
 (209بحث ومكتبة ) مادة :

 محاضرتان في األسبوع
 األهداف:

 تعريف الطالب بفضل العلم وآداب طلبه وأمهية البحث واستخداماته. .1

 يُعّرف الطالب مبصادر البحث وتدريبه على كيفية احلصول على املعلومات. .2

وكيفية تعريف الطالب بأمهية املكتبات وأنواعها وحمتوياهتا وطرق تصنيفها وفهرستها  .3
 االستفادة منها واحملافظة عليها.

 تعريف الطالب باملخطوطات وحتقيق الرتاث وتوثيقه. .4

 تدريب الطالب على ممارسة البحث العلمي جبوانبه النظرية والعملية. .5

 
 مفردات المنهج:

 تنقسم الدراسة إىل مقدمة وقسمني:
 أواًل: المقدمة: وتشمل:

 فضل العلم. .1

 ه.آداب طلب العلم وطرق حتصيل .2

 ثانياً: القسم النظري.
 البحث العلمي ومجاالته وأهدافه وأدواته وأنواعه. -1

 التعريف بقاعة البحث لغة واصطالحاً. . أ

 أهداف الدراسة من قاعة البحث يف العقيدة.  . ب

 جماالت البحث العلمي.  . ج

 د. أدوات البحث العلمي.
 ه. أنواع البحوث.

 
 حث العلمي.باألسس العامة لل -2

 وكيفية حتضريها.املادة العلمية  . أ



 املنهج يف التحضري.  . ب

 ج. موضوعية البحث والباحث.
 مناهج البحث في العقيدة. -3

 املنهج عند أهل السنة واجلماعة. . أ

 عند الفالسفة. –املنهج عند املتكلمني   . ب

 مجاالت البحث في العقيدة. -4

 تحقيق التراث والعمل فيه. -5

 المكتبة والمصادر. -6

 دور املكتبة يف البحث العلمي. . أ

 كيفية البحث يف املكتبات.   . ب

 ج. المصادر العامة:
التفسريريري وعلريريوق القريريرآيث احلريريديث وعلومريريهث الفقريريه وأصريريولهث التريرياريو والسريريريةث اللغريرية وآدا ريرياث 

 حاضر العامل اإلسالمي الرتبية اإلسالمية وأصوهلا.
 د. المصادر الخاصة:

عقيريريريدة أهريريريل السريريرينة واجلماعريريريةث عقا)ريريريد املتكلمريريريني:  املعترلريريريةث اائريريرياعرةث املاتريديريريرية  عقا)ريريريد 
 الفالسفةث الفرق اإلسالمية واملنتسبةث اادياي السماوية والوضعية.

 ثالثاً: الجانب التطبيقي.
يكلف الطالب بواجبات تعرفه مبصادر مذهب السلف واملتكلمني أسبوعياً تبنّي فيها  .1

 ملؤلفث وأمهيته يف املذهبث ومنهجه يف الكتابة.التعريف با

يكلف الطالب باختيار حبث تطبيقي وكتابته بإئراف أستاذ املادة يف موضوعات  .2
 العقيدة.

 
 أهم المصادر والمراجع:

 تذكرة السامع واملتكلم/ بدر الدين ابن مجاعة. .1

 فضل العلم وآداب طلبته وطرق حتصيله ومجعه/ حممد بن سعيد رسالي. .2



 طالب العلم/ بكر بن عبد اهلل أبو زيد. حلية .3

 التعامل وأثره على الفكر والكتاب/ بكر بن عبد اهلل أبو زيد. .4

 حملات يف البحث واملكتبة واملصادر/ حممد عجاج اخلطيب. .5

 منهج البحث وتطبيقه/ عبد الوهاب أبو سليماي. .6

 املنطق احلديث ومناهج البحث/ د. حممود قاسم. .7

 يف البحث العلمي/ ترمجة أنيس فرحية. مناهج العلماء املسلمني .8

 املكتبة العربية/ د. عرة حسن. .9

 العلم عند العرب/ قدري طوقاي. .11

 البحث العلمي ومناهجه وتقنياته/ د. حممد رياي عمر. .11

 منهج االستدالل على مسا)ل االعتقاد/ عثماي علي حسن. .12

 حتقيق النصوص ونشرها/ عبد السالق هاروي. .13

قيب عن املفقود من الكتب وااجراء الرتاثية/ د. حكمت القواعد املنهجية يف التن .14
 بشري ياسني.

 

 


