
فصل النظريات الإسلامية عن المقررات الدراسية

تخصص -دراسة حالة : وأثرها على الهوية القطرية

سياسات وتخطيط وتنمية في جامعة قطر

:الملخص

 تتتتتنا   تتتتتف اال  
 
نيتتتتتف ااستتتتت الدرااللااستتتتتااالرفلعتتتتتااال صتتتتتنظا لتتتتت اا

طتتتتع ااإلستتتت ععاا تتتتااالمدتتتتناا االلااستتتتعاال خ تتتتصاسعفستتتتف ا  خ
خلعرااللااساا   معاا ل االاويااالدطنيااللطلبااالدطنيعا،ا اس 

( 6) ا ع تتتتااالمتتتت اواالواتتتتيلاال رلعلتتتتلا عدتتتتفل  ا تتتت ا طبعداتتتتفا لتتتت
ستتف  ماعتتااةفعصتتاا طتتنا ةفعصتتاافمتتلالتتاا لعيتتا،ا ا

 
طفلبتتف ا( 8)ا

تتفاعتتاا  ي  
 
 تت اعتتاا  تت ا تتل ةاب لعتتاالرفعصتتاا طتتنا طفلتتما افتتلاا

ةا   تتف اال  
 
تاتتن اال  تتف واا

 
نيتتف ا تتل ةاب لعتتاالرفعصتتاا طتتن،ا ا

طتتتتع ااإلستتتت ععاا تتتتااالمدتتتتناا االلااستتتتعاال خ تتتتصاسعفستتتتف ا  خ
،عمتتفايل تتلا لتت ا   معتتاايتتل نا لتت االاويتتااالدطنيتتااللطلبتتااالدطتتنيعا
.ضن اما بعفجاال صلع ا  ضيف اال بغاااإلس ععا

–طنيتتتتتااالاويتتتتتااالد–ال  نيتتتتتف ااإلستتتتت ععاا: الكلمتتتتتف االمي ففعتتتتتا
 فبيمعا

 
ةفعصاا طن–الم فهواال

:عشكلااالبرث

ااعواضتع ا  رل اعشكلااالبرثادتلا   تف اال  نيتف ااإلست ععاا ت
 ةتتت ا،ا ةفعصتتتاا طتتنا لتتت المدتتناا االلااستتتعاادتتتلاالرفعصتتف الدطتتتن

ةااليكتتنااإلستت علاير تت التتودنماهفالخ تتو ا
 
 لتتااعتتاالتتفلن  اعتتااا

نتت التت ايتت  ااستت خلاع ادتتلاالمدتتناا اعمتتاإلاثاالمصندتتلا
 
فا تتلايتتل نا لاا

. ل اهويااالطلبااالدطنيعا
:ل لكاي طلقاالبرثاعااسلالاعروايا هو

 ااقصثء اااأرصثت اقإااأيصثعء ااممررصتاالصثت  ااق ثيصثت  ث-
ر
 ااررصمااأصث

ت وقإاارصتتخاااسص رأ ااأيصيطخوااريصيط  راارصتةاا صثت  إاارصث
ثص اايصةقإ اارصثتتتحرااقصيطح إاا صثت ق  راارصث تتاايصطوةاا  صيطح إاا  

ثت قث صثتذيصإتخذهصثتوأتب؟

:األهمية
اادتتتلاعتتتلما عكفنعتتتاابعتتتواال صلتتتع ادتتتلاالرفعصتتتف الدطتتتناا  رليتتت ل 

 لتتت الاالي تتت عتتتؤايتتتل ن ا خ تتتصاسعفستتتف ا  خطتتتع ا   معتتتاا
االصتتتل اهتتت ااعتتتفاسع تتتعي االبرتتتثان تتت هويتتتااالطلبتتتااالدطتتتنيعا ن 

بلعف الا هاالم ف ل
 
. طنقاال

نافاس كوةاعا
 
 و  الف

 
نفاا
 
ف االدتنااا  لاال والالل  ف وادف ماال ت ا

 تتتفبيملالدطتتتن،ا المخ  تتتعاادتتتلا ضتتت اال
 
م تتتفهوادتتتلاالمرتتتفلاال

ستتف  م
 
-الل لعتتا  رليتتلاادتتلا  تت االشتتل ة،االلااستتعاا  تت لكاال

 ص ا متتتتفاناتتتتلظا لتتتت ا وستتتتع االمياتتتتو ا اليف تتتتلمالتتتتةفعصتتتتاا طتتتتن،
 نما

 
.ال خ  ف االرفعصعااال

:الصع ا

عدد من الطلبةةأساتذ6

عشوائية

 صدعما ل ا
:اللااسف اال فلدا

عفذااي د اف؟

 ل ا دلي افلولا
ع فسباا  ا صعا

ال شفلاف 

 شر ا ل ا ضيف -
ابغاا س ععا

 عنا-
 
 ل لا ل ا ف
ال صلع 

ال   دف 

ةاعتتتتتتتااال تتتتتتتن ايا  تتتتتتتفبما
 
ا

فاال  تتنادتتلاالم تتفهوا ةصلاتت
 وا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتماال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمف ا
ما المصطعتتف اال تتلا   فستت

ع االصولما

:ال  ف و

:ال واعف 

 تتتتتتتتتتتتفبيمععاا•
 
ف االدتتتتتتتتتتتتنااا ال اه متتتتتتتتتتتتف ااتتتتتتتتتتتت ا

اللفلرفعصف ادلا طن
 
همع اتفاا هاالد عا؛ال
لرفةتاادلاالمرفد اا لت االاويتااالدطنيتااا 
.عاالطلباالرن ااعااال  نيف ااإلس ع

ع اناالز بل. دفطماا للاااااااااااااااااب. عني االمنياااااااااااااااااااب
طفلباادلا   االشل ةاالل لعااااااااااااااااااااع ف لا لايسادلاااااااااااااااااااااااااااااااا عسا   االشل ةاالل لعا

   االشل ةاالل لعا

ستت فذاالرنيتتاااال فعتتاادتتلااتتعف ااعر تتوماالمدتتناالتتفلن  اعتتاا ةتتو•
 
ستتبف ايم لتتكاال

 
باال
ا
 
 اعصعتفاا  تلااتعف ااالم تفهواا

 
ةا ر توياالخفاةعااالصفلمعا،ال لكايرما ضت ا تنأاا

 لتتتعا اعتتتاا لتتت اال  نيتتتف ااإلستتت ععاال صزيتتتزاهويتتتااالطلبتتتااالدطتتتنيعااالتتت ياالتتتوف 
:  لاالمدفل  

صتتتتتتتلاان شتتتتتتتفاااليكتتتتتتتناالغنلتتتتتتتلاذ االب
الصلمتتتتتتتتتتتتتتتفنلان عرتتتتتتتتتتتتتتتااللااستتتتتتتتتتتتتتت ا ا

لل  نيف االغنلعاا

 ن ا ل 
 
الم طلدف االيكنيا:ال لاا

 عنا لتت اهويتتااالطلبتت•
 
ستت فذاالمدتتناا تتف

 
اا ذلتتكال

.عاا  لاا  عفاا  الموضو ف االمدناا


