
 دورات التأسيس في المنهجية:
 التأسيس العامة: -الدورة األولى

 )دورة في الرؤية والمنهج وخرائط العلوم(
 : المستهدف

 .معنيون  طلبة وحديثو التخرج في العلوم االجتماعية من سائر التخصصات، ومثقفون 
 :الهدف

شكالية المنهج في العلوم االجتماعيو التعريف بأسس: الرؤية اإلسالمية،  ة واإلسالمية، ا 
 خريطة العلوم اإلسالمية، والمداخل إليها، والحاجة إلى علوم اجتماعية من رؤية إسالمية.و 

 :المشتمالت
 تشتمل على ثالثة أجزاء، على النحو التالي:

 الرؤية الكلية اإلسالمية: عرض مقارن مع الرؤية الغربية للعالم. .1
 إلسالمية:إشكالية المنهج في العلوم االجتماعية والعلوم ا .2

 الدينية المطلقة والفصام عن الواقع وعلوم العمران. •
 الوضعية المطلقة والفصام عن الوحي والقيم واألحكام. •

 نظرة على خريطة العلوم اإلسالمية بين الديني والدنيوي:  .3
 من التراثي إلى المعاصر.  •
 من تجديد علوم العقيدة والشريعة إلى تجديد علوم األمة والعمران. •

تجسير المنهج الجامع بين الدين )قيم وأحكام( والواقع )قضايا وفواعل ومصالح ووسائل(: معالم  .4
 بينهما. الفجوة



 دورات التأسيس في المنهجية:
 الدورة األولى:

 )دورة في الرؤية والمنهج وخرائط العلوم(جدول 
 (ساعة 30أيام =  8أسبوعان= )

  أغسطس 2يوليو إلى  22من السبت 
 

 التوقيت المحاضر رةالمحاض المجال
                                األسبوع األول

 الرؤية الكلية للعالمأ(
 )مقارن( 

 يوليو 22السبت  د.نادية مصطفى رؤية العالم بين اإلسالمي والغربي. -1
 ظ 2ص إلى 10من 

 يوليو  23األحد  محمد عمارةد.  أسس المنهجية اإلسالمية في الفكر والعلم. -2
 ظ 2ص إلى  10 من

 يوليو 25 الثالثاء د.أميرة أبو سمرة المعرفة والواقع والسلطة: التأثير المتبادل. -3
 ظ2ص إلى 10من 

إشكالية المنهج  ب(
في العلوم االجتماعية 

 والعلوم اإلسالمية:

 يوليو 26 األربعاء الرحمند.شريف عبد المنهج في الفكر والعلم الحديث أزمة-3
 ظ2ص إلى  10من 

 األسبوع الثاني
معالم المنهجية اإلسالمية في العلوم  -5

 االجتماعية واإلنسانية.
 يوليو 29 السبت د.إبراهيم البيومي

 ظ2ص إلى  10من 

ج(نظرة على خريطة 
العلوم اإلسالمية بين 

 الديني والدنيوي:
مصادر التنظير في 

 العلوم
 الشرعية واالجتماعية

التراث إلى من  :خارطة العلوم الشرعية-6
 اليوم

 يوليو 30األحد  .هاني محمودأ
 ظ1.30ص إلى  10من 

 حواراتو علوم العربية اليوم: خارطة  -7
 التجديد والتطوير

 يوليو 30األحد  د.خالد فهمي
 مساء 5ظ إلى  2من 

خرائط علوم األمة والعمران في التراث -8
 السياسة: اإلسالمي

 مدحت ماهرأ.
 

 أغسطس 1الثالثاء 
 ظ1.30ص إلى  10من 

خرائط علوم األمة والعمران في التراث - -9
 : االقتصاد اإلسالمي

  أغسطس 1الثالثاء  المستشار محمد وفيق
 مساء 5ظ إلى  2من 

خرائط علوم األمة والعمران في التراث  -9
 التربية : (مي واليوم )باإلسال

 أغسطس 2األربعاء  سعيد إسماعيلد.
 ظ1.30ص إلى  10من 



حوار وتقرير ختام الدورة والتوصيات ومنح  لسة الختامية:الج
 الشهادات

 إدارة:
 د.نادية مصطفى

أغسطس  2االربعاء 
 ع2:30ظ إلى 1:30من 

المنظور الحضاري: مع خالص التحية والدعوة للقائكم في الدورة الثانية ، دورة التأسيس الثانية 
 السياسية الخصائص، المداخل المنهجية، مع التطبيق في العلوم

 
 


