 ي الوا املاكة من عّدة اوائا م الاملع ورمي:

 :مجلس القسم 

ورو اجلهع املسبولع علم ببا  وإاا يببا  عببن املاكببة، ويالببوا مببن حنبب  ما يناببا ة 
ي لش ل  ما و  ،مسا  املاكة، وما ي سا ل  عوامش الدعم وال    ع املااي واملعنوي

 يعرتا  من عنبا . 
 :مجلس المركز 

وربببو معلبببى جهببببع مسببببولع إاا يبببا  وعلم ببببا  بعبببد جملبببع النسببببم، وربببو اجلهببببع 
املسبببببولع مكااي ببببا ، مببببن ح بببب  ال خطبببب ط واللجمببببع وال بببب ل ف والرت ببببع وال حن بببب  

 ببا  معضبباء جملببع املاكببة وال حالبب م العلمببمي، وغببري ذلببك مببن ممببو  مكااي ببع، ول  
 ومعايري  داة.ف  اوابط وَ 

  ئ سا ، ووك ل  مم نا ، و ن ي م   وي الوا جملع املاكة من مديا املاكة
    ا رم من مساذ ة وعلماء عامل  ة املاكة مو من غري املاكة.ا

 اا العلم ع والعمل ع حسب احلاجع .بدا من الل بة عبال عن جملع املاكبوي ة
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 :الهيئة االستشارية 

دة جملبببع املاكبببة ة حبببدوا مبببا يطلبببب مبببن معضببباء ش او ربببا ة مسببباعوي مابببي 
   الضوابط ال ال ع:فْ اهل  ع ة األمو  االس  ا يع األكااي ع، ول ا  معضاارا وَ 

 ما يالونوا من امل خصص .  -1
 ما ي صةوا باملواوع ع العلم ع. -2

 ما يالونوا من م حاب اخللة العلم ع والعمل ع ة جما  عمش املاكة.  -3
 :المتدربون 

 مبببببن البببببباحا  اجلبببببااين الببببب ين ذ بببببوفا فببببب هم الالةببببباءة العلم بببببع    وربببببم جمموعبببببع 
مي ا جببع البالببالو يوم علببى األ ببش    ببن هلببم ار مببام باالس  بباا  وختصبب  ة جمببا   

 العلوم اإلسالم ع واحلضا يع، وذالوا األولويع ملن لديهم لاع مجنب ع مو مكاا. 
 :الموظفون اإلداريون والباحثون 

، مو مسبب اذ م ببا ك علببى األ ببش، جببع مسبب اذي عبب  للماكببة مببديا م ةببا  بد   -
 ويع  ل  وك ش.

 ي ع  ة املاكة مو ةوا إاا يوا ل س ري معمال .  -

ي ع  ة املاكة باحاوا ملساعدة العلماء امل خصص  ة اجملاال  العلم ع   -
 امل عداة.

ي  رتال ة مديا املاكة ما يالوا من معضاء ر  ع ال د يع، وما يالوا   -
 ا  املاكة. ذا  لع و، نع ب خصص

 مدة مديا املاكة ،الث سنوا   ابلع لل  ديد. -

 :ونالعلماء المتخصص 
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ي ع  ة املاكة عدا من علماء املسببلم  للن ببام بال ببد يب واألعمببا  العلم ببع 
ببببباملاكة، وم ابعببببع املنااببببط وامل بببباوعا  العلم ببببع، ومببببنهم ي الببببوا معضبببباء جملببببع 

 املاكة.
فببوا باألرل ببع هلبب ا العمببش، ويس حسببن ع ا   نْ ى ة ا   ا رم ما يالونوا  ي اعَ اَ ويب  

ما يالببوا العضببو  ببن جي ببد لاببع مجنب ببع مو مكاببا، وما يالببوا واسببع االطببالل ة 
جمببا  العلبببوم اإلسببالم ع، والد اسبببا  االس  بباا  ع، ومبببنهج ال ةالببري اإلسبببالممي، 

 ومنارج ال ةالري األ ا .

