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 شعبة االستشراق 
 قسم العلوم االجتماعية  في

 بجامعة طيبة
 :تعريف بجامعة طيبة: مقدمة

 :وبعد ،بعده نيبَّ والصالة والسالم على َمْن ال  ،احلمد هللا وحده 
يف ) القــــرآن الكــــرمي يف الدراســــات االستشــــراقية(فبمناســــبة انعقــــاد نــــدوة  

يطيب جلامعة  ،رحاب جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة
طيبــة باملدينــة املنــورة أن تقــدم هــذا التقريــر عــن شــعبة الدراســات االستشــراقية يف 

 .نسانية باجلامعةقسم العلوم االجتماعية بكلية الرتبية والعلوم اإل
يـــــر نبـــــذة مـــــوجزة عـــــن هـــــذه الشـــــعبة مـــــن حيـــــث النشـــــأة ر ويتضـــــمن التق 

نبـذة تعريفيـة  مـع ،واألهداف واخلطط واملناهج واملقررات الدراسية اليت تقدم فيها
 . خمتصرة عن مركز الدراسات االستشراقية واحلضارية التابع للشعبة والقسم

بصــدور األمــر الســامي الكــرمي أنشــئت جامعــة طيبــة باملدينــة املنــورة قــد و  
هـــــ القاضــــي باملوافقــــة علــــى قــــرار 10/5/1424تــــاريخ الو  22042قم ذي الــــر 

هــــــ 17/3/1424تــــاريخ الو  1/29/1424رقم ذي الــــجملــــس التعلــــيم العـــــايل 
ـــــدمج فرَعـــــ ـــــن ســـــعود اإلســـــالمية وجامعـــــة امللـــــك (  يْ ب  جامعـــــة اإلمـــــام حممـــــد ب

مسـتقلة مقرهـا منطقـة املدينـة املنـورة،  ليكونا جامعة) عبد العزيز يف املدينة املنورة 
 ).جامعة طيبة ( هـ متت تسميتها 19/4/1425ويف 

للطالبـــات،  اً للطـــالب وشـــطر  اً شـــطر : وتضـــم اجلامعـــة شـــطرين منفصـــلني 
ليـة ك: ، والكليـات هـييـاً عال اً ويشمل شطر الطـالب سـبع كليـات علميـة ومعهـد

عوة، وكليـة العلـوم، وكليـة الطـب كلية الـدالرتبية والعلوم اإلنسانية، اليت دجمت با  
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وهندسـة والعلوم الطبية، وكلية التمـع، وكليـة العلـوم املاليـة واإلداريـة، وكليـة علـوم 
 .واملعهد العايل لألئمة واخلطباءوكلية اهلندسة، احلاسبات، 

عمــادة القبــول والتســجيل، : ســاند الكليــات عــدد مــن العمــادات مثــليو  
عمــــادة مدمــــة التمــــع و ؤون املكتبــــات، عمــــادة شــــو عمــــادة شــــؤون الطــــالب، و 

عمــــادة و عمــــادة الدراســــات العليــــا، و ، ، وعمــــادة كليــــة التمــــعوالتعلــــيم املســــتمر
 .عمادة معهد البحوث واالستشاراتو البحث العلمي، 

عمــادة الدراســات اجلامعيــة للطالبـــات ، يشــرف علــى شــطر الطالبــات و  
نية، وكليــة العلــوم، وكليــة كليــة الرتبيــة والعلــوم اإلنســا: وتشــمل مخــس كليــات هــي

، وكلية التمع، إضـافة إىل  احلاسباتوهندسة الطب والعلوم الطبية، وكلية علوم 
 .مدمة التمع والتعليم املستمر

 
 
 
 
 
 
 
 

 :توطئة
إن َمـــْن يـــنعم النظـــر يف تـــاريخ البشـــرية الطويـــل يـــرى أن معظـــم الشـــعوب  

لت تسعى إىل الكشف ، كانت وما زامتالف ايف وجّل احلضارات اليت عاشت 



 3 

عــن احلقيقــة، وهــي إمنــا تضــّحي وتبــذل يف الغالــب مــن أجــل الوصــول إىل احلــق، 
 وختــــــــــوض احلــــــــــروب املهلكــــــــــة دفاعــــــــــًا عمــــــــــا تعتقــــــــــد أنــــــــــه الصــــــــــحيح الــــــــــذي 

 .ال عوج فيه
هجهم إن أسباب سوء التفاهم كثرية بني الشعوب، فقـد خيتلفـون يف منـا 

ولــو عرفــوا أن  اجهم وأحكــامهم،ذلــك كلــه علــى نتــ وأســاليبهم، وبيئــاتم، فيظهــر
دوا وقاربوا يف توحيد املناهج واألساليب اليت رآها كل منهم دَّ ااياتم واحدة، وس
اجلميــع إىل االقــرتاب منهــا، والعــيش يف نــور  تلــك الــيت يرنــو –ســبيًال إىل احلقيقــة 

لوجـــدوا أن أســـباب اخلـــالف ميكـــن أن تضـــيق، وألصـــاموا إىل صـــوت  –هـــداها 
وإْن جلّــْت بــم الــدروب، وأن  ،هــو ينــاديهم، أمــًال يف أن يســمعوااحلــق والعــدل، و 

 .يعودوا مهما تاهت بم األقدام
أن يتجـردوا مـن  –قبـل اـريهم  –إن مهمة العلماء والبـاحثني واملفكـرين  

د أسس أسباب اخلصومات، وأن يتجهوا حنو البحث العلمي الرصني، الذي يوجِ 
يهيـئ أسـباب و  ،قـايف املوضـوعي واملنصـف البناء احلضـاري والتواصـل العلمـي والث

ـــ ،احـــرتام النـــاس بعضـــهم بعضـــاً  نهم مـــن فهـــم الثقافـــات والـــديانات األمـــرى وميكِّ
 .فهماً صحيحاً 

رافـداً مهمـاً مـن روافـد املعرفـة  –منـذ زمـن  –ومتثل دراسات املستشـرقني  
دة ت الدراســات االستشــراقية مبراحــل متعــدمــرَّ قــد و  .الغربيــة باإلســالم واملســلمني

تعــــددت فيهــــا منـــــاهج دراســــتهم لإلســــالم واملســـــلمني،  ،منــــذ نشــــأتا إىل اليـــــوم
داً عـــن حقيقـــة ْعـــوامتلفـــت بـــذلك نتـــائج دراســـاتم قربـــاً وبُـ  ،وأســـاليبها ووســـائلها

ح ـتبعاً لصـحة املنـاهج وموضـوعيتها الـيت يتبعهـا املستشـرقون، حـىت أصبـ ،اإلسالم
 .ها علمياً ومالياً ـليت تدعمة اـاتا اخلاصـراقية مؤسسـات االستشـللدراس
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لدراســـــــات ل –يف الســــــنوات األمـــــــرية  –وملــــــا تنبـــــــه العــــــامل اإلســـــــالمي 
االستشــراقية، ومــا أفرزتــه مــن دراســات ونتــائج ماطئــة عــن اإلســالم واملســـلمني، 

النظــرة الغربيــة إىل اإلســالم واملســلمني، انــربى بعــض العلمــاء  صــيااةســامهت يف 
لدراســات االستشــراقية حــول اإلســالم واملســلمني واملثقفــني واملفكــرين للــرد علــى ا

 .من مالل جهود فردية
مـن الدراسـات  على أحد أن مواجهة هذا القـدر الكبـريبيد أنه ال خيفى  

االستشراقية القائمـة علـى جهـود مؤسسـات علميـة عامليـة ال تـؤيت مثارهـا املرجـوة، 
وتبقــى الدراســات  اه مؤسســات علميــة،لــة إال بعمــل تتبنَّــمو وال حتقــق أهــدافها املأ

