
 

   

 

 
 

 
  

 
  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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  :التعريف بأبرز مفردات الدراسة: ثانياً

 


         
         
      

        
 

  :الدراسات العليا
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  :الدراسات السابقة: ثالثاً
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  :حثيةا شكلة الب: رابعاً













 
  :تساؤالت الدراسة وفرضياا: خامساً
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  : منهج الدراسة:سادساً
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  :تقسيمات الدراسة: سابعاً

- 
                                                        

 
 

  



  
  ١٧   
  

-  

 
 

-  


 


 

-  

-  
 عبداهللا بن محمد المطوع.د

  قسم الدعوة األستاذ المشارك في 
 dr.motaoa@gmail.com  

mailto:dr.motaoa@gmail.com
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  املاجستري     
  الدكتوراه      
  اإلمجايل    
  النسبة      


 

 

  اجستريامل     

  الدكتوراه       

  اإلمجايل    

  النسبة     
 


 

 

  املاجستري      
  الدكتوراه       
  اإلمجايل     
  النسبة      
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  املاجستري       
  الدكتوراه       
  اإلمجايل      
  النسبة        

 


  

اإلمجايل 
العام لكافة 

  األقسام
         

  النسبة         
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  أم القرى  أثر القرآن والسنة يف إعداد الفرد واتمع
  طيبة  اإلخالص وأثره يف الدعوة إىل اهللا

  اإلمام  .اخللفاء الراشدين دراسة حتليليةاالحتساب على النساء يف العهد النبوي و
  اإلمام  أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة 

أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم دراسة حتليلية تقومييـة          
-١٤٠٠للمناظرات اليت جترت يف أمريكا الشمالية يف الفتـرة مـن         

  .هـ١٤١٠
  اإلمام

  اإلسالمية  األسلوب النبوي يف الدعوة 
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  اإلسالمية  أمهية الدعوة إىل اهللا وأثر العقيدة الصحيحة يف جناحها
  اإلمام  التخطيط للدعوة اإلسالمية، دراسة تاصيلية

  اإلمام  موقف اإلسالم من املخدرات واملسكرات وجمال احلسبة فيها 
  اإلمام  اجلمع بني الدعوة وطلب الرزق، دراسة تأصيلية تطبيقية 

  طيبة  وة إىل اهللا احلكمة وأثرها يف الدع
  اإلسالمية  خصائص الدعوة والدعاة يف هدي الكتاب والسنة
  اإلمام  الدعوة إىل اهللا باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

  اإلمام  الدعوة إىل اهللا يف السجون يف ضوء الكتاب والسنة
  طيبة  )العالقة واآلثار(الدعوة واألمن 

  القرىأم   الصفات األساسية للداعية املسلم
  طيبة  فقه املوزنة وحاجة الداعي إليه

  اإلمام  فقه إنكار املنكر
  أم القرى  منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة إىل اهللا

  اإلسالمية  منهج القرآن الكرمي يف دعوة املشركني إىل اإلسالم
  اإلسالمية  منهج القرآن الكرمي يف دعوة أهل الكتاب

  أم القرى  دعوة إىل اإلميانمنهج القرآن يف ال
  طيبة  منهج القرآن يف جمادلة أهل الكتاب

  اإلسالمية  منهج أهل السنة واجلماعة يف الدعوة إىل اهللا
  اإلمام  الوسائل املشروعة واملمنوعة يف الدعوة إىل اهللا
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يب املنصرين يف الصد عن اإلسالم يف أفريقيا وطرق مواجهتها، دراسة أسال
  ميدانية على كينيا

  اإلمام
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  أم القرى  أهل السنة واجلماعة يف املغرب وجهودهم يف مقاومة االحنرافات العقدية
  اإلمام  البدع يف غرب أفريقيا، دراسة حتليلية

  اإلمام  التنصري يف جبال النوبا، حقيقته، آثاره، مواجهته
  طيبة  اجلهود الدعوية يف منطقة شنقيط وتأثريها يف غرب أفريقيا

  طيبة  احلركات اهلدامة يف إندونيسيا
  اإلسالمية  الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف القرن اإلفريقي

