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حنو توظيف معايري الفاعلية يف تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية جبامعة قطر

ملخص:
رغم أن هناك حماوالت لتطوير مقرر الثقافة اإلسالالمية يف عالدد مالجل اعامعالات ال
أن ه الاحمل اال الالاوالت ال يا الالدو أل الالا قق الالد التط الالوير املند الالود يت الالالن ر الت الالديات ال ال
يناغال أن يتعالا م مع الا املقالرر وافهالدال اف اللية الال يناغال أن ققق الا .فمالا الرالر يف
ذلك؟
علم غرار املقولة املد ورة لرايتعة العدوية "استغفارنا قتالا
تطوير" ذلك أنه يفتقر
"تطويرنا قتا
الفعان؟
فما معايري التطوير ّ

اسالتغفار" نقالون ن

روح التطالوير ووالوهرحمل أال وهالو الفاعليالة.

الفعالان ويتلالورة موو الات
هاحمل الورقة ترم
ترليط الضوء علم معايري التطالوير ّ
فع الالاالّ
هادي الالة ومقت الالات عملي الالة لتط الالوير مق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية جبامع الالة قط الالر تط الالويراّ ّ
شالالًالّ ومضالالموناّ ولتالاّ تدريرالالياّ يف االالوء تلالالك املعالالايري .والورقالالة تقالالد نفرال ا يتافسالالا
الفاعلية.
علم ألا "ورقة عمل تووي ية" في مدروع تطويري للمقرر يرم
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Abstract:
While there have been attempts to develop the course of
Islamic Culture in a number of universities, it does not seem
that these attempts have achieved the intended development,
considering the challenges that the course should deal with
and its original goals which should be achieved. So, what is
the secret behind this?
As the well-known saying of Rabia Al-Adawia “our act
of seeking forgiveness needs an act of seeking forgiveness”,
we say: our development needs development. This is
because it lacks of the sprit and essence of development, i.e.
effectiveness. So, what are the criteria of effectiveness?

This paper aims at shedding light on the criteria of
effective development and propose guiding points as well as
practical suggestions to develop effectively and
comprehensively the course of Islamic Culture in Qatar
University in light of these criteria. The paper presents itself
as a “practical guiding paper” for any developing project of
the course seeking effectiveness.

-278-

حنو توظيف معايري الفاعلية يف تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية جبامعة قطر

د .حممد املصلح

المصطلحات الرئيسة:
 معايير الفاعلية :حتقيق أهدال نوعية جبودة عاليالة ويتطالرإ يتداعيالة ويتاسالتثمار
رشيد للموارد
الفعددا  :جيالالاد يتيتالالات للالالتعلم اال ّفالالن والال ينلالالر في الالا الطالالال مال
 التدديسيا ل
حمتويات املقرر اخنرا اّ كامالّ
 اإلبياع :عملية حتويل فًرة ماتًرة ممارسة وديدة ومفيدة
استهال :
علالالم الالرغم مالالجل أن هنالالاك حمالالاوالت لتطالالوير مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية يف عالالدد مالالجل
اعامع الالات ال أن هال الاحمل اال الالاوالت ال يا الالدو أل الالا قق الالد التط الالوير املند الالود يت الالالن ر
الت الالديات ال ال ال يناغ ال ال أن يتعال الالا م مع ال الالا املق الالرر وافهال الالدال اف ال الاللية ال ال ال يناغ ال ال أن
ققق ا .فما الرر يف ذلك؟
علالالم غ الرار املقولالالة املعالالةة املدال ورة لرايتعالالة العدويالالة – رمح الالا ا "-اسالالتغفارنا قتالالا
تطالالوير" ذلالالك أنالاله يفتقالالر روح التطالالوير
اسالالتغفار" نقالالون ن "تطويرنالالا قتالالا
الفعان؟
وووهرحمل أال وهو الفاعلية .فما معايري التطوير ّ
الفعالان ويتلالورة موو الات
هاحمل الورقة ترم
ترالليط الضالوء علالم معالايري التطالوير ّ
فع الالاالّ
هادي الالة ومقت الالات عملي الالة لتط الالوير مق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية جبامع الالة قط الالر تط الالويراّ ّ
شًالّ ومضموناّ ولتاّ تدريرياّ يف اوء تلك املعايري.
ولت قيق الغرض املندالود سالنتناون يف هالاحمل الورقالة – يتعالون ا -القضالايا واملواالوعات
اآلتية:
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 الرياإ التارخي لندأة مقرر الثقافة اإلسالالمية يف اعامعالات وأييالة .است ضالار
هاا الرياإ يف تقومي واق املقرر ويف عملية التطوير املندود له.
 نااة عجل جتريتة وامعة قطر يف تالدري مقالرر الثقافالة اإلسالالمية وأيتالر الت الوالت
يف هاحمل التتريتة ومناقدة هاحمل الت والت.
الفعان الاي ننددحمل وندعو لياله وكيفيالة توظيف الا يف تطالوير مقالرر
 معايري التطوير ّ
الثقافة اإلسالمية شًالّ ومضموناّ ولتاّ تدريرياّ.
 مرتقال مقرر الثقافة اإلسالمية يف وامعة قطر يف اوء املرتتدات.
حو منهجية الوسقة:
افمر الاي سنت رى االلتنا يته يف هاحمل الورقة هالو أن تًالون املقت الات التطويريالة
ملق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية ماني الالة يف ا الالوء فلر الالفة يتن الالاء ل الاله أس ال من تي الالة وأرك الالان فًري الالة
وقواعد علمية وشواهد تطايقية مرتاطالة جتالان الفاعليالة يف التعلاليم وسالناان الوسال –
يتعال الالون ا  -فن تًال الالون افس ال ال وافركال الالان ال ال ال تا ال ال علي ال الالا ه ال الاحمل املقت ال الالات متين ال الالة
وراس الاللة ومر الالتندة معطي الالات الفً الالر اإلداري والتيت الالوي ومع الالن ة يتتتريت الالة ذاتي الالة الالا
دالالت م مال الالة ومتتال الالاو ة إلشال الالًاالت جتال الالار أخال الالرى غال الالري فاعلال الالة ن و نال الالد جعال الالايري
النقو
الفاعلية ال ستًدف عن ا الورقة وال سالتًون جثايتالة "امليالنان املن تال " الالاي س ّ
النعري يت الاله املقت الالات
يت الاله الواال ال الال الراهجل ملق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية جبامع الالة قط الالر كم الالا س ال ّ
التطويرية ال سنطر ا يف الورقة.
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()1

وهباا "املينان املن ت " تتمين هاحمل الورقة عجل مجي ما وقعنا علياله مالجل دراسالات