ـــة  جهـــوداً حمـــدودة، وذات أثـــر ضـــعيف، ورمبـــا جـــاءت  –علـــى أمهيتهـــا  –الفردي
 بعيــــــــــدة عــــــــــن الطــــــــــرح العلمــــــــــي املبــــــــــين علــــــــــى املنــــــــــاهج  ،عاطفيــــــــــة ومحاســــــــــية

 .واألدلة العلمية
 :النشأة والتأسيس

إدراكــاً مــن املســؤولني يف التعلــيم العــايل باململكــة العربيــة الســعودية بأمهيــة  
الستشــراقية، وإميانــاً مــنهم بأنــه ال ميكــن مواجهــة هــذه الدراســات إال الدراســات ا

، ومــن مــالل البحــث العلمــي متخصصــة  مــن مــالل دراســات علميــة أكادمييــة
املتخصــص، واستشــعارهم بعظــم املســؤولية امللقــاة علــى عــاتقهم، قــرر املســؤولون 

وجــه عــىن بتفنيــد آراء املستشــرقني حــول اإلســالم بإنشــاء قســم علمــي متخصــص يُ 
 .عام، وبيان أمطائهم العلمية املنهجية، وإبراز حماسن اإلسالم

 وأســـند اإلشـــراف) هــــ1404-1403(عـــام  نشـــئ قســـم االستشـــراقأ 
ــــى إنشــــائه و   هسياســــة القبــــول والدراســــة فيــــه، ووضــــع مططــــه ومناهجــــ رســــمعل

إىل جامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية بالريـــاض، الـــيت قامـــت  ،الدراســـية
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اء القســـــم يف فرعهـــــا باملدينـــــة املنـــــورة وهـــــو املعهـــــد العـــــايل للـــــدعوة بـــــدورها بإنشـــــ
0Fاإلسالمية 

 .يف املعهد نضجتذلك ألن فكرة القسم نشأت و و  )1(
 :أهداف قسم االستشراق

 :أنشئ قسم االستشراق لتحقيق األهداف اآلتية 
طـــالع الدارســـني علـــى مـــا حيـــيط باإلســـالم واملســـلمني مـــن اهتمامـــات إ -1

 .ودراسات 
والـــرد  ،ه، ومناقشـــة الشــبهات املثــارة حولــها اإلســالم وحماســنعــرض مزايــ -2

 .عليها
دراســـة املؤسســـات االستشـــراقية دراســـة حتليليـــة، وتعريـــف الدارســـني بـــا  -3

 .وبأساليبهال لالستفادة من إبابياتا وننب سلبياتا
ل األفكـــار اخلاطئـــة والشـــبهات املثـــارة حـــول بُّـ َقـــحتصـــني الدارســـني مـــن تَـ  -4

 .نياإلسالم واملسلم
ــــذَّ  -5 ــــاض اإلســــالم ختــــريج متخصصــــني يف هــــذه الدراســــات لل ود عــــن حي

 .واملؤسسات اإلسالمية
إباد وسيلة إلقامـة صـالت علميـة وثقافيـة بـني املسـلمني واملنصـفني مـن  -6

 .املستشرقني
بيــــان أثــــر الدراســــات االستشــــراقية يف نقــــل احلضــــارة اإلســــالمية لــــبالد  -7

 .الغرب

                                                           
 .تغري اسم املعهد فيما بعد ، فأصبح كلية الدعوة )1(
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بـــا  هـــذه الدراســـات الـــيت تعـــىنمثـــل ســـّد ثغـــرة هامـــة وحاجـــة ملحـــة إىل  -8
اجلامعـــات يف العـــامل اإلســـالمي مبـــنهج علمـــي أكـــادميي، والعمـــل علــــى 

 .التعريف مببادئ اإلسالم الصحيحة
 :وشروط القبول ،الدرجات العلمية التي يمنحها القسم

 :درجة الماجستير -1
ـــ ـــنح الطالـــب امللتحـــق بالقســـم درجـــة املاجســـتري، وهـــي أوىل ال درجات ُمي

 إْذ ال تتضـــــــــــمن مطـــــــــــة القســـــــــــم دراســـــــــــة مينحهـــــــــــا القســـــــــــم،  العلميـــــــــــة الـــــــــــيت
 .للمرحلة اجلامعية

ى الســــنة األوىل منهمــــا الســــنة يــــدرس الطالــــب ســــنتني دراســــيتني، تســــمَّ  
الســـنتني هـــاتني التأهيليـــة، والســـنة الثانيـــة بالســـنة التمهيديـــة، وإذا اجتـــاز الطالـــب 

أحــد أعضــاء  بإعــداد حبــث تكميلــي حتــت إشــراف فلَّــكَ يُ ) جيــد جــداً ( بتقــدير 
ية، فإذا جنح هيئة التدريس بالقسم، وبعد إمتامه تتم مناقشة الطالب يف حبثه عالن

ويشــرتط اللتحــاق الطالــب بالقســم لنيــل درجــة املاجســتري  .مــنح درجــة املاجســتري
 :ما يلي
جيــد (بتقــدير ) البكــالوريوس(أن يكــون حاصــًال علــى الشــهادة العاليــة  .أ 

أو  ،اململكــة العربيــة الســعوديةحــدى جامعــات إعلــى األقــل مــن ) جــداً 
من أي جامعة معرتف با، وللس اجلامعة قبول احلاصلني علـى تقـدير 

 .بناء على اقرتاح جملس القسم وتوصية جملس الكلية) جيد(
 .على األقل) جيد جداً (أن يكون متوسط تقديره يف مواد التخصص  .ب 
 .راته ومواهبهأن بتاز املقابلة أمام جلنة يؤلفها القسم للتعرف على قد .ج 
 .أن يكون الئقاً طبياً  .د 
 .ملتزماً بأحكام اإلسالمأن يكون حسن السرية والسلوك،  .ه 
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أن يقــدم توصــيتني علميتــني بقبولــه مــن شخصــيتني أو جهتــني علميتــني  .و 
 .تقبلهما الكلية

 :مرحلة الدكتوراه -2
يتقدم الطالب الذي يستويف شـروط القبـول لتسـجيل درجـة الـدكتوراه يف 

ــــة ويعــــنيَّ  ،وعات االستشــــراقيةموضــــوع مــــن املوضــــ ــــه مشــــرف مــــن أعضــــاء هيئ  ل
 .حىت ينتهي من رسالته تهالتدريس بالقسم ملتابع

 :ويشترط لقيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه ما يلي
) جيـــد جـــداً (أن يكـــون حاصـــًال علـــى درجـــة املاجســـتري بتقـــدير  .أ 

أو مــا يعادهلــا مــن الــدرجات  ،علــى األقــل مــن قســم االستشــراق
 .متنحها اجلامعات األمرى املعرتف با األمرى اليت

أن بتــاز املقابلــة أمــام جلنــة يؤلفهــا القســم للتعــرف علــى قدراتــه  .ب 
 .ومواهبه

 .أن يكون الئقاً طبياً  .ج 
 .أن يكون حسن السرية والسلوك ملتزماً بأحكام اإلسالم .د 
أو جهتــني  ،أن يقــدم توصــيتني علميتــني بقبولــه مــن شخصــيتني .ه 

 .علميتني تقبلهما الكلية
 :االت الدراسة في القسممج

 :تتناول الدراسة في القسم المجاالت التالية
القـرآن : وتشمل ) تأصيًال ونقداً (الدراسات اإلسالمية عند املستشرقني  -1

والتـاريخ ، والفقـه اإلسـالمي، والعقيـدة ،وعلومهـاوالسنة النبويـة  ،وعلومه
ملدمل إىل وا، ووسائلهوأهدافه والتنصري  ،اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية
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وأصــول  ،واملــدمل إىل األديــان ،الدراســات اإلســالمية عنــد املستشــرقني
ومـــنهج التفكـــري اإلســـالمي والدراســـات اللغويـــة عنـــد  ،احلضـــارة الغربيـــة