  اإلمام  الدعوة اإلسالمية يف إرتريا
  ةاإلسالمي  الدعوة اإلسالمية يف باكستان، مشكالا وطرق النجاح فيها

  اإلمام  الدعوة اإلسالمية يف مشال القوقاز
  اإلسالمية  الدعوة اإلسالمية يف مواجهة التنصري بإندونيسيا

  اإلمام  الدعوة السلفية يف دولة الكويت، واقعها ومشكالا
  أم القرى  الدعوة السلفية يف شبه القارة اهلندية وآثارها يف مقاومة االحنرافات

  اإلمام  ليابانالدعوة إىل اإلسالم يف ا
  اإلمام  دارسة ميدانية تقوميية: الدعوة إىل اهللا يف ألبانيا

  اإلمام  الدعوة يف بوروندي
  اإلمام  الدعوة يف ترتانيا

  اإلمام  الدعوة يف سرياليون
  اإلسالمية  دور العلماء والدعوة اإلسالمية يف نيجرييا يف العصر احلاضر

  ميةاإلسال  الغزو التبشريي يف األردن وخطره
  اإلمام  مؤمتر كلورادوا التنصريي، دراسة حتليلية
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  اإلسالمية  هـ١٤٠٠املسلمون يف لبنان من عهد االستقالل إىل 
  اإلسالمية  املسلمون يف يوغوسالفيا

  اإلمام  مشكالت الدعوة إىل اإلسالم يف جمتمع األقليات املُسلمة يف أوروبا
  ماإلما  معوقات الدعوة اإلسالمية يف السودان
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  اإلمام  أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه ودوره يف الدعوة اإلسالمية 
  اإلمام  احتساب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  اإلمام  ه اهللاحتساب الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمح
  اإلمام  جهود اإلمام الشافعي يف الدعوة إىل اهللا
   أم القرى  عبداحلميد بن باديس ومنهجه يف الدعوة

  طيبة  العز بن عبدالسالم ومنهجه يف الدعوة إىل اهللا
  أم القرى  عصره وجهوده يف الدعوة اإلسالمية: حممد عاكف

  اإلسالمية  منهج ابن القيم يف الدعوة إىل اهللا
  اإلسالمية  منهج احلافظ ابن رجب يف الدعوة إىل اهللا
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  اإلمام  أثر هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مكافحة اجلرمية مبدينة الرياض
دراسـة  –االحتساب على الغش التجاري يف اململكة العربية الـسعودية          

  اإلمام  .حتليلية تقوميية
رئاسـة  اختصاصات املتحسب وضوابط االحتساب، دراسة تطبيقية على        

  اإلمام  هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  طيبة  )دراسة ميدانية(احنراف األحداث 
  اإلمام  هـ١٤٠٨-١٣٥١التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة من 

  اإلمام  اجلهود الدعوية للمؤسسات اخلريية يف اململكة، دراسة ميدانية تقوميية
إىل اهللا يف اململكة دراسـة وصـفية        جهود مجعيات الرب اخلريية يف الدعوة       

  اإلمام  مقارنة لعينة من اجلميعات بالرياض والقصيم

  اإلمام  الدعوة إىل اهللا يف دور املالحظة يف اململكة دراسة وصفية تقوميية
  اإلمام  دعوة النساء يف السجون، دارسة ميدانية على سجن الرياض

  اإلمام  الدعوة إىل اهللا بني املسلمني اجلدد يف الرياض
  اإلمام  الدعوة إىل اهللا يف املستشفيات ، دراسة تطبيقية تقوميية

  اإلمام  الدعوة إىل اهللا يف املواقع السياحية، دراسة تأصيلية مع دراسة ميدانية
  اإلمام   دراسة ميدانية تقوميية–دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة الرياض 
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 تطبيقية على منسويب هيئـة األمـر         دراسة –الصفات اخلاصة باملُحتسب    
  باملعروف والنهي عن املنكر يف مدينة الرياض