تتن الالاون قض الالية تط الالوير مق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية ذل الالك أل الالا تتن الالاون القض الالية م الالجل م الالدخل
تعريف الثقافة اإلسالالمية وهالو مالدخل فياله شالًان سنًدالف عناله عنالد عراالنا لرالياإ
مقرر الثقافة اإلسالمية يف اعامعات.
و ننالا نعتقالد أن مالا سالالنطر ه يف هالاحمل الورقالة مالجل موو الالات وأركالان ومعالايري للتطالالوير
الفع الالان اً الالجل االس الالتفادة من الالا وتوظيف الالا ل الالي يف تط الالوير مق الالررات الثقاف الالة اإلس الالالمية
ّ
ف رالالإ و يفالالا يف تطالالوير كالالل مقالالررات كليالالات الد الريعة كالالالك يتالالل وتطالالوير كالالل مقالالرر
و الالامع -م ال مراع الالاة م الالا تقتض الاليه خصو الالية ك الالل مق الالرر -وذل الالك فن ه الاحمل املوو الالات
وافركالالان واملعالالايري تالالدخل يف داسالالرة الرالالنجل الال ال تتغالالري وال تتاالالدن يتاعتاالالار ألالالا مالالجل سالالنجل
الفاعلية.
حيود الوسقة:
أن تقالد "خار الة ريالق" و"دليالل رشالادي عملال " للتطالوير
ترم الورقالة يتافسالا
الفع الان آملالالو وراوالالو أن تت قالالق ممالالا نطر الاله هنالالا الفاسالالدة املروالالوة وأن ُجترالالد يف أرض
ّ
الفعان املندود يتعون ا .
الواق جتريداّ ققق التطوير ّ
ومجل مث فإنه لي مجل امجل دود الورقة تقدمي مدروع متًامالل ومفصالل لتطالوير
فعان ملقرر الثقافة اإلسالمية وال الدخون يف تفا اليل االتالوى الالاي يناغال أن يتضالمنه
املقالالرر وال تفا الاليل الالالن ي التدرير ال الالالاي يناغ ال أن ينت ت اله القالالاسمون علالالم تالالدري
______________________________________________________

( )1ان ر علم سايل املثان الثقافة اإلسالمية و اوة الطالإ اعامع لي ا :رؤية مرتقالية ملقررات الثقافة
اإلسالمية يف وامعة ياة سلطان يتجل عل حممد شاهو جملة وامعة ياة لآلدا والعلو اإلنرانية
الرنة الثانية العدد 1435 4هال.
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املقالالرر فالالالك عمالالل كاالالري يناغال أن يقالالو يتالاله فريالالق مالالجل امللتصالالو يف اجملالالان وقتالالا
عقد "ورش عمل" مطولة وهاا ما ستدعو ليه هاحمل الورقة الال تقالد نفرال ا يتافسالا
الفاعليالة وفي
علم ألالا "ورقالة عمالل تووي يالة" في مدالروع تطالويري للمقالرر يرمال
فريق عمل يطمح حتقيق تلك امل مة الًارية يتفاعلية.
السياق التاسيخي لمقرس الثقافة اإلسالمية:
قاالالل الدالالروع يف عالالرض الرالالياإ التالالارخي ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية جيالالدر يتنالالا أن نتعالالا م
م الرؤان اآليت:
ما أهمية استحضاس السياق التاسيخي؟
مالجل امل الالم يتالالل مالجل الضالالروري وحنالالجل نرالعم لتطالالوير مقالالرر الثقافالة اإلسالالالمية – يتالالل أي
مقالرر -أن نرت ضالالر الرالالياإ التالالارخي لندالالأة املقالالرر وتطالالورحمل وذلالالك لالعتاالالارات ا مرالالة
اآلتية:
 دراك ال رول التارخيية والدواف اف لية لندأة املقرر.
 دراك مدى احلاوة للمقرر وخصو يته.
 دراك الصلة يتو دواف الندأة و ايعة املقرر وأهدافه.
 مقارنة حتديات عصر الندأة م الت ديات املرتتدة.
 استلالص ما يناغ مراعاته يف عملية التطوير مجل تاريخ املقرر.
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إطاللة على السياق التاسيخي العام لنشأة المقرس(:)2
م الالجل امل الالم أن نرت ض الالر يف ه الالاا الر الالياإ أيت الالر النق الالا املتعلق الالة يت ال ال " رك الالة الثقاف الالة
اإلسالالالمية" مالالجل خالالالن النقالالا املالالوونة اآلتيالالة وذلالالك فييالالة مراعا الالا يف مدالالروع تطالالوير
املقرر:
 ندالأت "الثقافالة اإلسالالمية" أون مالا ندالأت اسالتتايتة للالو

فالرغم أن الثقافالة

اإلسالمية كمصطلح يُعالد الديثاّ ال أناله ك قيقالة واقعيالة ندالأ اسالتتايتة للالو
يف عصر التننيل.

 تراو الالد " رك الالة الثقاف الالة اإلس الالالمية" يف ق الالرون مدي الالدة يت الالو الص الالدارة أو الغلا الالة
والصمود أما أي "غنو فًري أونيب".

 وخ الالالن ه الالاا الت الالاريخ الطوي الالل ك الالان هن الالاك ت الالال يت الالو احلال الالة الثقافي الالة والتق الالد
احلضالالاري لةمالالة فتقالالد املرالاللمو يف الثقافالالة الدينيالالة كالالان متنامنالاّ مال تقالالدم م
يف العلم التترييب.
 وق الالد ك الالان للمؤسر الالات التيتوي الالة اف الاليلة س ال ال ام ا الا الالار يف حتق الالق الفاعلي الالة
واإلنتاوية يف افمة.

 مث دخل ال الالد افم ال الالة – فس ال الالاا ال يرال ال ال املق ال الالا لد ال الالر ا -يف عص ال الالر الرك ال الالود
احلضاري واعمود علم املاا وفقدان املناعة والفاعلية.
______________________________________________________
( )2اعتمدنا يتافسا يف عرض الرياإ التارخي علم كتا "الثقافة اإلسالمية يف اعامعات" فستاذنا الًاري الدكتور
عدنان ر ور فنه يُعد – فيما نعلم رإ حبثنا يف املصادر – أون دراسة توثق تاريخ مقرر الثقافة ومؤلفه خمضر
عا ر املقرر منا ندأته افو الااّ يف الرتينات مجل القرن املاا مث أستاذاّ للمقرر لعقود يف عدد مجل اعامعات
من ا وامعة قطر فلاا أ اح الًتا مروعاّ أساسياّ يف الدراسات ال ظ رت يتعدحمل وال تناولد تاريخ املقرر
(ان ر علم سايل املثان الثقافة اإلسالمية يف اعامعات العريتية شايف يتجل سفر ا اوري (رسالة دكتوراحمل غري مندورة
مقدمة وامعة أ درمان اإلسالمية .) 1999
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 ومالالجل مث أ الالياد افمالالة حبالالالة مالالجل "قايتليالالة االسالالتعمار" والغالالنو الفًالالري والثقالالايف
واالند ار احلضاري واالنا ار والتقليد والتاعية احلاسلة دون اإليتداع الاايت.