 ،ولغــة أجنبيــة قدميــة ،ونصــوص استشــراقية باللغــة اإلجنليزيــة ،املستشــرقني
امل والظــــاهرة االستشــــراقية وأثرهــــا يف العــــ ،وقاعــــة حبــــث نظــــري وعملــــي

 .واريها من املقررات الدراسية..... اإلسالمي 
أعـــــالم املستشـــــرقني وإنتــــــاجهم  :دراســـــة املراكـــــز االستشـــــراقية وتشــــــمل -2

 .واملؤسسات االستشراقية دراسة نقدية حتليلية
وكيفيـــــة مواجهـــــة  ،دراســـــة املراكـــــز التنصـــــريية والكشـــــف عـــــن أمطائهـــــا -3

 .موجات التنصري
 :طبيعة الدراسة في القسم

مـع  ،والـدعوي احلكـيم ،اسة يف القسم بالطابع العلمي الـدقيقالدر  تسمت 
 العنايـــــــــة بـــــــــإبراز اجلوانـــــــــب اإلبابيــــــــــة والســـــــــلبية يف نتـــــــــاج املستشـــــــــرقني علــــــــــى 

ª]   :تعـــاىل قولـــه ضـــوء  © ¨  §  ¦ ¥ ¤  £  ¢ 
 ¸ ¶ µ ´  ³ ²± ° ¯® ¬ «Z] 8:املائدة[ 

z y x w v } |{ ] :  اىلـتعــــــــــــــه ولــــــــــــــوق 
 .]125: النحل [ Z ~ ے ¡ ¢£

يعـــىن فيهـــا بعقـــد الـــدورات العمليــــة  إذو الدراســـة يف القســـم نظريـــة وعمليـــة،  
 .والعناية باللغات إىل جانب التخصص،وتكثيف مناهج البحث،والنظرية

 ):المقررات والمناهج بالقسم(خطة الدراسة في القسم 
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ف بعــد النجــاح لَّـ َكــيُ و  ،يــدرس الطالــب ســنتني متهيــديتني دراســة منهجيــة 
حبــــث تكميلــــي يف أحــــد التخصصــــات الــــيت درســــها مــــالل فــــرتة  فيهمــــا بــــإجراء

الدراسة املنهجية حيصل بعد مناقشته وجناحه فيه على درجة املاجستري، وتشتمل 
 : مطة الدراسة يف السنتني التمهيديتني على املقررات اآلتية

 :ماجستري –) التأهيلية(مطة الدراسة وتوصيفها يف السنة األوىل  -1
 التوصيف عدد الساعات املادة

املدمل إىل 
الدراسات 

اإلسالمية عند 
 املستشرقني

2 

تعـــــىن هـــــذه املـــــادة بدراســـــة اخللفيـــــة الدينيـــــة 
ـــــة للمستشـــــرقني، ونشـــــأة الدراســـــات  والثقافي
اإلســـالمية عنـــدهم، ودوافـــع اهتمـــامهم بـــا، 
ــــــاريخ هــــــذه الدراســــــات وأهــــــدافها،  ــــــع ت وتتب
ـــــــة  وجماالتـــــــا املختلفـــــــة، كالدراســـــــات القرآني

 .اخل…حلديثية والفقهية وا
كمــــــا تعــــــىن املــــــادة بــــــالوقوف علــــــى منــــــاهج 
املستشـــرقني يف الدراســـات اإلســـالمية، وأهـــم 
املـــــــــــــــدارس االستشــــــــــــــــراقية يف الدراســــــــــــــــات 
اإلســالمية، وأعــالم املستشــرقني املتخصصــني 

مـــع نقـــد وتقـــومي عـــام  ،وإبـــراز أعمـــاهلم ،فيهـــا
 . هلذه الدراسات

ة إىل التعريـف بأمهيـة دراسـة تدف هـذه املـاد 2املدمل إىل 



 10 

وجبهـود  ،األديان وبـأهم منـاهج البحـث فيهـا دراسة األديان
العلمـاء املسـلمني يف دراسـة األديـان والفـرق، 
وبيـــــــان االحنـــــــراف عـــــــن التوحيـــــــد، وظهـــــــور 
الوثنيـــات يف الشـــرق القـــدمي ودراســـة األديـــان 

الم علـــــــى ـل اإلســــــــان فضــــــــوبيـــــــ ،اويةـالسمـــــــ
 .األديان

منهج التفكري 
 1 اإلسالمي

ف علــى املــوازين العامــة الــيت حيكــم مــن التعــر 
مالهلــــــا املســــــلم علــــــى األفكــــــار والثقافــــــات 
انطالقــاً مــن الرؤيــة اإلســالمية املعتمــدة علــى 
أســــس التفكــــري اإلســــالمية، وكــــذلك اإلملــــام 
باألســــــس العامــــــة الــــــيت يعتمــــــد عليهــــــا اــــــري 
املســـــــــلمني يف تقـــــــــومي األفكـــــــــار والثقافـــــــــات 

واــريه  واملوازنــة بــني مــنهج التفكــري اإلســالمي
 .من املناهج

الظاهرة 
االستشراقية 

وأثرها يف العامل 
 اإلسالمي

2 

التعرف على الظاهرة االستشـراقية مـن حيـث 
طبيعتهـــــا، مصائصـــــها، تارخيهـــــا، وعالقتهـــــا 
بالتنصـــــــري واالســـــــتعمار، وعالقتهـــــــا بـــــــالعلوم 

وتعـــــىن املـــــادة  .األمـــــرى، ووضـــــعها املعاصـــــر
 ببيـــان أثـــر االستشـــراق يف العـــامل اإلســـالمي،

وتوضــــــــيح اآلثــــــــار الســــــــلبية لالستشــــــــراق يف 
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الــــــــــاالت الفكريــــــــــة والدينيــــــــــة والسياســــــــــية 
واالقتصادية واالجتماعية والعلميـة والتعليميـة 

بابيـــــــــــة ان اآلثــــــــــار اإلاخل، وبيـــــــــــ..والرتبويــــــــــة
ن ـرقني بالديـــشـــلالستشــراق ومــدى تــأثر املست
 .اإلسالمي والثقافة اإلسالمية

الفكر 
االستشراقي 

 ومدارسه
2 

س الفكـــــر االستشـــــراقي دراســـــة حتليليـــــة تـــــدر 
نقدية للتعـرف علـى دوافعـه ومناهجـه، وتعـىن 
ــــــــــة للمــــــــــدارس  ــــــــــة النقدي بالدراســــــــــة التحليلي

اصــــــــــة مدرســــــــــة الفكــــــــــر وخب ،االستشــــــــــراقية
االستشــــراقي اليهــــودي والنصــــراين والعلمــــاين 
والشـــــيوعي، ومناقشـــــة نشـــــأة هـــــذه املـــــدارس 
االستشـــــراقية وفكرهـــــا ودوافعهـــــا ومناهجهـــــا 

 .تا، ونقد ذلك كله نقداً إسالمياً وجماال

الدراسات 
اللغوية عند 
 املستشرقني

2 

الوقــــوف علــــى أســــباب اهتمــــام املستشــــرقني 
بالدراســـات اللغويـــة العربيـــة وأبـــرز مصـــادرهم 

ـــــة ـــــب اهتمامـــــاتم بالدراســـــات  ،اللغوي وجوان
ـــــــــة العربيـــــــــة وجهـــــــــودهم العلميـــــــــة يف  ،اللغوي

اللية الاالت النحوية والصوتية والصرفية والد
واملعجمية ودراسة اللهجات العربية، وكذلك 
التعريف باناهاتم ومناهجهم يف الدراسات 
اللغوية ودراسة األدب العـريب وبيـان سـلبيات 
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 .يف هذا الالوإبابياتا دراستهم 