  اإلمام

 دراسة دعوية ميدانية على القائمني باحلـسبة يف مدينـة           –فقه النصيحة   
  الرياض

  اإلمام

  طيبة  جماالت االحتساب على احلجاج واملعتمرين 
  طيبة   إىل اهللاملراكز الصيفية يف املدينة املنورة وأثرها يف الدعوة

وسائل الدعوة إىل اهللا يف شبكة املعلومات الدولية وكيفية اسـتخداماا يف   
  .الدعوة ، دراسة على عينة من الدعاة مع تقومي للمواقع الدعوية اخلليجية

  اإلمام

  اإلمام  .الوظيفة الدعوية خلطبة اجلمعة، دراسة ميدانية على مجهور اخلطبة يف الرياض
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  اإلمام  .ي، دراسة حتليلية ميدانيةخطاب دعاة الغلو االعتقادي يف اتمع السعود

  اإلمام  .اجلهود الدعوية للوقاية من االنتحار، دراسة تطبيقية تقوميية

  اإلمام  مسؤولية الدعاة جتاه الطالق، دارسة تأصيلية ميدانية

  طيبة  غالء املهور واالحتساب عليه 
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  طيبة   عبدالعزيز وجهوده يف الدعوة إىل اهللاإلمام سعود بن
  اإلمام  جهود اإلمام عبدالعزيز بن حممد آل سعود يف الدعوة إىل اهللا

  اإلمام  جهود األمري عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود يف الدعوة
  طيبة  اجلهود الدعوية للملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يف اخلارج

  طيبة  دالرمحن آل الشيخ يف الدعوة إىل اهللا تعاىلجهود الشيخ عبداللطيف بن عب
  اإلمام  جهود الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ يف الدعوة واالحتساب
  اإلسالمية  جهود اململكة يف الدعوة يف اخلارج من خالل اجلامعة اإلسالمية

  ىأم القر  هـ١٤جهود بعض علماء البلد احلرام يف تقرير العقيدة السلفية يف القرن 
  طيبة  الدعوة إىل اهللا يف عهد امللك خالد رمحه اهللا

  طيبة  الدعوة يف اململكة العربية السعودية يف عهد امللك فيصل بن عبدالعزيز
  اإلمام  الدعوة يف عهد امللك عبدالعزيز

  اإلسالمية  دور العهد السعودي الثالث يف خدمة اإلسالم
  اإلمام  الدعوةالشيخ حافظ بن أمحد احلكمي حياته وأثره يف 
  طيبة  الشيخ صاحل البليهي وجهوده العلمية والدعوية
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  اإلمام  منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز يف الدعوة إىل اهللا
  اإلمام  منهج الشيخ حممد بن عثيمني يف الدعوة إىل اهللا

  اإلمام  واقع الدعوة إىل اهللا يف الدولة السعودية الثانية، دراسة وصفية حتليلية

       
      
       

 
   
       

 

 
 

  ماماإل  أسلوب املناظرة يف دعوة النصارى إىل اإلسالم 
  اإلمام  احلوار يف دعوة النيب عليه الصالة والسالم

  اإلمام  احلوار يف دعوة موسى عليه السالم
  اإلمام  احلوار مع الشباب، دراسة ميدانية تطبيقية على اتمع السعودي
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  طيبة  ضوابط املناظرة الشرعية يف جمال الدعوة
  طيبة  منهج ابن تيمية يف جمادلة النصارى

  اإلمام   يف إثبات أسس العقيدةمنهج احلوار
  اإلمام  منهج الدعوة يف الرد على الشبهات
  طيبة  منهج القرآن يف جمادلة أهل الكتاب

 

       


        
       
      

        
 

 
 

  اإلمام  اسة تأصيليةاالحتساب على املراهقات ، در
  طيبة  األنشطة الرياضية والدعوة

  اإلمام  )يف اتمع السعودي(احلوار مع الشباب، دراسة ميدانية تطبيقية 
  اإلمام  دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، دراسة ميدانية على عينة من طالبات املدينة املنورة
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  اإلمام   تقومييةالدعوة إىل اهللا يف دور املالحظة، دراسة وصفية
  طيبة  رعاية الشباب يف ظل اإلسالم