 شعبة المعلومات في المركز
:  سم ي  مش علببى امللةببا  اخلا ببع ذننسم اعبع املعلوما  إ   سم   

بالد اسبببببا  االس  ببببباا  ع، و سبببببم ي ببببب مش علبببببى امللةبببببا  اخلا بببببع بالد اسبببببا  
 احلضا يع.
 : ملفات الدراسات االستشراقية:موال  
 ملةا  موزعع ذوزيعا  إ ل م ا : -1

 ملف االس  اا  اإلجنل ةي. ✓

 ملف االس  اا  الةانسمي. ✓

 ملف االس  اا  األملا . ✓

 إليطا .ملف االس  اا  ا ✓

 ملف االس  اا  األسبا . ✓

 ملف االس  اا  اللذاا . ✓

 ملف االس  اا  اهلولندي. ✓

 ملف االس  اا  الدّا كمي. ✓
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 ملف االس  اا  الاوسمي. ✓

 ملف االس  اا  األمايالمي. ✓

 ملف االس  اا  اإلساائ لمي. ✓

 ملفات لبعض البالد الشرقية المهتمة بدراسات اإلسالم:
 اإلسالم.ملف للد اسا  ال ابان ع عن  ✓

 ملف للد اسا  الص ن ع عن اإلسالم. ✓

 ملف للد اسا  اهلنديع عن اإلسالم. ✓

 ملف لد اسا  نصا   ال ا  عن اإلسالم. ✓

 ملف لد اسا  املوا نع عن اإلسالم. ✓
 ملفات مدراس الفكر االستشراقي: -2

 ملف مد سع االس  اا  ال هواي. ✓

 ملف مد سع االس  اا  النصاا . ✓

  وعمي.ملف مد سع االس  اا  ال  ✓

 ملف مد سع االس  اا  العلما . ✓

 ملف "املس  ا وا ال ين مسلموا". ✓

 ملف "امل  ،اوا باالس  اا  من املسلم ". ✓

 ملفات أعالم المستشرقين: -3

م مبببن معبببالم املس  بببا   ي ببب مش علبببى سبببريذ ، ومعمالببب ، لَ بملبببف لالبببش عبببَ 
 ومو ة  من االس  اا ، والد اسا  اإلسالم ع.

 با  مجبديا .وذاذب ر ه امللةا  ذاذ 

 ملفات مراكز االستشراق في العالم: -4
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 ملف لالش ماكة من مااكة االس  اا  ة العا .
وذاذببب ذاذ بببا  مجبببديا  مو إ ل م ببا ، ي بب مش كببش ملببف علببى اجتارببا  املاكببة 

 وار ماماذ  وإجنازاذ  ومرم العامل  ف   من املس  ا  .

 ملفات مؤتمرات المستشرقين: -5

اا  املس  ببا   العامببع واإل ل م ببع وي بب مش علببى ملف لالش مبمتا مببن مبببمت
 بانامج املبمتا ومعمال  وذو  اذ .

 وذاذب امللةا  ذاذ با  مجبديا .
 ملفات المؤتمرات اإلسالمية المهتمة باالستشراق: -6

 ملف لالش مبمتا إسالممي ار م لنا  ع معما  املس  ا   والاا عل ها.

 ملفات مؤتمرات دراسات الشرق األوسط: -7

فاااااات للجامعاااااات األوروبياااااة واألمريكياااااة المهتماااااة بالدراساااااات مل -8
 اإلسالمية:

يعد ملف لالش جامعع وما ي بعها من م سام علم ع مو مااكة  وث مه مع 
 باإلسالم والعاب.

 :ملفات خاصة بعالقات االستشراق -9

 ملف االس  اا  وال نصري. ✓

 ملف االس  اا  واالس عما . ✓

 ملف االس  اا  والالنائع. ✓

   اا  واألاياة.ملف االس ✓

 ملف االس  اا  والصه ون ع. ✓

 :الملفات الخاصة بموضوعات االستشراق -10
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 ملف االس  اا  والعن دة اإلسالم ع. ✓

 ملف االس  اا  والناسا الالاق وعلوم . ✓

 ملف االس  اا  واحلدي  النبوي ال ايف وعلوم . ✓

 ملف االس  اا  والسرية النبويع. ✓

 ملف االس  اا  والةن  وم ول . ✓

 االس  اا  والةا  اإلسالم ع.ملف  ✓

 ملف االس  اا  وال ا ي  اإلسالممي. ✓

 ملف االس  اا  واحلضا ة اإلسالم ع. ✓

 ملف االس  اا  وا اسا  اجمل مع اإلسالممي. ✓

 ملف االس  اا  واللاع العاب ع وعلومها. ✓

 ملف االس  اا  واألاب العاو واإلسالممي. ✓

 ملف االس  اا  والرتب ع اإلسالم ع. ✓

 اا  واأل ال  اإلسالم ع.ملف االس   ✓

 ملفات اإلسالم في الدراسات غير االستشراقية: -11

 ملف اإلسالم ة علم األجنام الدي  ميمنااوبولوج ا الدين . ✓

 ملف اإلسالم ة علم ذا ي  األاياا مي منا نع األاياا  . ✓

 ملف اإلسالم ة علم االج مال الدي  وعلم االج مال املعاة. ✓

  اسا  األ ال  ع.ملف اإلسالم ة علم الد ✓

 ملف اإلسالم ة علم النةع. ✓

 ملف اإلسالم ة الد اسا  اال  صاايع. ✓

 ملف اإلسالم ة الد اسا  اجلاااف ع. ✓
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 ملف اإلسالم ة ماب الاحال . ✓