 و ينم ال الالا ند ال الالأت امل ال الالدار واعامع ال الالات احلديث ال الالة – أون م ال الالا ند ال الالأت يف ظ ال الالل
"االستعمار" افونيب – كان ي يمجل علي ا الفًر الغريب وثقافته.
 ومالالجل مث لالالد يتافمالالة الالالة مالالجل الغريتالالة عالالجل ا ُويالالة احلضالالارية والثقافيالالة واحنرالالار
اإليتداع الفًري والعلم .
ن أهالالم مالالا يناغال است ضالالارحمل مالالجل هالالاا العالالرض التالالارخي املركالالن واملالالوون هالالو أن فًالالرة
قال الرار مق الالرر أو أكث الالر يف جم الالان "الثقاف الالة اإلس الالالمية" يتنغ الالد أساسال الاّ يف س الالياإ الت الالدي

الهويد ددة الحضد دداسية والثقافيد ددة وانحسد دداس اإلبد ددياع الف د ددر
املال الالاكور" :الغربد ددة عد ددا ر

والعلمددي" كمالالادة ثقافيالالة عالويالالة ووقاسيالالة مركالالنة ومقدمالالة لثقافالالة ياسيالالة شالالاملة .ولالالي

خبالالال عنالالا مجيع الاّ أن هالالاا الت الالدي ا دادت دتالاله وخطورتالاله يف عصالالر العوملالالة و غيالالان
الفعال الالة املتع ّدي الالة
"ثقاف الالة العومل الالة" أو يتعا الالارة أخ الالرى "عومل الالة الثقاف الالة" ع الالة أدوات العومل الالة ّ
للتنرالاليات والع الايترة للقالالارات واملتغلغلالالة يف اجملتمعالالات يف عالالا يترالالم يتالفواالالم و الالو
فيه اففًار وافيديولوويات والدا ات واإلشًاليات والتراؤالت واحلالرو والنناعالات
واإلرهالالا الالالدوع يف عصالالر هيمنالالة القطالالإ الوا الالد .وهالالاا كلالاله يناغال است ضالالارحمل وحنالالجل
فعان للمقرر.
نرعم حنو تطوير ّ
سياق مقرس الثقافة اإلسالمية في الجامعات:
و ذا انتقلنا مجل سياإ الثقافالة اإلسالالمية العالا وسالياإ الت الدي املالاكور سالياإ
مقرر الثقافة اإلسالالمية يف اعامعالات كنالوع مالجل االسالتتايتة املر ليالة لالالك الت الدي مالجل
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خالالالن تقالالدمي ورعالالة ثقافيالالة سالالالمية عالويالالة لطلاالالة اعامعالالات فإنالاله مالجل اعالالدير يتالالالاكر
يف هاا الرياإ -ايتتالداءّ -أن أون جتريتالة يف هالاا الصالدد كانالد علالم يالد الداليخ افسالتاذ
حممد املاارك رمحاله ا عالا  . 1954فإلياله "يعالود الفضالل والرالاق يف ريالادة هالاا امليالدان
علم مرتوى اعامعات مجل يث تقدير أييته وارورته مجل ووه .ومالجل يالث واال
املنالالاهي الدراسالالية والتالالأليف فيالاله مالالجل ووالاله آخالالر .وقالالد خلّالف يف ذلالالك كتايت الاّ مالالجل ثالثالالة
أو ال الناء" يتال الالنف العن ال الوان الال الالاي ال الالرح في ال الاله املقال الالرر آن ال الالااك "ن ال الالا اإلسال الالال " يف وامع ال الالة
دمدالالق(" .)3وقالالد يتالالر ت احلاوالالة هالاحمل الترالالمية – فيمالالا ياالالدو – أمالالا شالالتات القالالرون
املت الالأخرة وا الالياع مع الالا احلي الالاة والدلص الالية اإلس الالالمية يف عص الالر الرك الالود ال الالاي عاش الاله
املرال الاللمون ...و ال الالاا فقال الالد أ لقال الالد الترال الالمية يتصال الاليغة املفال الالرد "ن ال الالا " ال يتصال الاليغة اعم ال ال
"أن مالالة" شالالارة أن املقصالالود مالالجل ه الاحمل الدراسالالة لالالي افن مالالة التارخييالالة املعروفالالة...
مثل ن ا ا الفة ...أو احلراة أو الةيد ولًجل املقصالود :ن الا احليالاة يف اإلسالال  .أو
يتعا الالارة أخ الالرى يتي الالان مالم الالح هال الاحمل الن الالا وو دت الاله وانر الالتامه ...حبي الالث اث الالل و الالدة
متًاملة يف العقيدة والعاادة وافخالإ واالوتماع وفلرالفة املالان واحلًالم ذا ثل الا املالرء
و ال ّالوع سالاللوكه وأعمالالاله ملقتضالاليا ا وأ ًام الالا ظ الالرت مالمالالح شلصالاليته "املتميالالنة" عالالجل
الايجل خيضعون  ...لن ا ياة آخر"(.)4
ن أييال ال الالة است ضال ال الالار ه ال ال الاحمل التتريتال ال الالة يف هال ال الالاا الرال ال الالياإ – يتاإلاال ال الالافة

أييت ال ال الالا

التارخيية-تًمجل حتديداّ يف التنويه علم ووالود أكثالر مالجل ترالمية ملضالمون املقالرر اعالامع
الالاي ندالأت احلاوالة لياله يف سالياإ الت الدي الالاي أشالرنا لياله يتاعتاالارحمل "حتصاليناّ" ثقافيالاّ
هاماّ وارورياّ لداا افمة و لاة اعامعات علم ووه ا صوص.
______________________________________________________

( )3الثقافة اإلسالمية يف اعامعات أ.د .عدنان ر ور مصدر سايتق هامش ص.9
( )4املصدر الرايتق ص.9
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فااإلا الالافة

"ن الالا اإلس الالال " هن الالاك وامع الالات تطل الالق عل الالم ه الالاا املق الالرر الثق الالايف

الت صيين مرمم "الفًر اإلسالم " يتاعتاار "أن معا الدلصية اإلسالالمية الال تالة
مالالجل خالالالن هالاحمل الثقافالالة أو تة هالالا هالاحمل الثقافالالة أساس ال ا ومنطلق الالا :العقيالالدة والفًالالر
جعال أن كالالل عنا الالرها وأيتواهبالالا مؤسرالالة علالالم العقيالالدة وراوعالالة لي الالا .و الالاا فالالإن التكيالالن
علم هاحمل القاعدة الفًرية أو العقديالة ياالدو مف ومالاّ ومالةراّ ...يتاإلاالافة مالا يف هالاحمل
الترالالمية مالالجل وا ال الالالدار  ...أمالالا مرالالؤولياته العلميالالة أو اعامعيالالة يف عمالالان الفًالالر
والن الالر مالالجل خ الالالن عالالرض قالالاسق العقي الالدة والفًالالر اإلسالالالم وترك الاله مالالجل مث يتمثل الالا
ويتفاعل مع ا.
يف الالو أن "الثقافالالة اإلسالالالمية" قالالد تالالو