  اإلمام  املنهاج النبوي يف دعوة الشباب
 

     
       


 
        
 

 

 
 

  اإلمام  االحتساب عل املراهقات ، دراسة تأصيلية
  اإلمام  االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر

  اإلمام  اخلطاب الدعوي للمرأة املسلمة يف القرآن وأوجه االستفادة منه يف العصر احلاضر
  اإلمام  ينة املنورة دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، دراسة ميدانية على عينة من طالبات املد

  اإلمام  دعوة النساء يف السجون، دراسة ميدانية على سجن الرياض
  اإلمام   دراسة ميدانية تقوميية–دعوة غري املسلمات إىل اإلسالم يف مدينة الرياض 
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  أم القرى  دور املرأة يف الدعوة إىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنة
  اإلمام   مدينة الرياضدور حتفيظ القرآن الكرمي النسائية يف

  اإلمام  املرأة الداعية بني العهد النبوي الشريف والعصر احلاضر
  اإلمام  املرأة املسلمة املعاصرة إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة
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  أم القرى  أهل السنة واجلماعة يف املغرب وجهودهم يف مقاومة االحنرافات العقدية
  طيبة  األصولية اإلجنيلية وموقف الداعية منها

  أم القرى  مجاعة التبليغ يف اهلند دراسة وتقومي
  اإلمام  وسية باهلنداجلهود السلفية يف الرد على اآلمسارجية اهلند

جهود السلفيني يف اهلند وباكستان يف مواجهة الفرق الباطلـة، دراسـة            
  دعوية تقوميية ملواجهة الصوفية والشيعة

  اإلمام

  اإلمام  احلركة السلفية يف البنغال
  اإلمام  واقعها ومشكالا: الدعوة السلفية يف دولة الكويت

  أم القرى  وآثارها يف مقاومة االحنرافاتالدعوة السلفية يف شبه القارة اهلندية 
  اإلمام  فقه اإلمام أمحد بن حنبل يف الدعوة واالحتساب 
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  اإلمام  االحتساب على املراهقات، دراسة تأصيلية
  اإلمام  مني يف دار اإلسالماالحتساب على غري املسل

  طيبة  االحتساب على الطفل يف ضوء الكتاب والسنة
  طيبة  تربية األطفال واالحتساب عليها
  اإلمام  تربية الوالدين الدعوية للطفل

  اإلمام  دعوة األقربني واالحتساب عليهم
  اإلمام  دراسة تأصيلية. دعوة املسنني

  اإلمام  دعوة املأل يف الكتاب السنة
  اإلمام  عوة النيب عليه الصالة والسالم لألعرابد

  اإلمام  دعوة النيب عليه الصالة والسالم للنساء
  اإلمام  دعوة ذوي االحتياجات اخلاصة دراسة تطبيقية على ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية

  اإلمام   دراسة ميدانية تقوميية–دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم يف مدينة الرياض 
  أم القرى  وقون للدعوة اإلسالمية يف عهد النبوة وموقف اإلسالم منهماملع

  طيبة  عالقة املسلمني بغريهم كما جاءت يف سورة التوبة





 



  
  ٤٢   

 
 

  اإلمام  أثر الوقف على الدعوة إىل اهللا تعاىل
  طيبة  االحتساب على الدعوة يف حتديد النسل

   طيبة  االحتساب على السحرة والكهنة والعرافني
  طيبة  االحتساب على منكرات األسواق

  طيبة  االحتساب يف جمال السجون
  اإلمام  استخدام العلوم التجريبية يف خدمة الدعوة اإلسالمية

  طيبة  التربج واالحتساب عليه
  اإلمام  احلسبة والنيابة العامة دراسة مقارنة

  طيبة  الدراسات املستقبلية وأمهيتها للدعوة اإلسالمية
  طيبة  الرشوة واالحتساب عليها