 ملف اإلسالم ة الد اسا  الةلسة ع. ✓

 ملف اإلسالم ة ا اسا  اإلعالم والدعايع . ✓

 اب العامل ع.ملف اإلسالم ة مصاا  األاب الااو واآلا ✓

 ملف اإلسالم ة مصاا  علم الالرو  ميالد اسا  الالنس ع .  ✓

 

 

 ملفات المؤسسات اليهودية في العالم: -12

 يعد ملف لالش مبسسع. 

 ملفات المؤسسات النصرانية في العالم: -13

  يعد ملف لالش مبسسع. 

 ملفات وثائقية عن اإلسالم في تواريخ العالم: -14

 املسلم  ة ال ا ي  العاملمي: ع الو،ائ  امل علنع باإلسالم و  
 ملف اإلسالم ة مصاا  ال ا ي  ال هواي: و،ائ  اجلن ةا. ✓

الو،ببائ   -ملببف اإلسببالم ة مصبباا  ال ببا ي  الالنسببمي: الو،ببائ  الالنسبب ع ✓
 الو،ائ  اخلا ع بالةاذ الاا. –الصل ب ع 

ملف اإلسببالم ة مصبباا  ال ببا ي  ال بب وعمي: الو،ببائ  ال بب وع ع  والو،ببائ   ✓
 عامع. السوف   ع

الو،ببائ   –ملببف اإلسببالم ة مصبباا  ال ببا ي  األو وو: الو،ببائ  الصببل ب ع  ✓
 االس عما يع.

 ملف اإلسالم ة الو،ائ  الصه ون ع. ✓

 ملف اإلسالم ة الو،ائ  العامان ع. ✓
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 ملف اإلسالم ة و،ائ  األمم امل حدة. ✓

ملفااااات حااااول مسااااتقبل اإلسااااالم فااااي العااااالم فااااي ضااااوء حااااوار  -15
 نظم العالمية الجديدة.األديان، وفي ضوء ال

 ملف اإلسالم واحلوا  ب  األاياا. ✓

 ملف اإلسالم واحلوا  ال هواي املس حمي. ✓

 ملف اإلسالم والناام العاملمي اجلديد. ✓

 ملف اإلسالم و ال نصري ة العا . ✓

 ملف االستشراق والدراسات اإلقليمية. -16

 ملف لالش إ ل م مو  طا إسالممي ة ا اسا  املس  ا  . 
 شراق والنقد الذاتي:ملف االست -17

ملةا  جلمع نند املس  ا   ألنةسببهم  بباال  ة ننببد االس  بباا  عامببع مو 
 نند املس  ا   بعضهم لبع  ة معماهلم واجتارافم.

ملفاااات تصااانيف المستشااارقين حساااب ماااواقفهم مااان اإلساااالم  -18
 وحضارته:

 امل عصبوا من املس  ا  .: ملف  ✓

 املع دلوا من املس  ا  .: ملف  ✓

 امل عاطةوا من املس  ا  .: ملف  ✓

 ال ين مسلموا من املس  ا  .: ملف  ✓

 ملفات المستشرقين حسب عالقاتهم وارتباطاتهم: -19

 املس  ا وا املاذبطوا بالالنائع.: ملف  ✓

 املس  ا وا املاذبطوا باألاياة.: ملف  ✓
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 املس  ا وا املاذبطوا لااكة البحوث اجلامع ع.: ملف  ✓

 باأل سام العلم ع اجلامع ع. املس  ا وا املاذبطوا: ملف  ✓

 ملفات متنوعة: -20

 معما  املس  ا   اليت متج ذا  ها إ  اللاع العاب ع.: ملف  ✓

 امل خصصوا ة الد اسا  االس  اا  ع من العلماء العاب.: ملف  ✓

 امل خصصوا ة الد اسا  االس  اا  ع من العا  اإلسالممي.: ملف  ✓

 مي.م،ا االس  اا  ة العا  اإلسالم: ملف  ✓

 ثانيًا: ملفات شعبة الدراسات الحضارية:
 امللةا  اخلا ع باحلضا ة اإلسالم ع. -م
 ا ع احلضا ة الااب ع.خبامللةا  اخلا ع باحلضا ا  األ ا  و  -ب

