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215 2. المساق )B15(: مدخل إلى اإلسالم 
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263 ترجمة: عفيف عثمان 
264 أواًل: »علم دراسة اإلسالم«.. حقل دراسي وفرع معرفي أكاديمي  
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298 أواًل: الدور الفرنسي في تطوير الدراسات حول اإلسالم 
301 ثانًيا: موقع الدراسات حول اإلسالم في المعارف الحديثة  
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305 1. ما معنى الفيلولوجيا؟ 
305 2. المنهج الفيلولوجي 
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318 خامًسا: نجاح شخصي أم نقلة نوعية؟ 

قراءة في مساقات تدريس اإلسام في جامعات: جنوب كارولينا وتكساس ونيويورك
323 جوزيف براودي )Joseph Braude(                       ترجمة: عمر األيوبي 
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380 أواًل: اإلسالم ومؤّسساته في األرجنتين 
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395 5.  الدراسات في الجامعات األخرى 
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406 ثانًيا: خطابات ما بعد االستشراق: من السريانيات إلى المراجعين الجدد 
415 ثالًثا: معالم زمن الدراسات اإلسالمية أو ما بعد االستشراق 
415 1. الدراسات القرآنية 
417 2. دراسات الحضارة اإلسالمية  
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