  طيبة   وأثر االحتساب فيهالرفق باحليوان
  طيبة  فقه املوازنة وحاجة الداعي إليه

  اإلسالمية  مشكالت الدعوة وعقباا يف العصر احلاضر
  طيبة  منهج الدعوة إىل اهللا يف القرى والبوادي
  اإلمام  وسطية أهل السنة واجلماعة يف الدعوة

  طيبة  والئم النكاح وأثر االحتساب فيها
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  :أداة مجع ا علومات
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  :عينة الدراسة وحجمها
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  الدرجة العلمية  العــدد
  أنثـى  ذكـر

  امـوع

  ٢  -  ٢  أسـتـاذ
  ٤  -  ٤  أستاذ مشارك
  ١٦  ٢  ١٤  أستاذ مساعد
  ٢٢  ٢  ٢٠  اإلمجالـي


        

      
   

 
 

  املرحلــة  العــدد
  أنثـى  ذكـر

  امـوع

  ٣٨  ١٥  ٢٣  الدكتوراه
  ٢٦  ٦  ٢٠  املاجستري
  ٦٤  ٢١  ٤٣  اإلمجالــي

 



  
  ٥١   
 

 
 

      
 

  النسبة املئوية  عدد املتجاوبني منهم  البـيـــان
  ١٥  أعضاء هيئة التدريس 

  ٢٨  طالب مرحلة الدكتوراه 
  ٧  طالب مرحلة املاجستري 

  ٥٠  اموع الكلي لعينة الدراسة األوىل 
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  النسـبة  العـدد  جهة العـمـل

ؤسسات وزارة الشؤون اإلسالمية وما يتبعها من م
  )توعية اجلاليات، الندوة العاملية(

٦٦,٠  ٣٣%  

  %٣٣,٠  ١٧  مؤسسة دعوية خاصة

  %١٠٠,٠  ٥٠  اـمــوع

 
 

 
  النسـبة  العـدد  املؤهـــل

  %٧٠  ٣٥  اجلامعـي
  %٣٠  ١٥  فوق اجلامعي

  %١٠٠,٠  ٥٠  اـمــوع

 



  
  ٥٣   
 

 
 

  النسـبة  العـدد  التخصـص
  ٣١  العلوم الشرعية 

  ١١  العلوم العربية واالجتماعية واإلدارية 
  ٨  العلوم الطبيعية 
  ٥٠  اـمــوع 
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أعضاء هيئة 
  ٤,٢٠  التدريس
طالب 
  ٢,٨٩  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة 

بالشخصيات 
  واألعالم

طالب 
  املاجستري
  

٢,٥٧  

٣,٢٤  
٠,٤٣٩- 
(..)  

 داللة ٠,٠١
  قوية

  السادس
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أعضاء هيئة 
  ١,٧٣  التدريس

طالب 
  ٣,٠٠  الدكتوراه

ضوعات املو
املتعلقة 

بالدراسات 
طالب   امليدانية

  ٢,٧١  املاجستري

٠,٣٠٢  ٢,٥٨-  
)٠(  

 دال ٠,٠٥
  اخلامس  إحصائياً

أعضاء هيئة 
  ٣,٢١  التدريس

ب طال
  ٣,٧٤  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة بتاريخ 

طالب   الدعوة
  ٤,٣٣  املاجستري

٠,٢٨٣  ٣,٦٥  
٠,٠٥٤  
غري دال 
  إحصائياً

  الثامن

أعضاء هيئة 
  ١,٨٠  التدريس

طالب 
  ١,٢٥  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة بتأصيل 

القضايا 
الدعوية 
طالب   واحلسبية

  ١,١٤  املاجستري

٠,٣٢٤  ١,٤٠-   
)٠(  

 دال ٠,٠٥
  األول  إحصائياً

عضاء هيئة أ
  ٢,٢٠  التدريس

طالب 
  ٢,٣٨  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة 

بالوسائل 
طالب   واألساليب

  ٢,٢٨  املاجستري

٠,٠٣٩  ٢,٣١  
 غري ٠,٧٩١

  دال إحصائياً
  الثالث

أعضاء هيئة 
  ٤,٥٧  التدريس

طالب 
  ٣,٠٠  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة بتحقيق 

طالب   املخطوطات
  ٢,١٤  رياملاجست

٣,٣٢  
٠,٥١٥  

)٠٠(  
 داللة ٠,٠١

  قوية
  السابع
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أعضاء هيئة 
  ٢,٢٠٠  التدريس