لالالاعئ القالالاسمو يتالالأمر تدرير ال ا يتد ال ء

م ال الالجل أس ال الاللو احلف ال الالع والتلق ال الالو وتًال ال الرار يتع ال الالئ املعلوم ال الالات الرال ال الايتقة أو املعروف ال الالة ع ال الالجل
اإلسال "(.)5
ولًالالجل الترالالمية افكثالالر شالاليوعاّ وافواالالح علالالم مالالا يالراد مالالجل هالالاا املقالالرر هالالو "الثقافالالة
اإلسالمية" وذلك – وكما يقون أسالتاذنا الالدكتور عالدنان ر ور  -لرالااو" :افون :مالا
يتمت ال يتالاله مصالالطلح "الثقافالالة" مالالجل مالالدلون واس ال وعميالالق ومتد الايتك أو معقالالد قمالالل يف
ياته خصاسص افمم والدعو  .الثاين :داللته الراللوكية أو التطايقيالة يتو الف الثقافالة
ن رية يف الرلوك أكثر مجل كولا ن رية يف املعرفة"(.)6

______________________________________________________

( )5املصدر الرايتق ص.16
( )6املصدر الرايتق ص.11-10
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وحنالالجل نالالرى أييالالة واال كالالل دالالت هالالاحمل الترالالميات امللتلفالالة للمقالالرر يف االعتاالالار
وحنالالجل يتصالالدد تطالالوير املقالالرر ذ أن هالالاا االخالالتالل يف الترالالمية لالاله داللالالة م مالالة تتعلالالق
جعالايري حتديالالد مضالالمون املقالالرر وأهالم معيالالار هالالو مالالدى االسالتتايتة للت الالدي الالالاي يناغال
أن يتع الالا م مع الاله املق الالرر .فل الالاا يناغال ال أن ترت ض الالر مجيال ال هال الاحمل االعتا الالارات يف ه الالاحمل
الترميات امللتلفة عند حتديد مضمون املقرر يتغئ الن ر عجل االسم امللتار.
وعليالاله :فالالإن مالالجل قالالاون أن ين الالد مالالن ي املقالالرر يتنالالاءّ علالالم تعريالالف خيتالالارحمل للثقافالالة
اإلسالالالمية أي ياالالين املقالالرر يتنالالاءّ علالالم مفالالردات التعريالالف الالاي اختالالارحمل فقالالد أيتعالالد النتعالالة
والس الاليما أن تعري الالف الثقاف الالة مد الالًل وخيتل الالف يت الالاختالل الناوي الالة الال ال ين الالر في الالا

املواوع – كما يقون افستاذ مالك يتجل نيب رمحه ا (.)7

توصيات مؤسسية بتيسيا وتطوير "الثقافة اإلسالمية":
وم الالجل اع الالدير يتال الالاكر وحن الالجل نرت ض الالر الر الالياإ الت الالارخي ملق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية
كمقالرر والالامع أن نن ّالوحمل أنالاله قالد الالدرت تو اليات مؤسرالالية دوليالة يتتالالدري "الثقافالالة
اإلس ال الالالمية" يف اعامع ال الالات كم ال الالا ال الالدرت التو ال الاليات يتتط ال الالوير مناهت ال الالا .م ال الالجل هال ال الاحمل
التو يات(:)8

______________________________________________________

( )7ان ر مقدمة كتايته مدًلة الثقافة (دمدق :دار الفًر .) 1985
( )8ان ر الثقافة اإلسالمية ختصصاّ ومادة وقرماّ علمياّ د .عاد ا يتجل يتراهيم الطريق وآخرون (دراسة
تن ريية وتعريفية موونة أعدها جمموعة مجل امللتصو يف الثقافة اإلسالمية يتًلية الدريعة يتالرياض
1417هال) ص.55-54
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 تو الالية اإليريرالالًو ال الواردة يف الفقالالرة "ا" مالالجل املالالادة الرايتعالالة منالاله وال ال نصالالد
عل ال الالم" :وع ال الالل الثقاف ال الالة اإلس ال الالالمية حم ال الالور من ال الالاهي التعل ال الاليم يف مجي ال ال ال مرا ل ال الاله
ومرتوياته".
 وتو ية جمل احتاد اعامعات العريتية يف اوتماعاله الالاي عقالد يف وامعالة قطالر
عالا 1397هالال 1977/والال نصالالد علالم" :التو الالية يتالأن تًالالون مالادة الثقافالالة
اإلسالمية أساسية علم مرتوى اعامعات العريتية كل ا علالم اخالتالل فروع الا
وأقرام ا" تأكيداّ لقرار سايتق للمتلال يف االوتمالاع الالاي عقالد يف اعامعالة
افردنية يف نف العا .
 وتو الالية ن الالدوة الثقاف الالة اإلس الالالمية الال ال انعق الالدت يف ظ الالل امل الالؤ ر الرايتال ال لرايتط الالة
اعامعات اإلسالمية املنعقد جالينيا عا 140هال 1988/والال نصالد علالم
اآليت" :اليت الالد مال الالجل تضال الالمو مقال الالررات الثقاف الالة اإلسال الالالمية يف منال الالاهي وامعال الالات
الالالاالد اإلسالالالمية كل الالا وجلتلالالف أقرالالا تلالالك اعامعالالات وأن تدالالمل خمتلالالف
سالالنوات الدراسالالة اعامعيالالة والدراسالالات العليالالا في الالا كمالالا أنالاله ال يتالالد مالالجل متايتعالالة
هاحمل الدراسات وتطويرها جا يقتضيه الواق اإلسالم والعامل ".
كل هاحمل التو يات املؤسرية تالدن علالم اإل رالا يتأييالة مقالرر الثقافالة اإلسالالمية
وكالالالك أييالالة تطالالوير املقالالرر علالالم مرالالتوى املؤسرالالات الدوليالالة ذات الصالاللة .وممالالا يؤكالالد
ذل الالك اإل ر الالا يتافيي الالة ه الالو أن تل الالك التو الاليات املؤسر الالية الدولي الالة تا الالق اير الالة
افدرا و يفالالا تويتعالالد يتاقتا الالات وخط الوات عمليالالة فقالالد ُش الًلد عنالالة مدالالتكة ملقالالرر
الثقاف ال الالة اإلس ال الالالمية يف اوتم ال الالاع جمل ال ال ال احت ال الالاد اعامع ال الالات العريتي ال الالة جبامع ال الالة قط ال الالر ع ال الالا
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1397ا 1977/واوتمعال ال ال ال ال ال ال الالد ه ال ال ال ال ال ال ال الاحمل اللتنال ال ال ال ال ال ال الالة املدال ال ال ال ال ال ال الالتكة يتالريال ال ال ال ال ال ال الالاض ع ال ال ال ال ال ال ال الالا
1398هال 1978/وخلصد املقت ات العملية اآلتية:
 نداء أقرا وامعية خا ة يتالثقافة اإلسالمية.
 رح أريتعة مقررات وامعية للثقافة اإلسالمية.
 اعتماد أسلو التدري يتاحلوار والنقاش واملقارنة والت ليل.
 ريتط املقرر يتواق افمة اإلسالمية والواق العامل املعا ر.
 التكين علم املاادئ والًليات ال علم التفا يل واعنسيات.
ن ه الاحمل املقت الالات جيالالدر أن نضالالع ا يف االعتاالالار وحنالالجل يتصالالدد تطالالوير املقالالرر
يت الالافخص م الالا يتعل الالق من الالا يتأس الاللو الت الالدري والال الريتط يت الالالواق والتكي الالن عل الالم املا الالادئ
والًليالالات ال علالالم التفا الاليل واعنسيالالات .ولًالالجل أي مالالدى حتققالالد ه الاحمل املقت الالات
يف أرض الواقال ؟ هالالاا يقودنالالا عالالرض جتريتالالة كليالالة الدالريعة جبامعالالة قطالالر يف حتويالالل تلالالك
التو الاليات املؤسرالالية الدوليالالة
الورقة.

