
 فهرس الكتاب

                                                                            الصفحةالموضوع

                                              أهمية الدورة وأنشطتها: أعمال الجلسة االفتتاحية

                                              .            .... ...................................٥ 

 

 ٧.............................. نادية مصطفى . د.أ  

 ١٣ ..............................فتحي ملكاوي . د.أ  

 ١٦...................... عبد الحميد أبو سليمان . د.أ  

 ٢٣........ ..................................... البحوث: القسم األول

 حول معنى المنهاجية اإلسالمية وإشكاليات التطبيق في العلوم االجتماعية

 مقدمات وتطبيقات: حول المنهاجية اإلسالمية -١

 ٢٥........ ........... ..سيف الدين عبد الفتاح. د.أ                                      

 :في معنى المنهاجية اإلسالمية -٢

 ٦٦ ................................. لؤي صافي. د.أ                               

 قضايا منهاجية في خبرة تدريس الفكر السياسي اإلسالمي -٣

 ٧٢ ............................ مصطفى منجود. د.أ                               

 المنظور الحضاري وخبرة تدريس النظم السياسية العربية -٤

 ١٠٩ ............................. منى أبو الفضل. د.أ                             

 الشرق األوسط في الرؤى األكاديمية الغربية وفي دراسات العالقات الدولية -٥

     ١١٨ ................................ عماد شاهين. د                             

 سة في مصرما قبل البحث في األوقاف والسيا -٦

 ١٤٢ .......................... إبراهيم البيومي غانم. د                           

  أفريقيا نموذجا-خبرة البحث والتدريس في دراسات المناطق -٧

 ١٦٥ ......................... حمدي عبد الرحمن. د.أ                           

إشكاليات خبرة البحث : العالقات الدوليةعملية بناء منظور إسالمي لدراسة  -٨

 والتدريس

 ١٨٧ ............................. نادية مصطفى. د.أ                               

 خبرة وحدة دراسات المرأة والحضارة بين األبعاد التنظيمية والفكرية -٩

 ٢٦٠...........  .......................أماني صالح. د                          



نقاط موجزة حول خبرة بحثية : من العلوم السياسية للمصادر اإلسالمية والعكس -١٠

 في مجال النظرية السياسية

 ٢٨٣ ........................... هبة رؤوف عزت. أ                             

 خالصة خبرة بحثية: في مفهوم المجتمع المدني -١١

 ٢٩٢ ................................ هشام جعفر. أ                              

 

 ٣٢١.....................................  ورش العمل: القسم الثاني          

 

 ٣٢٣...................................................................   متهيد     -

 نادية مصطفى. د.أالقواعد العامة إلعداد ورش العمل   -

 ٣٢٥....... . .سيف الدين عبد الفتاح. د.أ                               

 ٣٢٧.....................  عبد اهللا جاد. أتقرير أحد المتدربين        -

 

سيف . د.أ:ورقة العمل التأسيسية  :مدخل المقاصد والمدخل المؤسسي   : الورشة األولى 

 ٣٣٣ زيز شاديعبد الع.د-الدين عبد الفتاح

 ٣٣٥  ....سيف الدين عبد الفتاح. د.أ: مقدمة في أبعاد النموذج المقاصدي -

 ٣٣٨ .......................... المتدربون :          أوراق ورشة العمل -

ــاء   - ــول اإلفت ــة ح ــات ختامي ــادي  . د   :مالحظ ــز ش ــد العزي                                                     عب

................... ...............................................٣٧٧ 

 ٣٧٩ ........................ السيد عمر. د          ورقة العمل التأسيسية -

 ٣٨٤..........................  المتدربون           أوراق ورشة العمل -

 :المدخل السنني: الورشة الثالثة

 ٤١٧ . .................محي الدين قاسم. د        ورقة العمل التأسيسية -

 ٤٢٠ ............................ المتدربون    أوراق ورشة العمل        -

 ٤٤٧........................  المحاضرات العامة: القسم الثالث                

                      ٤٤٩...  ..........عبد الوهاب المسيري. د.أ        الموضوعية والتحيز -

 ٤٥٧ ............... جمال الدين عطية. د.أ   المقاصد العامة للشريعة -

 ٤٧٣ ..................... علي جمعة. د.   أ       االجتهاد المعاصر -

 ٤٨٣ ................... لؤي الصافي. د.أ   العولمة والفكر اإلسالمي -



 ٤٩٣............................................ األعمال الختامية     

                                    تقييم النتائج: األعمال الختامية للدورة -

                                            .....................................٤٩٥ 

 ٤٩٧. ......... ..................................................مقدمة -

                      محمد عاشور. أ :قارير المتدربين اليوميةملخص االتجاهات في ت -

                                                        ................٤٩٩ 

 سامر - آمال الشيمي-أسماء عبد الرازق: التقرير الختامي من المتدربين -

                   ٥٠٤..... .......                            .....              رشواني

       سيف الدين عبد الفتاح. د.كلمة أ -

                            ............................................٥٠٩ 

    نادية مصطفى. د.أ: التقرير العلمي التقويمي -

                                   . ...................................٥١٣ 

  قائمة المشاركين في أعمال الدورة -

                                 .......................................٥٣٧ 

 