طالب 
  ١,٥٠  الدكتوراه

املوضوعات 
املرتبطة بالواقع 

طالب   واملكان
  ١,٨٥  املاجستري

٠,١٠٣  ١,٧٠  
 غري ٠,٤٧٦

  دال إحصائياً
  الثاين

أعضاء هيئة 
  ٢,٨٠  التدريس

طالب 
  ٢,٢١  الدكتوراه

املوضوعات 
املتعلقة بتحقيق 

طالب   املخطوطات
  ٢,٤٢  املاجستري

٠,٠٦٣  ٢,٥٦  
 غري ٠,٦٦٣

  ئياًدال إحصا
  الرابع
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١  
  الدراسات امليدانية

تأصيل القضايا الدعوية 
  واحلسبية

تأصيل القضايا الدعوية 
  واحلسبية

تأصيل القضايا الدعوية   ٢
  واحلسبية

ت املعاصرة الدراسا
  )الواقع واملكان(

الدراسات املعاصرة 
  )الواقع واملكان(

الدراسات املعاصرة   ٣
  )الواقع واملكان(

أصناف املدعوين 
  واحملتسب عليهم

  حتقيق املخطوطات



  
  ٦٠   

 


 

 


 

  الوسائل واألساليب  الوسائل واألساليب  الوسائل واألساليب  ٤
أصناف املدعوين   ٥

  واحملتسب عليهم
  لشخصيات واألعالما  الشخصيات واألعالم

  الدراسات امليدانية  الدراسات امليدانية  القضايا التارخيية  ٦
٧  

  الشخصيات واألعالم
حتقيق املخطوطات 

  )السادس مكرر(
أصناف املدعوين 
  احملتسب عليهم

  القضايا التارخيية  القضايا التارخيية  حتقيق املخطوطات  ٨
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  %٢٤,٠  ١٢  موافق جداً
  %٥٦,٠  ٢٨  موافق
  %٦,٠  ٣  ال أدري
  %١٤,٠  ٧  غري موافق

  -  -  غري موافق مطلقاً

 هناك ضعف يف اإلفادة من
الدراسات اجلامعية يف جمال 

  العمل الذي أقوم به
  %١٠٠,٠  ٥٠  اموع

٣,٩٠  
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  )آراء العینة الثانیة ) (٢٤(الجدول رقم 

     

  ١٦  جداًموافق  
  ١٩  موافق 
  ٣  ال أدري 
  ١١  غري موافق 

  ١  غري موافق مطلقاً 

املؤسسات الدعوية تم باخلربة 
امليدانية أكثر من الدراسات 

  العلمية
  ٥٠  اموع 

٣,٧٦  
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  ٦٦   

         


          
 

  )آراء العینة الثانیة) (٢٥(الجدول رقم 

     
  ١٩  موافق جداً 
  ١٦  موافق 
  ٣  ال أدري 
  ١٢  غري موافق 

  -  غري موافق مطلقاً  

 تم اجلهات األكادميية ال
بالدراسات والبحوث املستجدة 

  يف الواقع الدعوي
  ٥٠  اموع 

٣,٨٢  

         
     

        
   

 
 


        



  
  ٦٧   
 


      

          
 
  آراء العینة الثانیة) ٢٦(الجدول رقم 

     
  ٨  موافق جداً 
  ١٠  موافق 
  ٥  ال أدري 
  ١١  غري موافق 

  ١٦  غري موافق مطلقاً 

 يف العمل عدم قناعة القياديني
الدعوي جبدوى الدراسات 

  األكادميية
  ٥٠  اموع 

٢,٦٥  
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  ٦٨   

   
 