واق ال وتقالالومي ه الاحمل التتريتالالة ال ال ه ال حمالالور تركيالالن ه الاحمل

تجربة جامعة قطر في تحويل التوصيات إلى واقع "عرض وتقويم":
أندالالأت كليالالة الد الريعة جبامعالالة قطالالر قرالالماّ خا الاّ يتالالالدعوة والثقافالالة اإلسالالالمية منالالا
تأسي الًلية عا  1977ومجل أهم اختصا ات هاا القرم هالو :تالدري "الثقافالة
اإلسال الالالمية" وتطويرهال الالا افمال الالر الال الالاي يال الالدن علال الالم دراك الًليال الالة املاًال الالر يتأييال الالة الثقافال الالة
اإلسالمية تدريراّ وتطويراّ.
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()9

والقر ال الالم ارت ال الالأى– يف الاداي ال الالة -اعتم ال الالاد مق ال الالرريجل

وذل ال الالك لت قي ال الالق ه ال الالدفو رسير ال الالو

أ ليو:
ا الالدل افون :تد الالًيل "قناع الالة" عن الالد الطال الالإ يتأولوي الالة ن الالا احلي الالاة يف اإلس الالال أو
يتأولوية اإلسال يتو فه عقيدة وشريعة ومن ي ياة.
الادحمل م الالجل
ا الالدل الث الالاين :تد الالًيل "مناع الالة" ا الالد م الالا خي الالالف ه الالاا الن الالا أو يناقض الاله وق ال ّ
الفلرفات والعقاسد والن م افخرى.
أمالالا تدالالًيل "القناعالالة" ف الالو هالالدل املقالالرر افون للثقاف الالة اإلسالالالمية والالالاي ك الالان
يدرسالاله الطالالالإ جبامعالالة قطالالر يف يتدايالالة دراسالالته اعامعيالالة كمتطلالالإ واالالاري عالالا وهالالاا
ا الالدل ه الالو ال الالاي وو الاله مف الالردات املق الالرر فل الالاا عُال الين املق الالرر يف اف الالل يتاي الالان فلر الالفة
اإلسال الًلية ومقوماتاله وخصاسصاله العامالة .وأمالا تدالًيل "املناعالة" ف الو هالدل املقالرر
الثاين للثقافة اإلسالمية والاي كان يدرسه الطالإ قايل خترواله مالجل اعامعالة كمتطلالإ
واالالاري عالالا وهالالاا ا الالدل هالالو الالالاي ووالاله مفالالردات املقالالرر الثالالاين ولالالاا عُالين املقالالرر يف
اف ل يتاستعراض "أيتر املاادئ والعقاسد والن م ال شالًلد حتالدياّ للثقافالة اإلسالالمية
أو انطوت علم تناقئ م أ ًام الا ومراللما ا أو تلالك الال الاون أ ال اهبا تدالويه
الثقافالالة اإلسالالالمية أو تفرالالريها علالالم حنالالو ال يتصالالف يتاحليالالدة أو املواالالوعية" كمالالا والالاء
يف مقدمة كتا "عقاسالد وتيالارات فًريالة معا الرة"( )10الالاي ألفتاله جمموعالة مالجل أسالاتاة

______________________________________________________

( )9ولي أريتعة مقررات كما أو د اللتنة املدتكة جتل احتاد اعامعات العريتية الاي أشرنا ليه يف
التو يات ال عراناها آنفاّ.
( )10عقاسد وتيارات فًرية معا رة أ.د .حممد شامة وآخرون (الدو ة :دار قطري يتجل الفتاءة) ص.6
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كليالالة الد الريعة جبامعالالة قطالالر وهالالو الًتالالا الالالاي كالالان معتمالالداّ ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية
الثاين.
أبرز التحوالت في تجربة جامعة قطر في "الثقافة اإلسالمية":
مالالرت جتريتالالة وامعالالة قطالالر يف مقالالرر "الثقافالالة اإلسالالالمية" يتت الالوالت كالالةى مالالجل امل الالم
أن نرت ضالر أيتر هالالا يف هالالاا الرالالياإ ملالا الالا مالالجل آثالالار يناغال التعالالا مع الالا وحنالالجل نرالالعم
الفعان.
للتطوير ّ
أوالً :التحو ما اعتماد مقرسيا إلى دمجهما في مقرس واحي:
أون الت والت هو الت ون مجل اعتماد مقالرريجل

دجم مالا يف مقالرر وا الد افمالر

ال الالاي أدى ريت الالاك كا الالري عل الالم مر الالتوى ا الالدل م الالجل املق الالرر وعل الالم مر الالتوى امل الالن ي
واملفردات كالك يث نه اقتضم اغط حمتوى املقرريجل هبالدفي ما املرالتقلو يف مقالرر
ااح.
وا د فأ اح حمتوى املقرر مًثفاّ وثقيالّ وداّ وال ينت م مواايعه خي ٌ
ناظم و ٌ
ط ٌ
ثانياً :التحوالت المتعلقة بأهياف المقرس:
تغريت أهدال مقالرر الثقافالة اإلسالالمية املالدمي يف عالدة مرا الل .ففال املر لالة الال
قالالرر في الالا الالالدمي الالدد للمقالالرر ا الالدل اآليت" :تأسالالي مفالالاهيم الثقافالالة اإلسالالالمية لالالدى
الط الالال حبي الالث تص الالاح يف جمم الالل عنا الالرها اانال الاّ يعم الالر النف الالو وس الاللوكاّ جت الالري يت الاله
التم مالالجل ذلالالك ميالنان واع يالالنن يتالاله الطالالالإ كالالل مالالا يالالرد
اعالوارح يف كالالل تصال ّالرفات احليالالاة ويال ّ
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علياله مالجل فًالالر ومالا يتعالرض لالاله مالجل مواقالف ومالالا يالدور ولاله مالالجل أ الدا
ذلك

فينت ال مالالجل

توويه فًرحمل وسلوكه الوو ة ال ترت دف ا تعاليم الديجل احلنيف"(.)11

ويف مر لة ال قة واعد للمقرر املدمي ثالثة أهدال ه (:)12
 .1تعريف الطالإ يتأس الثقافة اإلسالمية وم اهرها.
 .2تعريف الطالإ يتاعئ الن م اإلسالمية ذات الصلة يتالثقافة.
 .3يقال الطالإ علم اجتاهات فًرية ودينية معا رة ويتيان موقف اإلسال من ا.
مث تض ال الالاعفد أه ال الالدال املق ال الالرر امل ال الالدمي يف مر ل ال الالة أخ ال الالرى فأ ال الالا د س ال الالاعة أه ال الالدال
ه (:)13

 .1التعريال الالف يتالثقاف ال الالة اإلس ال الالالمية و ينه ال الالا وحتدي ال الالد مف ال الالو الثقافال الالة اإلس ال الالالمية والق ال الاليم
اإلنرانية.
 .2يتيان التفاعل يتو الثقافة اإلسالمية والثقافات افخرى.
 .3يترا الن رة الدمولية لإلسال يتو فه كالّ متايتطا أساسه التو يد والالتللص مالجل
الن رة اعنسية لإلسال ال تقصرحمل علم يتعئ ووانإ احلياة.

