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أهذاف املقشس
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بما يلي:
ٔ) تعريفو بعلم الثقافة اإلسالمية؛ مفهومها ،ومصادرىا ،وخصائصها ،وأبرز ادلصطلحات ادلقاربة
ذلا ،مع معرفة معىن األصالة وادلعاصرة وموقف الثقافة اإلسالمية منهما ،وتبيني موقف ادلثقف
ادلسلم من الثقافات األخرى.
ٕ) تعريفو بادلبادىء العشرة ألصول العلوم الشرعية( :علوم القرآن والتفسري – وعلم احلديث دراية
لقتعرف من
ورواية – وعلم العقيدة اإلسالمية والتوحيد – وعلم الفقو اإلسالمي وأصولو)؛
ّ
خالل دحة رسيعة عذ مػاتقح هذه العؾوم ،وأبرز معادفا.

ٖ) تعريفو بأمهية العلم النافع على خارطة الثقافة اإلسالمية ،ودوره يف تكوين شخصية ادلثقف.
يتأدب هبا مع :نفسو ومعلميو وزمالئو،
ٗ) تعريفو بآداب طالب العلم ادلرعيّة اليت ينبغي لو أن ّ
وتوضيح بعض اآلداب ادلعاصرة.

حمتوى املقشس
حيتوي ادلقرر على ثالثة أقسام رئيسة ،وحتوي ىذه األقسام اثنيت عشرة وحدة؛ ىي كالتايل:
القسم األول :علم الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة
الوحدة األوىل :مدخل ومتهيد إىل علم الثقافة اإلسالمية
الوحدة الثانية :الثقافة اإلسالمية بني األصالة وادلعاصرة
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الوحدة الثالثة :موقف ادلثقف ادلسلم من الثقافات األخرى
القسم الثاني :مبادئ العلوم الشرعية
الوحدة األوىل :مدخل ومتهيد عن مفهوم ادلبادئ العشرة
الوحدة الثانية :ادلبادئ العشرة لعلوم القرآن والتفسري
الوحدة الثالثة :ادلبادئ العشرة لعلوم احلديث الشريف ِ
(د َراية وِرَواية)
الوحدة الرابعة :ادلبادئ العشرة لعلم العقيدة اإلسالمية والتوحيد
الوحدة اخلامسة :ادلبادئ العشرة لعلم الفقو وأصولو
القسم الثالث :آداب الطالب المرعيّة
ب قبل الطَّلَب
الوحدة األوىلْ :األ ََد ُ

الوحدة الثانية :فضائل العلم وأنواع العلوم
الوحدة الثالثة :أبرز آداب طالب العلم
آداب معاصرة
الوحدة الرابعةٌ :

املخشجات املتوقعة من هزه املادة
يتوقع للطالب بعد دراسته لهذه المادة أن يكون حاصالً على المعارف التالية:
َ )1ف ْفم مصطؾح الثؼافة ،ومعرفة مػفوم الثؼافة اإلسالمقة ومصادرها وخصائصفا.
 )2الؼدرة عذ التعامل الوسطي مع الثؼافات إخرى.
 )3الؼدرة عذ إدراك الرؤية الشؿولقة لإلسالم ،والـظرة التؽامؾقة لؾحقاة.
 )4الؼدرة عذ التعريف بؿبادئ أصول العؾوم الرشعقة :واإلحاصة بؿػاتقح هذه العؾوم ،وأبرز معادفا.
َ )5ف ْفم معـى إدب ،وأكواعه ،ومراتبه ،لقؽون قادر ًا عذ غرس هذه ادبدأ يف شخصقته وسؾوكه.
 )6الشعور بلمهقة إدب لطالب العؾم وأكه مبدأ أصقل ،وركقزة أساسقة ،مؼدّ م ٌة يف حقاته حتى عذ
العؾم ذاته.
 )7الؼدرة عذ تصحقح الؽثر من ادػاهقم ادتعؾؼة بأداب والسؾوك وإخالق.
 )8إدراك أمه ّقة العؾم الـّافع عذ خارصة الثؼافة ،ودوره يف تؽوين شخصقة ادثؼف.
ّ
التحّل بلبرز أداب التي يـبغي لطالب العؾم التلدب هبا مع :كػسه ،ومعؾؿه ،وزمالئه.
)9
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)11

ّ
التحّل بإماكة العؾؿقةٕ ،هنا شعار صالب العؾم إمني ،ومن أهم ركائز البحث
السعي يف

العؾؿي.
)11

الؼدرة عذ التعامل الرشقد مع وسائل التواصل آجتامعي احلديثة.

)12

التؿؽن من التعامل الراقي مع أكظؿة ادرور من خالل تؼ ّقده بآداب الطريق.

)13

الشعور بلمهقة التوازن يف حقاة صالب العؾم خاصة فقام يتعؾق بؿخالطة الـاس أو اعتزاهلم.

طشق التقييم
االختبارات الدوريّة (ٓٗ درجة).
االختبارات النّهائية (ٓٗ درجة).
التكليفات البحثية واحلواريّة (ٕٓ درجة).

الكتاب املقشس
"الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة ،المستوى األول ،مبادئ وآداب" – جامعة جدة ،
إعداد وإشراف الدكتور /بدوي بن علي الزهراني.
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