 
  )آراء العینة الثانیة) (٢٧(الجدول رقم 

     
  ٩  موافق جداً 
  ١٤  موافق 
  ١٧  ال أدري 
  ٨  غري موافق 

  ٢  غري موافق مطلقاً 

الدراسات األكدميية تقدم 
  توصيات بعيدة عن الواقع

  ٥٠  اموع 

٢,٦٥  
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  )آراء العینة الثانیة) (٢٨(الجدول رقم 

     
  ٣٢  موافق جداً 
  ١٧  موافق 
  -  ال أدري  

  ١  موافقغري  
  -  غري موافق مطلقاً  

أرى أمهية قيام اجلهات 
األكادميية باستشارة العاملني يف 
امليدان عن املوضوعات الدعوية 

  ٥٠  اموع  قبل تسجيلها 

٤,٦٠  

          
         

  






 

  



  
  ٧٠   

  )آراء العینة الثانیة) (٢٩(الجدول رقم 

     
  ١٨  موافق جداً 
  ٢٨  موافق 
  ٤  ال أدري 

  -   موافقغري  
  -  غري موافق مطلقاً  

ضعف التواصل بكافة أشكاله 
بني املؤسسة الدعوية امليدانية 

  واجلهات األكادميية
  ٥٠  اموع 

٤,٢٨  
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  ٧٢   

  )آراء العینة الثانیة) (٣٠(الجدول رقم 

     
  ٣٣  موافق جداً 
  ١٧  موافق 
  -  ال أدري  
  -  غري موافق  

  -  غري موافق مطلقاً  

الدعوة يف امليدان حباجة إىل 
الدراسات والبحوث العلمية 

  )التطبيقية امليدانية(
  ٥٠  اموع 

٤,٦٦  

    
        

     



 

     
       


 



  
  ٧٣   
 

  )آراء العینة الثانیة) (٣١(الجدول رقم 

     
  ٢٩  موافق جداً 
  ١٥  موافق 
  ٥  ال أدري 
  ١  غري موافق 

  -  غري موافق مطلقاً  

اجلهات األكادميية تركز يف 
حبوثها على الصياغة األكادميية 

النظرية أكثر من اجلوانب 
  ٥٠  اموع  امليدانية مما يقلل من فائدا 

٤,٤٤  
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  ٧٤   

  )آراء العینة الثانیة) (٣٢(الجدول رقم 

     
  ٤٠  موافق جداً 
  ٩  موافق 
  ١  ال أدري 
  -  غري موافق  

  -  غري موافق مطلقاً  

ينبغي على اجلامعات االهتمام 
بإرسال نسخ من الدراسات 

والبحوث اازة إىل املؤسسات 
الدعوية ذات العالقة 

  ٥٠  اموع  مبوضوعاا 

٤,٧٨  
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ينبغي على اجلامعات االهتمام بإرسال نسخ من الدراسات والبحوث اـازة           

  .إىل املؤسسات الدعوية ذات العالقة مبوضوعاا
٤,٧٨  

  ٤,٦٦  )التطبيقية امليدانية (الدعوة يف امليدان حباجة إىل الدراسات والبحوث العلمية
أرى أمهية قيام اجلهات األكادميية باستشارة العاملني يف امليدان عن املوضوعات          

  .الدعوية قبل تسجيلها
٤,٤٤  

اجلهات األكادميية تركز يف حبوثها على الصياغة األكادميية النظرية أكثر مـن            
  اجلانب امليداين مما يقلل من فائدا

٤,٤٤  

 بني املؤسسات الدعوية امليدانية واجلهـات  – بكافة أشكاله   – ضعف التواصل 
  األكادميية

٤,٢٨  

  ٣,٩٠  هناك ضعف يف اإلفادة من الدراسات اجلامعية يف جمال العمل الذي أقوم به
  ٣,٨٢  اجلهات األكادميية ال تم بالدراسات والبحوث املستجدة يف الواقع الدعوي
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  ٣,٧٦  يدانية أكثر من الدراسات العلميةاملؤسسات الدعوية تم باخلربة امل

  ٣,٤٠  الدراسات األكادميية تقدم توصيات بعيدة عن الواقع
  ٢,٨٥  عدم قناعة القيادات يف العمل الدعوي جبدوى الدراسات األكادميية
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