______________________________________________________
( )11ورد هاا ا دل يف مقدمة كتا "الثقافة اإلسالمية والت ديات املعا رة" الاي اعتمد يف مر لة دمي مقرري الثقافة
اإلسالمية يف مقرر وا د والاي اشتك يف تأليفه جمموعة مجل أساتاة قرم الدعوة والثقافة اإلسالمية يتًلية الدريعة
جبامعة قطر وعلم رأس م رسي القرم آنااك أ.د .رجل عيرم عاد ال اهر رمحه ا والاي درت الطاعة افو
منه عا 1421هال . 2000 -
( )12وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف تلك املر لة ( يتمًجل الاا ث مجل معرفة تاريخ يتدء هاحمل املر لة يث ن
التو يف يتال تاريخ).
( )13وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف تلك املر لة ( :يتمًجل الاا ث مجل معرفة تاريخ يتدء هاحمل املر لة يث ن
التو يف يتال تاريخ).
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د .حممد املصلح

اإلسال وريتطه يتًتا ا عن وول وسالنة رسالوله ))

وتاص الريحمل جالالا يف هالالايجل املصالالدريجل الرسير الاليو مالالجل أ الالون القالاليم احلضالالارية ومقوما الالا
وأس الن م عوانإ ياته واملن تية الرديدة حلركته الفًرية.
 .5جتلي الالة موق الالف اإلس الالال م الالجل قض الالايا العص الالر وخبا الالة يف جم الالاالت العل الالو امللتلف الالة
و ركالالة الفًالالر ون الالم احليالالاة االوتماعيالالة والرياسالالية واالقتصالالادية وغريهالالا ونقالالدها
ِ
ورد مفتيا ا علم اإلسال .
مجل املن ور اإلسالم
 .6يتي الالان تف الالوإ اإلس الالال وملال الوحمل عل الالم امل الالااهإ اإلنر الالانية وافدي الالان الوا الالعية يف كاف الالة
شؤون احلياة و ظ ار قدرته علم حتقيق الرعادة اإلنرالانية يف مقايتالل خفالاإ تلالك
املااهإ وافديان.
 .7تد الالليص الالان افم الالة اإلس الالالمية يف جم الالاع الفً الالر والر الاللوك واحلرك الالة احلض الالارية
ويتي ال الالان م ال الوا جل ا ل ال الالل في ال الالا وم ال الالن ي عالو ال الالا والر ال الالايل قامت ال الاله وف ال الالق امل ال الالن ي
اإلسالم القومي.
مث خفضال الالد افهال الالدال الرال الالاعة
الطالإ علم:

()14

رال الالة

فأ ال الالاح املقال الالرر ي ال الالدل

مرال الالاعدة

 .1ياغة شلصيته وفق من ومة املعارل القيمية اإلسالمية.
 .2تعميق االعتنا يتا وية العريتية اإلسالمية.
 .3تدًيل ن رته الًلية يف تعامله م الووود يتصورة جتم يتو اف الة واملعا رة.
 .4يتناء عالقات ثقافية سليمة م اآلخر.
 .5معرفة الت ديات الثقافية املعا رة وسال التعامل مع ا.
______________________________________________________

( )14وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف فصل ريتي . 2011
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ويف مر لة قرياة ددت للمقرر ستة أهدال( )15وه :
 .1تعميق االعتنا يتا وية العريتية اإلسالمية لدى ال اعامعة.
 .2تدًيل الن رة الًلية للثقافة اإلسالمية ومعرفة ايعالة العالقالة يتين الا ويتالو الثقافالات
افخرى.
 .3توعية الطالإ يتافهدال واملقا د العليا لإلسال .
 .4ملالالا الطالالالإ حبااالالر العالالا اإلسالالالم وقضالالاياحمل وف الالم املتغ الريات الفًريالالة احلا الاللة
فيه.
 .5ريتط الطالإ يتالواق املعا ر وجا يطر ه مجل قضايا.
 .6تنميالالة امل الالارات التعليميالالة افساسالالية للتفالالوإ يف الدراسالالة ويف احليالالاة امل نيالالة فيمالالا يتعالالد
اعامعة.
مالحظات عامة حو أهياف مقرس الثقافة اإلسالمية عبر مراحل التحو :
يتالالالن ر يف أهالالدال املقالالرر عالالة مرا الالل الت الالون املتعالالددة – والالالاي يدالالري مالالدى
اإلريتالالاك احلا الالل علالالم مرالالتوى افهالالدال -اًالالجل أن نل الالع املال الالات االستدالالًالية
العامة التالية:
 غيان الصياغة العمومية واإلنداسية والتتريدية فهدال املقرر.
 التكين علم اعانإ الت صيل املعلومايت الًم .
______________________________________________________

( )15وذلك كما واء يف تو يف املقرر يف فصل خريف . 2015
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 ا لالالط يتالالو افهالالدال الًليالالة وافهالالدال اعنسيالالة وعالالد التفريالالق يتالالو افهالالدال
افساسية وافهدال التاعية.
 ع الالد تعي الالري افه الالدال جع الالايري و الالودة افه الالدال وال ال س الالنتناو ا يف ه الاحمل الورق الالة
ينما نتعا م م معايري الفاعلية.
ثالثاً :التحوالت المتعلقة بالمنهج والمفردات:
يتاإلاافة افهالدال شال د مقالرر الثقافالة اإلسالالمية جبامعالة قطالر عالدة حتالوالت
تتعل الالق يت الاملن ي واملف الالردات ك الالالك .فم الالجل اعتم الالاد كت الالا أو كت الالإ يتت الالأليف انفال الرادي
اعتماد كتا يتتأليف جمموعة مجل افساتاة املوكل لي م تدري الثقافة اإلسالمية يتالدالّ
عالالجل الًتالالا املفالالرد مث اعتمالالاد ملنمالالة جممعالالة مالالجل مصالالادر خمتلفالالة يتالالدالّ عالالجل الًتالالا
املدتك.
هاا الت ون افخري اد علم اإلريتاك الناوم عالجل دمالي مقالرري الثقافالة ريتاكالاّ آخالر
يتعلالالق يتاعوانالالإ املن تيالالة والعلميالالة واملضالالامينية والتوثيقيالالة والت ريريالالة والتنرالاليقية .ولالالي
مجل غرض هاحمل الورقة ا وض يف تفصيل هاا اإلريتاك .ولًجل م ذكالرحمل جيالدر يتنالا التنوياله
هنالالا أننالالا ال نالالدعو يف مدالالروع تطالالوير املقالالرر العالالودة اعتمالالاد كتالالا مدالالتك أو
ق الرار كتالالا مؤلالالف مرالالتقل و ل النا مجي ال أسالالاتاة املقالالرر يتالاله فسالالاا سنوا ال ا لًالالجل
يتعالالد أن نالالتمم احلالالديث عالالجل الت الالوالت افخالالرى ال ال صالاللد يف تالالدري املقالالرر يتًليالالة
الدريعة جبامعة قطر واملتعلقة يترياسات التقومي.
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سابعاً :التحوالت المتعلقة بسياسات التقويم:
شال ال ال دت سياس ال الالات التق ال الالومي يف مق ال الالرر الثقاف ال الالة اإلس ال الالالمية حت ال الالوالت أيضال ال الاّ .فم ال الالجل