 :الملفات الخاصة بالحضارة اإلسالمية -م

 ملف مةهوم احلضا ة ة الةالا اإلسالممي. -1

 ملف طب عع احلضا ة اإلسالم ع. ✓

 م ع.ملف مصاا  احلضا ة اإلسال ✓

 ملف ذا ي  احلضا ة اإلسالم ع. ✓

 ملف وحدة احلضا ة اإلسالم ع. ✓

 :ملفات نظم الحضارة اإلسالمية -2

 ملف الناام الس اسمي ة احلضا ة اإلسالم ع. ✓

 ملف الناام االج ماعمي. ✓

 ملف الناام اال  صااي. ✓

 ملف الناام الةالاي والاناة. ✓
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 ملف الناام األ ال مي. ✓

 :ميةملفات المنجزات الحضارية اإلسال -3

 م من علوم الدين.لْ ملةا  العلوم الدين ع: ملف لالش ع   ✓

 م من علوم احلضا ة اإلسالم ع.لْ ملةا  العلوم احلضا يع: ملف لالش ع   ✓

مابببش الطبببب، الال م ببباء، الصببب دلع، الةلبببك، اجلاااف بببا، الايااببب ا ، الطب عبببع، 
 املنط ، الةلسةع، األاب، الةن....

 :ضارات األخرىملفات تأثير الحضارة اإلسالمية في الح -4
 :ملفات مراكز الحضارة اإلسالمية -5

 .ملف لالش ماكة من مااكة احلضا ة اإلسالم ع

ملفااااات مراكااااز ومؤسسااااات الدراسااااات الحضااااارية اإلسااااالمية فااااي  -6
 :العالم
 ملف لالش مبسسع حضا يع. 

 :ملفات لآلثار والفنون اإلسالمية في العالم -7

 .ملفات األقليات اإلسالمية في ظل الحضارات األخرى -8
 ملفات خاصة بحضارات الشرق القديم: -9

 ملفات خاصة بحضارة الجزيرة العربية في التاريخ القديم: -10
ملفات خاصة بحضارة شبه الجزيرة العربياة فاي التااريخ اإلساالمي  -11

 والحديث:
 ملفات خاصة بدراسات حضارية عن المدينة المنورة: -12

 ملف ذا ي  املدينع املنو ة. ✓

 ملف جاااف ع املدينع املنو ة. ✓
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 ملف معالم املدينع املنو ة. ✓

 ملف ماباء املدينع املنو ة. ✓

 ملف س،ا  املدينع املنو ة. ✓

 :انتشار اإلسالم وحضارته في العالم تملفات مشكال -13

 ملةا  عن ان  ا  اإلسالم وحضا ذ . ✓

 ملةا  عن م الال  االن  ا  الدي  واحلضا ي ل سالم. ✓

 
 :الملفات الخاصة بالحضارات األخرى خاصة الغربية -ب

 ملف مةهوم احلضا ة ة الااب وال ا . -1
 ملف ال ناء احلضا ا  واحلوا  ب نها. -2

 ملف املااكة واملبسسا  احلضا يع ة العا . -3

 ملةا  حلضا ا  العا  و،نافاذ : ملف لالش حضا ة مو ،نافع مجنب ع. -4

 ملةا  عال ع احلضا ة اإلسالم ع باحلضا ا  األ ا . -5

 :ملفات الحضارة الغربية -6

 احلضا ة الااب ع. ملف ذا ي  ✓

 ملف مصاا  احلضا ة الااب ع. ✓

 ملف طب عع احلضا ة الااب ع و صائصها. ✓

 ملف سلب ا  احلضا ة الااب ع. ✓

 ملف مااكة ومبسسا  احلضا ة الااب ع. ✓

 .ومبسسافا ملف عال ع احلضا ة اإلسالم ع باحلضا ة الااب ع ✓
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 على احلضا ة اإلسالم ع. ملف ال  ،ري الااو ✓

 ا ة الااب ع باالس عما .ملف عال ع احلض ✓

 ملف عال ع احلضا ة الااب ع بال نصري. ✓

 ملف عال ع احلضا ة الااب ع باالس  اا . ✓

 ملف عال ع احلضا ة الااب ع بالصه ون ع. ✓

 

 دراسات حول مستقبل العالقات الحضارية: -7

 ملف مس نبش احلوا  ب  احلضا ة اإلسالم ع واحلضا ا  األ ا . ✓

 إلسالم ع واحلضا ا  األ ا .ملف احلوا  ب  احلضا ة ا ✓

 ملف م الال  احلضا ة اإلسالم ع ة العصا احلدي . ✓

 ملفات الغزو الفكري: -8

 .يملف لالش جما  من جماال  الاةو الةالا 
*       *     * 
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