أصول احلضارة 
 2 الغربية

دراسة حتليلية نقديـة ألصـول احلضـارة الغربيـة 
إلســـالمية ومصائصـــها وبيـــان أثـــر احلضـــارة ا

 ،وأثرهـــا يف الفكـــر اإلســـالمي املعاصـــر ،فيهـــا
ـــــــر ومظـــــــاهره  ـــــــان أســـــــباب هـــــــذا األث مـــــــع بي
ونتائجــــــــه، والتعريــــــــف بــــــــاملوقف اإلســــــــالمي 
السليم من احلضارة الغربية مـن حيـث نقـدها 

حـًال وحتليلها واإلفادة منها، وتقدمي اإلسـالم 
ملا يطرحه الواقع الغريب مـن مشـكالت بديًال 

 .معاصرة

 2 لبحثمناهج ا

التعريــــف بــــاملالمح الرئيســــة ملنــــاهج البحــــث 
العلمــي املعروفــة كــاملنهج الوصــفي والتجــرييب 
والتــارخيي واملقــارن، وتطبيقــات تلــك املنــاهج 
علــــى العلــــوم اإلنســــانية، وتــــدريب الطـــــالب 
علــــــى مهــــــارات البحــــــث العلمــــــي املختلفــــــة 

 ،الالزمـــة لتحديـــد مشـــكلة البحـــث ومنهجـــه
وااللتزام بضوابط  واستخدام املصادر واملراجع

 .البحث العلمي وشروطه

نصوص 
استشراقية 
 باإلجنليزية

4 

تــــــدريب الطــــــالب علــــــى املهــــــارات اللغويــــــة 
اخلاصـــــــــــة بـــــــــــالقراءة والكتابـــــــــــة واالســـــــــــتماع 

ـــــــز علـــــــى مهـــــــارة القـــــــراءة  ،واحلـــــــديث والرتكي
واالستيعاب وحتقيق التمكن من قواعد اللغـة 
 وتراكيبهـــا اللغويـــة وأســـاليبها يف نقـــل املعـــىن،
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واالهتمـــــــام بزيـــــــادة حصـــــــيلة الطالـــــــب مـــــــن 
املفــردات واملصـــطلحات يف جمـــال الدراســـات 

وتـــدريب الطالـــب  ،اإلســـالمية واالستشـــراقية
علــــى فهــــم النصــــوص االستشــــراقية وترمجتهــــا 

 .من اللغة اإلجنليزية إىل العربية

اللغة األجنبية 
 2 القدمية

ة أو أوروبيـة يَّ ملام بقواعد لغة أجنبية قدمية سامِ اإل
والوقـــوف علـــى بعـــض النصـــوص الدينيـــة  ،قدميـــة

القدميــــة مثــــل نصــــوص العهــــد القــــدمي واجلديــــد، 
ـــه  والتعـــرف علـــى ملفيـــات املستشـــرقني يف توجي

ه الـيت تـردُّ بعـض نصـوص القـرآن الكـرمي إىل بَ الشُّ 
أصــول مــن العهــد القــدمي و اجلديــد وتفنيــد هــذه 

 .الشبه دينياً ولغوياً 
 جمموع 

 .بوعياً ساعة أس 21 ساعات اخلطة

 :ماجستير) التمهيدية(بيان خطة الدراسة وتوصيفها للسنة الثانية  -2
 التوصيف عدد الساعات املادة

املستشرقون 
 2 والقرآن الكرمي

بيـــان حقيقـــة الـــوحي وأنواعـــه وتـــدوين القـــرآن 
ومجعـــه ونزولـــه وترتيـــب آياتـــه وســـوره، ومعرفـــة 
أســباب النــزول وحقيقــة النســخ، ونشــأة علــم 

العلماء فيه، وإعجاز القرآن  التفسري ومناهج
الكــــــرمي وأشــــــكاله، والتعـــــــرف علــــــى جهـــــــود 
ـــــة  ـــــة ومعرف املستشـــــرقني يف الدراســـــات القرآني
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آرائهــــم يف الــــوحي وتــــدوين القــــرآن وحفظـــــه 
وترتيــــــــب آياتــــــــه وســــــــوره، والوقــــــــوف علــــــــى 
ـــــيت  ـــــة ال ـــــة والثقافيـــــة والتارخيي اخللفيـــــات الديني
نبعــــــت منهــــــا شــــــبهاتم حــــــول القــــــرآن مــــــع 

 .شبهات والرد عليهامناقشة هذه ال

املستشرقون 
 2 والسنة النبوية

التعريــــــــف بالســــــــنة النبويــــــــة وأمهيتهــــــــا وعلــــــــوم 
ــــــول  ،احلــــــديث ومصــــــطلحاتا واحلــــــديث املقب

ود وأنواعــــه دواحلــــديث املــــر  ،وأنواعــــه وشــــروطه
وأسباب الرد، وشروط رواية احلـديث، ومـنهج 
النقد عنـد احملـدثني، وبيـان مفهـوم املستشـرقني 

ــــــ ــــــة هلــــــم يف دراســــــتهم للســــــنة واخللفي ة الفكري
للســــــنة، وإبــــــراز جهــــــودهم يف جمــــــال دراســــــة 
احلـــــــــديث ومنـــــــــاهجهم وأســـــــــاليبهم، وإبـــــــــراز 
 شـــبهاتم حـــول احلـــديث والســـنة والـــرد عليهـــا

 .ونقدها

املستشرقون 
 2 والعقيدة

ــــــــدة اإلســــــــالمية مــــــــن  دراســــــــة أصــــــــول العقي
مصـــــادرها األصـــــلية وبيـــــان االحنرافـــــات الـــــيت 

يان أنواع العقائد وقعت فيها بعض الفرق، وب
ووحـــــــــدتا الســـــــــماوية، ومصـــــــــادر العقيـــــــــدة 
ـــــــدة الصـــــــحيحة،  اإلســـــــالمية، ومعرفـــــــة العقي
ومصــــطلحات العقيــــدة اإلســــالمية، ومنــــاهج 
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املستشــــرقني يف دراســـــتها وملفيــــاتم الدينيـــــة 
والثقافيــــة ومـــــوقفهم مــــن الفـــــرق اإلســـــالمية، 
ــــدة اإلســــالمية،  ــــان شــــبهاتم حــــول العقي وبي

 . الرد عليهاوتفنيد هذه الشبهات و 

املستشرقون 
والفقه 
 اإلسالمي

3 

ي األصـول والفقـه، دراسة تارخييـة لنشـأة علَمـ
 ،ومناهج العلمـاء يف كتابـة علـم أصـول الفقـه
، وأهــــم الكتـــــب املؤلفـــــة علـــــى هـــــذه املنـــــاهج

ــــــــيت مــــــــر بــــــــا الفقــــــــه  ــــــــة ال واألطــــــــوار التارخيي
اإلسالمي، ودراسة ظاهرة امتالف الفقهاء، 

حات األصــــــــولية والتعريــــــــف بــــــــأهم املصــــــــطل
والفقهيـــــــــة، ومقارنـــــــــة التشـــــــــريع اإلســـــــــالمي 

الوضــــــــعي مـــــــن حيــــــــث األصــــــــول بالقـــــــانون 
واملصادر، وبيان صالحية التشريع اإلسالمي 
لكل زمان ومكان، وبيان جهـود املستشـرقني 

وأعــــالم املستشــــرقني  ،يف الدراســــات الفقهيــــة
املهتمني بدراسة التشريع اإلسـالمي وتوضـيح 

وإبــــــراز  ،يــــــاتممنــــــاهجهم ومصــــــادرهم وملف
 .والرد عليها ،آرائهم ومناقشتها

املستشرقون 
والتاريخ 
 اإلسالمي

3 
ـــة عنـــد املســـلمني،  ـــان مفهـــوم الســـرية النبوي بي
وأمهيــــة دراســـــتها وحتديــــد مصـــــادرها، وحيـــــاة 