لنا مجي أساتاة املقرر يتامت الان لالاس مو الد أي ال
استقاللية افستاذ يف التقومي
يضعه كل أستاذ علم دة و يفا تضالعه عنالة خمتالارة مالجل افسالاتاة يتنالاء علالم مواالوعات
الًتا أو امللنمة املعتمدة ملقرر الثقافة م حتديالد وايتالات "يفوذويالة" مالجل الًتالا أو
امللنم الالة وذل الالك يت الالنعم ا الالمان املر الالاواة يت الالو لا الالة مجيال ال جمموع الالات الثقاف الالة اإلس الالالمية
وامان قيا خمروات التعلم جقيا وا د!
هاا الت ون يف سياسة التقومي ساإ العديد مجل اإلشالًاالت و اد مالجل اإلريتالاك يف
املقالرر ذلالك فن مالجل لالوا االمت الان املو الد أناله ال يقالي يتافسالا ال اعانالإ املعالريف
لالالدى الطالالالإ ومالالدى تالالاكرحمل للمعلومالالات يتالًتالالا أو يتامللنمالالة وهالالاا لالالي يف افسالالتلة
املواالالوعية ف رالالإ يتالالل الالل يف افسالالتلة املصالالاغة يتصالالياغة تاالالدو يف ال الالاهر ألالالا تقالالي
م الالارات التفًالالري العليالالا مالالجل املقارنالالة والت ليالالل واالسالالتناا وذلالالك فنالاله ويتارالالا ة يطلالالإ
م الالجل الطال الالإ أن جيي الالإ علي الالا ج الالا درس الاله يف الًت الالا أو امللنم الالة والس الاليما أن تص ال يح
أوراإ االمت ان يًون وفقاّ لإلوايتات "النموذوية".
ومما اد مجل دة هاحمل اإلشًاالت و اد اإلريتاك ريتاكاّ هالو الت الون مالجل اإللالنا

يتامت الالان مو الالد وا الالد اإلل ال النا يتامت الالانو مو الالديجل نص الالف ول الالاس يت الالل واإلل ال النا
يترياسة وأدوات تقومي مو دة مفصلة تفصيالّ دقيقاّ.
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مالحظات عامة على التحوالت في مقرس الثقافة اإلسالمية بجامعة قطر:
يف قيقة افمر أن هالاحمل الت الوالت في الا مالجل القيالود والتنماليط مالا يًالاد يلغال دور
افسالالتاذ الفاعالالل يتالًامالالل ويلغال الفالوارإ النوعيالالة يتالالو افسالالاتاة ويقتالالل فالالي م اإليتالالداع
فضالّ عجل أن ذلك يتعارض اماّ م احلريالة افكادايالة لةسالتاذ اعالامع كمالا يتعالارض
ام ال الاّ م ال ال فلر الالفة الت الالدري اع الالامع ال الالاي يرتً الالن يتافس الالا عل الالم احلري الالة افكادايال الالة
واالستقاللية والالمركنية مث حتمل املرؤولية.
ومجل امللفد للن ر قاّ أن ُول هالاحمل الت الوالت – الساليما افخالرية من الا -جالا
في الالا مالالجل قيالالود وتنمالاليط تنامنالالد مال "مدالالروع  2003لتطالالوير وامعالالة قطالالر" املتضالالمجل
لثالث الالة ما الالادئ ك الالةى موو الالة وهال ال  :االس الالتقاللية والالمركني الالة وحتم الالل املر الالؤولية! وهال الاحمل
املاادئ يتنيد علي ا خطة استاتيتية أو وثانية للتامعة!
وهاا يقودنا

النقطة اآلتية والال هال مالجل أهالم النقالا يف هالاحمل الورقالة وهال

اسالتغفار"
أنه علم غرار املقولة املد ورة لرايتعة العدويالة رمح الا ا "اسالتغفارنا قتالا
تطوير" ذلك أنه يفتقر الروح يفتقر والوهر
فًالك نقون" :تطويرنا قتا
التطالالور يفتقالالر

الفاعليالالة – كمالالا ذكرنالالا يف االسالالت الن .فمددا معددايير الفاعليددة التددي

يم ا أن نقيا بها ميى تحقق الفاعلية في أ مشروع تطوير ؟
معادلة معايير الفاعلية:
ن أنرالالإ ريقالالة للتعاالالري عالالجل معالالايري الفاعليالالة هالالو – يف تقالالديرنا -أن نضالالع ا
يف الاليغة معادلالالة تتالالداخل وتتفاعالالل في الالا أريتعالالة عنا الالر أساسالالية :حتقيالالق أهالالدال نوعيالالة
جبودة عالية ويتطرإ يتداعية ويتاستثمار رشيد للموارد.
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وسنتناون هاحمل العنا ر والعالقات فيما يتين ا – يتعون ا -يف العنالاويجل الفرعيالة اآلتيالة
م تننيل ا علم مقتح تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية.
الفعا :
تحييي أهياف نوعية أساس التطوير ل
الفعالان ملقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية يتالالل كالالل مقالالرر والالامع يناغال أن
أسالالا التطالالوير ّ
يًالالون نوعيالالة افهالالدال ووود الالا وملوهالالا .وأييالالة هالالاا املعيالالار ترتًالالن علالالم فًالالرة مادسيالالة
مفادهالالا أن احلًالالم علالالم مالالدى فاعليالالة أي مدالالروع تطالالويري يقالالو يتافسالالا علالالم مالالدى
نوعي الالة أه الالدال التط الالوير املند الالود ووود الالا وملوه الالا يتاملقارن الالة مال ال ت الالم املال الوارد املااول الالة
ونوعيت ا وهو – أي تالم املالوارد ونوعيت الا-معيالار آخالر مالجل معالايري الفاعليالة الالاي ال
يناغ أن ينفك عالجل املعيالار افون .فالإن كانالد افهالدال يتراليطة واملالوارد املااولالة كاالرية
ف الالاا يتنالالام مال الفاعليالالة ملالالا فيالاله مالالجل هالالدر للمالوارد يالالث ن افهالالدال الارالاليطة اًالالجل
أن حتقالالق ج الوارد يترالاليطة وال مر الالو الاتالالة لاالالان م الوارد كاالالرية مالالجل أوالالل حتقيالالق أهالالدال
يترالاليطة .فعلالالم سالالايل املثالالان ن جمالالرد هالالدل الت صالاليل العلم ال الارالاليط املتمثالالل يف نقالالل
العل الالو وامل الالارات م الالجل وي الالل آلخ الالر ال ير ال ّالو حبال الد ذات الاله قي الالا مؤسر الالة تعليمي الالة معق الالدة