قبــــــل البعثــــــة وبعــــــدها واهلجــــــرة  الرســــــول 
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وبنـــاء الدولـــة اإلســـالمية واـــزوات  ،ونتائجهـــا
املستفادة من  والدروس التارخيية ،الرسول 

ذلك، وحملة عن العصور اإلسالمية منذ عهد 
ـــــــــاريخ  ،اخللفـــــــــاء الراشـــــــــدين ومصـــــــــائص الت

 .اإلسالمي
عـــــىن املـــــادة ببيـــــان جهـــــود املستشـــــرقني يف وتُ 

والوقــــــوف  ،الدراســـــات التارخييــــــة اإلســــــالمية
علــــــى منــــــاهجهم وأســــــاليبهم وملفيــــــاتم يف 
ــــه  دراســــة التــــاريخ اإلســــالمي وشــــبهاتم حول

 .والرد عليها

املستشرقون 
واحلضارة 
 اإلسالمية

2 

بيــــان مفهــــوم احلضــــارة اإلســــالمية وطبيعتهــــا 
وحتديـــــد مصائصـــــها وأسســـــها ومصــــــادرها، 
ومظاهرهـــــــــــا املاديـــــــــــة والفكريـــــــــــة، ونظمهـــــــــــا 

ـــة، وتُ  عـــىن السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعي
املــادة بتوضــيح جهــود املستشــرقني يف دراســة 
احلضــــــــــارة اإلســــــــــالمية ونظمهــــــــــا، وحتديــــــــــد 

فهم منهـــــا، واناهـــــاتم ومنـــــاهجهم يف مـــــواق
 .دراستها، ومناقشة آرائهم والرد عليها

التنصري 
 2 ووسائله

التعريـــــــــــف بالتنصـــــــــــري وأهدافـــــــــــه، وعالقتـــــــــــه 
باالستشــراق واالســـتعمار ووســائله املختلفـــة، 
ومؤسساته ومراكزه يف العامل، وآثاره يف العامل 
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اإلســــــالمي، ومواقــــــف املســــــلمني مــــــن هــــــذه 
ت الـيت تعـرتض املسـلمني يف اآلثـار واملشـكال

مقاومتــه، وســبل حتقيــق النجــاح يف احلــد مــن 
 .نشاطه وآثاره

نصوص 
استشراقية 
 باإلجنليزية

4 

تــــــدريب الطــــــالب علــــــى املهــــــارات اللغويــــــة 
اخلاصـــــــــــة بـــــــــــالقراءة والكتابـــــــــــة واالســـــــــــتماع 

مــــع الرتكيــــز علــــى مهــــارة القــــراءة  ،واحلــــديث
واالهتمــــــــام بزيـــــــادة حصــــــــيلة  ،واالســـــــتيعاب

الطــــــــــالب مــــــــــن املفــــــــــردات واملصــــــــــطلحات 
املتخصصــــة يف جمــــال الدراســــات اإلســــالمية 
واالستشـــراقية، وتـــدريب الطـــالب علـــى فهـــم 
النصـــــوص االستشــــــراقية وترمجتهــــــا إىل اللغــــــة 

 .العربية

لغة أجنبية 
 2 قدمية

ة أو اإلملـــام بقواعـــد لغـــة أجنبيـــة قدميـــة ســـاميَّ 
وف علـــــــــى بعـــــــــض والوقـــــــــ ،أوروبيـــــــــة قدميـــــــــة

النصـــوص الدينيـــة القدميـــة مـــن العهـــد القـــدمي 
واجلديد، والتعرف على ملفيات املستشرقني 
يف توجيـــــه الشـــــبه الـــــيت تـــــردُّ بعـــــض نصـــــوص 
القـــرآن الكـــرمي إىل أصـــول مـــن العهـــد القـــدمي 
واجلديـــد، وتـــدريب الطـــالب علـــى الـــرد علـــى 

 .هذه الشبهات وتفنيدها دينياً ولغوياً 
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 جمموع
 .ساعة 22 ساعات اخلطة

 
 
 
 
 
 
 

 :إنجازات القسم العلمية
 ج القســـم مـــن مـــالل مطـــط القســـم العلميـــة، وسياســـة القبـــول فيـــه، مـــرَّ  
عـدداً مـن الدارسـني املتخصصـني يف الدراسـات االستشـراقية  -حبمد اهللا تعـاىل -

 .يف فروعها وجماالتا املتعددة وذلك يف مرحليت املاجستري والدكتوراه
رحلـة املاجســتري واحـداً وأربعــني دارسـاً، ينتســبون فقـد بلــغ عـدد مربــي م 

الـيمن، إندونيسـيا، سـوريا، تـونس، : إىل عـدد مـن الـدول اإلسـالمية والعربيـة منهـا
اليونان، الفلبني، اهلند، باكستان، إضافة إىل أن كثرياً من مربي القسـم يف هـذه 

 .املرحلة هم من أبناء اململكة العربية السعودية
عشــر دارســاً ميثلــون  ةالقســم يف مرحلــة الــدكتوراه ثالثــ وبلــغ عــدد مربــي 

اململكــة العربيــة الســعودية، وتــونس، واهلنــد، وباكســتان، : علــى رأســهاعــدة دوًال 
ـــدكتوراه،  .واليونـــان، والفلبـــني وفيمـــا يلـــي قائمـــة بأمســـاء احلاصـــلني علـــى درجـــة ال

 :وموضوعات رسائلهم العلمية
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 عنوان الرسالة الباحث م
 األمطاء العقدية يف دائرة املعارف اإلسالمية ن ناصر احلمّيدمحّيد ب. د 1
 منابع املستشرقني يف دراسة السنة النبوية حليبمصطفى بن عمر . د 2

 مازن بن صالح مطبقاين. د 3
لـــــــويس يف دراســـــــة  مـــــــنهج املستشـــــــرق برنـــــــارد

 اجلوانب الفكرية

 علي عتيق احلريب. د 4
مـالل  انت يف تنصـري املسـلمنيتتسو منهج الرب 

 النصف الثاين من القرن العشرين

5 
إبراهيم عبد الكرمي . د

 عبد اهللا
 اإلسالم واملسلمون يف الفلبني

6 
عبد العزيز بن علي . د

 احملوييت
 االستشراق املاروين

 حممد سعيد السرحاين. د 7
موقــف املستشــرقني مــن العبــادات يف اإلســالم 

 من مالل دائرة املعارف اإلسالمية

 د بالل مليلجها. د 8
مدرســـــــــة االستشـــــــــراق اليونانيـــــــــة ونظرتـــــــــا يف 

 الدراسات الشرعية واإلسالمية

 عمر بن مساعد الشريويف. د 9
آراء املستشـــرقني حـــول العقوبـــات يف اإلســـالم 

دراســة  -مــن مــالل دائــرة املعــارف اإلســالمية
 حتليلية نقدية

 عايض بن رجاء احلجيلي. د 10
كتابـــات   أبـــو بكـــر الصـــديق رضـــي اهللا عنـــه يف

املستشـــــــــرقني مـــــــــن مـــــــــالل دائـــــــــرة املعـــــــــارف 
 اإلسالمية
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 حممد عامر مظاهري.د 11
ــــاتم عــــن اخلليفــــة  منــــاهج املستشــــرقني يف كتاب

 الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

 سعيد أمحد بن صغري أمحد.د 12
أثر االستشراق على املنهج العقدي اإلسالمي 

 يف اهلند

 احملسن بن علي السويسي.د 13
ــــــــــــة، نشــــــــــــأتامــــــــــــ  ؤمترات املستشــــــــــــرقني العاملي

 أهدافها –تكوينها  -
 
 
 

 :رؤية مستقبلية –شعبة االستشراق 
ستشـراق، وبعـد بعد مرور ما يربـو علـى عشـرين سـنة مـن إنشـاء قسـم اال 

عــدة مـــن التغيــري والتطــوير يف هيكلــه التعليمــي، ومناهجـــه،  مــرور القســم مبراحــل
ة طيبة، واندماج كليـة الـدعوة يتبعهـا القسـم ومقرراته الدراسية، وبعد إنشاء جامع

يف كليات اجلامعة، وبعد إعادة النظر يف هيكلة األقسام والكليـات، أصـبح قسـم 
  .جبامعة طيبة االستشراق شعبة من شعب قسم العلوم االجتماعية

وانطالقـــاً مــــن هــــذا التغيـــري، فقــــد رأت اجلامعــــة ضـــرورة إعــــادة النظــــر يف 
املرحلـــة  مقتضـــياترراتـــه الدراســـية مبـــا يتـــواءم مـــع أهـــداف القســـم ومناهجـــه ومق

احلاليــة الــيت تعيشــها حضــارات اليــوم، وليكــون أحــد الروافــد الــيت حتقــق متطلبــات 
وذلــك  لحــوار احلضــارات وجمــاالت االتفــاق وااللتقــاء بــني حضــارات العــامل اليــوم

الستشــراف اآلفــاق اإلبابيــة للتعـــايش الســلمي بــني حضـــارات العــامل، مــع بيـــان 
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قف اإلسالم الذي يقرر أن التعددية يف األديـان واأللسـنة واللغـات والقوميـات مو 
 .ة إهليةنـّ والشرائع والثقافات واحلضارات سُ 

 :مركز الدراسات االستشراقية والحضارية
ــ  ت سياســة قســم االستشــراق منــذ نشــأته علــى أمهيــة حتقيــق عــدد مــن نصَّ

كــز للدراســات االستشــراقية ومــن أبــرز هــذه األهــداف إقامــة مر  ،األهــداف الكليــة
 .واحلضارية

مــــن هـــــذا املنطلـــــق وبعـــــد أن مــــرّج القســـــم عـــــدداً مـــــن املتخصصـــــني يف  
الدراســـات االستشـــراقية مبجاالتـــا املتعـــددة، رأى ضـــرورة حتقيـــق هدفـــه يف إنشـــاء 

إنشاء هذا املركـز أحـد املشـروعات  مركز للدراسات االستشراقية واحلضارية، ويعدُّ 
 .كملة لرسالة القسماحليوية اهلامة امل

 :أهداف المركز
إجــراء الدراســات اجلــادة املتميــزة بالدقــة والتوثيــق واألصــالة، وخباصــة يف  -1

 .جمال العلوم اإلنسانية واحلضارية ومناهج البحث والتفكري
إعــــداد املــــادة الصــــاحلة للتعريــــف باإلســــالم علــــى حقيقتــــه، يف أســــلوب  -2

حــىت .... ل اإلمــراجى فيــه حســن العــرض، وإبــازه، ومجــاعصــري، يُراَعــ
يكون ذلك كله فرصة ألن يعرف الناس، وخباصة اري املسلمني، حقيقة 

 .اإلسالم
ة، وخباصــة مــا ُكتِــَب يـَّـستشــرقني ُنــاه اإلســالم دراســة نقددراســة آراء امل -3

 .منها بلغات عاملية كاإلجنليزية واألملانية والفرنسية واريها
 .دة وتقدمي ما يصلح من ناربادـارات واملفاهيم املتعـف على احلضرُّـ التع -4
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ة الــــيت ميكــــن أن يفيــــد منهــــا البــــاحثون يف ترمجــــة بعــــض البحــــوث اجلــــادَّ  -5
 .دراساتم وختري ما يصلح منها للنشر كامًال أو جزئياً 

إعداد جمموعة خمتارة من الباحثني املتدربني، وصقل قـدراتم علـى أيـدي  -6
حبــوثهم وبغــرض  العلمــاء العــاملني يف املركــز، وذلــك بغــرض اإلفــادة مــن

ققــون حاجــات املركــز ، حيإعــدادهم يف املســتقبل ليكونــوا بــاحثني أكفــاء 
 .وبعض املؤسسات التعليمية، يف ضوء مطة مدروسة

 :مه مسؤوليات المركز ومها
يقـرتح جملـس املركــز االسـتعانة بيئــة استشـارية اــري متفراـة، ومراســلني يف  -1

ن إجـــراء املزيـــد مـــن حـــىت يـــتمكن املركـــز مـــ ،دول ومراكـــز علميـــة خمتلفـــة
 .من دراسات وحبوث هامة املشاورات واملتابعة لكل ما يستجدُّ 

وضع مطـة مدروسـة المتيـار عـدد مـن البـاحثني الدارسـني وخباصـة ممـن  -2
تتوفر فيهم  الكفاءة العلمية والقدرة على اإلفادة مـن اللغـات األجنبيـة، 

 .وإعدادهم إعداداً علمياً مناسباً 
حتتــوي علــى أساســيات مــا حيتــاج إليــه البــاحثون، يــوفر املركــز مكتبــة لــه  -3

 ،وخباصة مـا يتعلـق باملصـادر األصـلية والدراسـات الالزمـة بلغـات خمتلفـة
وبـــدر أن تكــــون لــــدى املكتبــــة القـــدرة علــــى االســــتفادة مــــن املكتبــــات 
املتقدمة والتعاون معها عن طريق �ايات طرفيـة أو اإلعـارة اخلارجيـة، أو 

 ).اإلنرتنت(ة عن طريق الشبكة العاملي
ون، يراعى أن ريَّ ـاقرتاح الندوات العلمية، اليت يشارك فيها علماء مسلمون متخ -4

ى هلــا علمــاء مــن عَ دْ كمــا يـُـ  ،يكونــوا مــن أقطــار شــىت، ويف ختصصــات متعــددة
 .اري املسلمني لدراسة وجهات النظر املختلفة
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راقية مـة متخصصـة يف الدراسـات االستشـكَّ حمَُ علميـة ُيْصدر املركز دوريـة  -5
 .واحلضارية

يقـــوم املركـــز حبصـــر كتابـــات املستشـــرقني وآرائهـــم يف القضـــايا اإلســـالمية  -6
 .وتبويبها وردها إىل مظا�ا يف كتاباتم، ومناقشتها مناقشة علمية

املركــز الــربامج الالزمــة الــيت حتــدد فيهــا األولويــات يف ضــوء أهــداف املركــز   يعــدُّ  -7
بيني واملستشــرقني عــن اإلســالم كإعــداد الفهــارس اخلاصــة حبصــر كتابــات الغــر 

وتصــنيفها حســب التخصصــات، وكتــوفري الوثــائق واملخطوطــات الــيت يعــدها 
 .املستشرقون عن اإلسالم متهيداً لدراستها دراسة علمية

ر املركـز لـبعض البـاحثني فـرص السـفر واإلقامـة يف الـبالد املختلفـة إذا يوفِّ  -8
مــن مــدى اإلفــادة  اقتنــع بــأن حبــوثهم تتطلــب ذلــك، مث يتــابعهم للتأكــد

  . احلقيقية الواضحة من وراء ذلك
 الهيكل اإلداري للمركز

 :يتكون املركز من عّدة دوائر متكاملة وهي
 :مجلس القسم 

وهو اجلهة املسؤولة علميـاً وإداريـاً عـن املركـز، ويكـون مـن حقـه أن ينظـر يف 
يذلل له ما و  ،مسار املركز، وأن ييسر له عوامل الدعم والتشجيع املادي واملعنوي

 . يعرتضه من عقبات
 :مجلس المركز 

ـــاً وعلميـــاً بعـــد جملـــس القســـم، وهـــو اجلهـــة  وهـــو أعلـــى جهـــة مســـؤولة إداري
املســـؤولة أكادمييــــاً، مــــن حيـــث التخطــــيط والربجمــــة والتـــأليف والرتمجــــة والتحقيــــق 
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تــار أعضــاء جملــس املركــز والتحكــيم العلمــي، واــري ذلــك مــن أمــور أكادمييــة، وخيُ 
 .ومعايري حمددةفق ضوابط وَ 

 رئيساً، ووكيله أميناً، وممن يتمُّ  ويتكون جملس املركز من مدير املركز
 .متيارهم من أساتذة وعلماء عاملني يف املركز أو من اري املركزا

 .ان العلمية والعملية حسب احلاجة ـدد من اللجـز عـرع عن جملس املركـويتف
 :الهيئة االستشارية 

دة جملـــس املركـــز يف حــدود مـــا يطلــب مـــن أعضـــاء ل دورهـــا يف مســاعويتمثـَّـ
 :ق الضوابط التاليةفْ اهليئة يف األمور االستشارية األكادميية، وخيتار أعضاؤها وَ 

 .أن يكونوا من املتخصصني -1
 .أن يتصفوا باملوضوعية العلمية -2
 .أن يكونوا من أصحاب اخلربة العلمية والعملية يف جمال عمل املركز -3
 :المتدربون 

ـــــة  وهـــــم جمموعـــــة ـــــوفر فـــــيهم الكفـــــاءة العلمي ـــــذين تت ـــــاحثني اجلـــــادين ال  مـــــن الب
ممــن هلــم اهتمــام باالستشــراق وختصــص يف جمــال ) درجــة البكــالوريوس علــى األقــل ( 

 .العلوم اإلسالمية واحلضارية، وتكون األولوية ملن لديهم لغة أجنبية أو أكثر
 :الموظفون اإلداريون والباحثون 

، أو أســتاذ مشــارك علــى األقــل، جــة أســتاذيُعــني للمركــز مــدير متفــرغ بدر  -
 .ويعني له وكيل

 .يُعني يف املركز موظفون إداريون لتسيري أعماله -
يُعني يف املركز باحثون ملساعدة العلماء املتخصصني يف الاالت العلمية  -

 .املتعددة
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ُيشرتط يف مدير املركز أن يكون من أعضاء هيئة التدريس، وأن يكون  -
 .ات املركزذا صلة وثيقة بتخصص

 .مدة مدير املركز ثالث سنوات قابلة للتجديد -
 :ونالعلماء المتخصص 

يُعني يف املركز عدد من علماء املسـلمني للقيـام بالتـدريب واألعمـال العلميـة 
بـــاملركز، ومتابعـــة املناشـــط واملشـــروعات العلميـــة، ومـــنهم يتكـــون أعضـــاء جملـــس 

 .املركز
فـوا باألهليـة هلـذا العمـل، ويستحسـن ُعرِ  نْ ى يف امتيارهم أن يكونوا ممَّ اعَ رَ ويُـ 

أن يكــون العضــو ممــن بيــد لغــة أجنبيــة أو أكثــر، وأن يكــون واســع االطــالع يف 
جمــال العلــوم اإلســالمية، والدراســات االستشــراقية، ومــنهج التفكــري اإلســالمي، 

 .ومناهج التفكري األمرى
 شعبة المعلومات في المركز

قسم يشتمل علـى امللفـات اخلاصـة : تنقسم شعبة املعلومات إىل قسمني 
بالدراســـــات االستشـــــراقية، وقســـــم يشـــــتمل علـــــى امللفـــــات اخلاصـــــة بالدراســـــات 

 .احلضارية
 :ملفات الدراسات االستشراقية: أوالً 
 :ملفات موزعة توزيعاً إقليمياً  -1

 ملف االستشراق اإلجنليزي. 
 ملف االستشراق الفرنسي. 
 ملف االستشراق األملاين. 
 إليطايلملف االستشراق ا. 
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 ملف االستشراق األسباين. 
 ملف االستشراق الربتغايل. 
 ملف االستشراق اهلولندي. 
 ملف االستشراق الدمناركي. 
 ملف االستشراق الروسي. 
 ملف االستشراق األمريكي. 
 ملف االستشراق اإلسرائيلي. 

 :ملفات لبعض البالد الشرقية المهتمة بدراسات اإلسالم
  اإلسالمملف للدراسات اليابانية عن. 
 ملف للدراسات الصينية عن اإلسالم. 
 ملف للدراسات اهلندية عن اإلسالم. 
 ملف لدراسات نصارى الشرق عن اإلسالم. 
 ملف لدراسات املوارنة عن اإلسالم. 
 :ملفات مدراس الفكر االستشراقي -2
 ملف مدرسة االستشراق اليهودي. 
 ملف مدرسة االستشراق النصراين. 
 يوعيملف مدرسة االستشراق الش. 
 ملف مدرسة االستشراق العلماين. 
  املستشرقون الذين أسلموا"ملف." 
  املتأثرون باالستشراق من املسلمني"ملف." 
 :ملفات أعالم المستشرقين -3
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ـــ م مـــن أعـــالم املستشـــرقني يشـــتمل علـــى ســـريته، وأعمالـــه، لـَ ملـــف لكـــل َع
 .وموقفه من االستشراق، والدراسات اإلسالمية

 .باً أجبدياً وترتب هذه امللفات ترتي
 :ملفات مراكز االستشراق في العالم -4

 .ملف لكل مركز من مراكز االستشراق يف العامل
وترتــب ترتيبــاً أجبــدياً أو إقليميــاً، يشــتمل كــل ملــف علــى اناهــات املركــز 

 .واهتماماته وإجنازاته وأهم العاملني فيه من املستشرقني
 :ملفات مؤتمرات المستشرقين -5

رات املستشـرقني العامـة واإلقليميـة ويشـتمل علـى ملف لكل مؤمتر مـن مـؤمت
 .برنامج املؤمتر وأعماله وتوصياته

 .وترتب امللفات ترتيباً أجبدياً 
 :ملفات المؤتمرات اإلسالمية المهتمة باالستشراق -6

 .ملف لكل مؤمتر إسالمي اهتم مبناقشة أعمال املستشرقني والرد عليها
 :ملفات مؤتمرات دراسات الشرق األوسط -7
فـــــات للجامعـــــات األوروبيـــــة واألمريكيـــــة المهتمـــــة بالدراســـــات مل -8

 :اإلسالمية
يعد ملف لكل جامعة وما يتبعها من أقسام علمية أو مراكز حبوث مهتمة 

 .باإلسالم والعرب
 :ملفات خاصة بعالقات االستشراق -9
 ملف االستشراق والتنصري. 
 ملف االستشراق واالستعمار. 
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 ملف االستشراق والكنائس. 
 تشراق واألديرةملف االس. 
 ملف االستشراق والصهيونية. 

 :الملفات الخاصة بموضوعات االستشراق -10
 ملف االستشراق والعقيدة اإلسالمية. 
 ملف االستشراق والقرآن الكرمي وعلومه. 
 ملف االستشراق واحلديث النبوي الشريف وعلومه. 
 ملف االستشراق والسرية النبوية. 
 ملف االستشراق والفقه وأصوله. 
  االستشراق والفرق اإلسالميةملف. 
 ملف االستشراق والتاريخ اإلسالمي. 
 ملف االستشراق واحلضارة اإلسالمية. 
 ملف االستشراق ودراسات التمع اإلسالمي. 
 ملف االستشراق واللغة العربية وعلومها. 
 ملف االستشراق واألدب العريب واإلسالمي. 
 ملف االستشراق والرتبية اإلسالمية. 
 راق واألمالق اإلسالميةملف االستش. 

 :ملفات اإلسالم في الدراسات غير االستشراقية -11
  أنثروبولوجيا الدين(ملف اإلسالم يف علم األجناس الديين.( 
  مقارنة األديان ( ملف اإلسالم يف علم تاريخ األديان.( 
 ملف اإلسالم يف علم االجتماع الديين وعلم االجتماع املعريف. 
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 راسات األمالقيةملف اإلسالم يف علم الد. 
 ملف اإلسالم يف علم النفس. 
 ملف اإلسالم يف الدراسات االقتصادية. 
 ملف اإلسالم يف الدراسات اجلغرافية. 
 ملف اإلسالم يف أدب الرحالت. 
 ملف اإلسالم يف الدراسات الفلسفية. 
  ملف اإلسالم يف دراسات اإلعالم والدعاية. 
 اب العامليةملف اإلسالم يف مصادر األدب الغريب واآلد. 
  الدراسات الكنسية(ملف اإلسالم يف مصادر علم الالهوت .( 

 
 

 :ملفات المؤسسات اليهودية في العالم -12
 .يعد ملف لكل مؤسسة 

 :ملفات المؤسسات النصرانية في العالم -13
  .يعد ملف لكل مؤسسة 

 :ملفات وثائقية عن اإلسالم في تواريخ العالم -14
 :املسلمني يف التاريخ العامليمجع الوثائق املتعلقة باإلسالم و  

 وثائق اجلنيزا: ملف اإلسالم يف مصادر التاريخ اليهودي. 
 الوثــائق  -الوثــائق الكنســية: ملــف اإلســالم يف مصــادر التــاريخ الكنســي

 .الوثائق اخلاصة بالفاتيكان –الصليبية 
 الوثـائق الشـيوعية  والوثـائق : ملف اإلسـالم يف مصـادر التـاريخ الشـيوعي

 .عامة السوفيتية
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 الوثــائق  –الوثــائق الصــليبية : ملــف اإلســالم يف مصــادر التــاريخ األورويب
 .االستعمارية

 ملف اإلسالم يف الوثائق الصهيونية. 
 ملف اإلسالم يف الوثائق العثمانية. 
 ملف اإلسالم يف وثائق األمم املتحدة. 

ملفــــات حــــول مســــتقبل اإلســــالم فــــي العــــالم فــــي ضــــوء حــــوار  -15
 .نظم العالمية الجديدةاألديان، وفي ضوء ال

 ملف اإلسالم واحلوار بني األديان. 
 ملف اإلسالم واحلوار اليهودي املسيحي. 
 ملف اإلسالم والنظام العاملي اجلديد. 
 ملف اإلسالم و التنصري يف العامل. 

 .ملف االستشراق والدراسات اإلقليمية -16
 .ملف لكل إقليم أو قطر إسالمي يف دراسات املستشرقني 

 :شراق والنقد الذاتيملف االست -17
ملفات جلمع نقد املستشرقني ألنفسـهم ممـثًال يف نقـد االستشـراق عامـة أو 

 .نقد املستشرقني بعضهم لبعض يف أعماهلم واناهاتم
ملفـــات تصـــنيف المستشـــرقين حســـب مـــواقفهم مـــن اإلســـالم  -18

 :وحضارته
  املتعصبون من املستشرقني: ملف. 
  املعتدلون من املستشرقني: ملف. 
  املتعاطفون من املستشرقني: ملف. 
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  الذين أسلموا من املستشرقني: ملف. 
 :ملفات المستشرقين حسب عالقاتهم وارتباطاتهم -19
  املستشرقون املرتبطون بالكنائس: ملف. 
  املستشرقون املرتبطون باألديرة: ملف. 
  املستشرقون املرتبطون مبراكز البحوث اجلامعية: ملف. 
  باألقسام العلمية اجلامعية املستشرقون املرتبطون: ملف. 

 :ملفات متنوعة -20
  أعمال املستشرقني اليت متت ترمجتها إىل اللغة العربية: ملف. 
  املتخصصون يف الدراسات االستشراقية من العلماء العرب: ملف. 
  املتخصصون يف الدراسات االستشراقية من العامل اإلسالمي: ملف. 
  يأثر االستشراق يف العامل اإلسالم: ملف. 

 :ملفات شعبة الدراسات الحضارية: ثانياً 
 .امللفات اخلاصة باحلضارة اإلسالمية - أ

 .اصة احلضارة الغربيةخبامللفات اخلاصة باحلضارات األمرى و  - ب
 :الملفات الخاصة بالحضارة اإلسالمية - أ
 .ملف مفهوم احلضارة يف الفكر اإلسالمي -1

 ملف طبيعة احلضارة اإلسالمية. 
 ميةملف مصادر احلضارة اإلسال. 
 ملف تاريخ احلضارة اإلسالمية. 
 ملف وحدة احلضارة اإلسالمية. 

 :ملفات نظم الحضارة اإلسالمية -2
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 ملف النظام السياسي يف احلضارة اإلسالمية. 
 ملف النظام االجتماعي. 
 ملف النظام االقتصادي. 
 ملف النظام الفكري والثقايف. 
 ملف النظام األمالقي. 
 :ميةملفات المنجزات الحضارية اإلسال -3
 م من علوم الدينلْ ملف لكل عِ : ملفات العلوم الدينية. 
 م من علوم احلضارة اإلسالميةلْ ملف لكل عِ : ملفات العلوم احلضارية. 

مثـــل الطـــب، الكيميـــاء، الصـــيدلة، الفلـــك، اجلغرافيـــا، الرياضـــيات، الطبيعـــة، 
 ....املنطق، الفلسفة، األدب، الفن

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

 .ملف لكل مركز من مراكز احلضارة اإلسالمية
ملفــــات مراكــــز ومؤسســــات الدراســــات الحضــــارية اإلســــالمية فــــي  -6

 :العالم
 .ملف لكل مؤسسة حضارية 

 :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
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ملفات خاصة بحضارة شبه الجزيرة العربية فـي التـاريخ اإلسـالمي  -11
 :والحديث

 :ملفات خاصة بدراسات حضارية عن المدينة المنورة -12
 ملف تاريخ املدينة املنورة. 
 ملف جغرافية املدينة املنورة. 
 ملف أعالم املدينة املنورة. 
 ملف أدباء املدينة املنورة. 
 ملف آثار املدينة املنورة. 
 :انتشار اإلسالم وحضارته في العالم تملفات مشكال -13
 ملفات عن انتشار اإلسالم وحضارته. 
 ملفات عن مشكالت االنتشار الديين واحلضاري لإلسالم. 

 

 :الملفات الخاصة بالحضارات األخرى خاصة الغربية - ب
 .ملف مفهوم احلضارة يف الغرب والشرق -1
 .ملف التقاء احلضارات واحلوار بينها -2

 .ملف املراكز واملؤسسات احلضارية يف العامل -3
 .ملف لكل حضارة أو ثقافة أجنبية: ملفات حلضارات العامل وثقافاته -4
 .ملفات عالقة احلضارة اإلسالمية باحلضارات األمرى -5

 :ملفات الحضارة الغربية -6
 احلضارة الغربية ملف تاريخ. 
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 ملف مصادر احلضارة الغربية. 

 ملف طبيعة احلضارة الغربية ومصائصها. 
 ملف سلبيات احلضارة الغربية. 
 ملف مراكز ومؤسسات احلضارة الغربية. 

 ومؤسساتا ملف عالقة احلضارة اإلسالمية باحلضارة الغربية. 
 على احلضارة اإلسالمية ملف التأثري الغريب. 
 ارة الغربية باالستعمارملف عالقة احلض. 

 ملف عالقة احلضارة الغربية بالتنصري. 
 ملف عالقة احلضارة الغربية باالستشراق. 
 ملف عالقة احلضارة الغربية بالصهيونية. 

 
 :دراسات حول مستقبل العالقات الحضارية -7
 ملف مستقبل احلوار بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات األمرى. 
 إلسالمية واحلضارات األمرىملف احلوار بني احلضارة ا. 
 ملف مشكالت احلضارة اإلسالمية يف العصر احلديث. 
 :ملفات الغزو الفكري -8

 .يملف لكل جمال من جماالت الغزو الفكر 
*      *    * 
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