ومًلف الالة و الالداّ – كاعامع الالة – وذل الالك فن مث الالل ه الالاا ا الالدل االال الدود اً الالجل حتقيق الاله يف
مراكالالن تعليميالالة متوااالالعة يف تعقيالالدا ا و مًانيا الالا وتًلفت الالا( .)16وعليالاله كلم الالا كان الالد
املوارد املااولة أكة فإن افهدال يناغ أن تًون أملم.

______________________________________________________

( )16ان ر دارة املدرسة القطرية مجل التريري التطوير د .ملاعيل املصلح (دراسة قدمد للمؤ ر افون
ون "اإلدارة التيتوية واملتطلاات املرتقالية" كلية التيتية وامعة الًويد  ) 1999ص.4
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فما معايير قياس سمو األهياف ونوعيتها وجودتها بالنسبة للمقرسات اليساسية؟
ن مل الالو أه الالدال املق الالررات الدراس الالية ونوعيت الالا ووود الالا يناغال ال أن تق الالا جع الالايري
حمالددة .واًننالالا هنالا – يف االالوء ا العنالالا علالم مصالالادر عديالالدة ذات اللة يتًيفيالالة واال
افهالالدال يتالالالعمو وافهالالدال التعليميالالة يتا صالالوص وخةتنالالا العمليالالة يف واال افهالالدال
 أن حنال الالدد جمموعال الالة مال الالجل أهال الالم املعال الالايري ال ال ال يناغ ال ال أن تقال الالا هبال الالا أهال الالدال املقال الالرراتالدراسية وذلك يف النقا اآلتية:
 مدى جتريد الغايات الًةى للتيتية املرتمرة.
 مدى االستتايتة للت دي.
 مدى التم ور ون الطالإ.
 مدى التوافق م القيم.
 مدى الت ديد والواوح والترديد.
 مدى الصلة يتاجملان.
 مدى القايتلية للقيا .
 مدى التوافق والقاون.
 مدى قايتلية الت قق.
 مدى مراعاة الاعد النماين.
 مدى مًانية التمثل اإلوراس .
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ولر الالنا هن الالا ن الالنعم أن ه ال الاحمل املع الالايري لاسي الالة أو حم الالل مجال الالاع يت الالو املتلصص الالو يف اجملال الالان
التيتوي أو ألا مجيعاّ تصلح لقيا نوعية أهدال أي مقرر دراس ولًننالا نرمال هبالاا
الت دي الالد التنوي الاله عل الالم أن هن الالاك مع الالايري يق الالا هب الالا م الالدى نوعي الالة افه الالدال وملوه الالا
ووود ا وأن غفان ذلك قالد يالؤدي حتديالد أهالدال ال ترقالم أن تترالم يتالنوعيالة
والرمو واعودة وال ه أون عنا ر معادلة فاعلية التطوير كما أسلفنا.
وتأسير الاّ علالالم ذلالالك نقالالون ن اعتمالالاد ه الاحمل املعالالايري أو يتعض ال ا لقيالالا نوعيالالة
أهدال املقررات الدراسية يعتمالد يتافسالا علالم ايعالة كالل مقالرر وخصو اليته وتارخياله
كما يعتمد علم ايعة املؤسرة التعليمية وخصو يت ا وتارخي ا .ولاا فإن تننيالل هالاحمل
املعايري أو يعض ا علم أهدال مقرر الثقافة اإلسالالمية قتالا – يف تقالديرنا  -ورشالة
عمالل متلصصالة مال املعنيالو يتتطالوير املقالرر يف أي وامعالة .لًالجل جيالدر يتنالا هنالا أن نؤكالد
علم أيية مراعاة معياريجل مجل هالاحمل املعالايري وحنالجل نرالعم حتديالد أهالدال نوعيالة ملقالرر
الثقاف الالة اإلس الالالمية يف وامع الالة قط الالر وذل الالك يف ا الالوء م الالا أوردنال الاحمل يف الر الالياإ الت الالارخي
للمقال الالرر وهال الالاان املعيال الالاران يال الالا :مال الالدى التم ال الالور ال الالون الطالال الالإ ومال الالدى االسال الالتتايتة
للت دي .وذلك يقودنا التعا م الرؤالو اآلتيو تااعاّ:
م الالا ووان الالإ الت الالدي ال الالاي يناغ ال ال أن يتع الالا م مع الالا مق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية؟ وم الالا
املقصود جعيار ور افهدال ون الطالإ؟
ما جوانب التحي الذ ينبغي أن يتعاطى معها مقرس الثقافة اإلسالمية؟
ن ووان الالإ الت ال الالدي ال ال ال يناغ ال ال أن يتع الالا م مع ال الالا املقال الالرر اًال الالجل أن نوونهال الالا يف
النقا اآلتية:
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 اختالن ا ار ة الاهنية الًلية لإلسال .
 الغريتة عجل ا ُوية احلضارية والثقافية لةمة.
 اعمود والترطيح الفًري والضعف التًويين.
 فقدان الدور الرساع القيم يف احلياة.
 احنرار الفاعلية واإليتداع الاايت.
 اعف احلصانة اد "اعراثيم الثقافية" و"اففًار املعدية".
 تفد افمراض والعلل الثقافية والفًرية.
فال الأون ووان الالإ الت الالدي الال ال يناغال ال أن يتع الالا م مع الالا املق الالرر يف تق الالديرنا ه الالو:
اخالالتالن ا ار الالة الاهنيالالة الًليالالة لإلسالالال  .فاملدالالًلة الثقافيالالة لالالدى اليتنالالا ال تًمالالجل يف
قلالالة املعلومالالات عالالجل اإلسالالال ذا واالالعنا يف االعتاالالار كثافالالة منالالاهي التيتيالالة اإلسالالالمية يف
املالدار والساليما يف يتلالد مثالل دولالة قطالر وكثافالة ا طالإ والالدرو الدينيالة يف اجملتمال
وكثافة املعلومات اإلسالمية املتداولة عة وساسط التوا ل.
يف كتايت ال الاله "ميليد ال الاليا اإلحل ال الالاد" ال ال الالاي يت ال الالد ع ال الالجل ظ ال الالاهرة اإلحل ال الالاد اعدي ال الالد
ويتالت ديد يف سياإ احلديث عجل تأثر جمموعات مجل الداا الرالعودي هبالاحمل ال الاهرة
يقالون الاا الث الرالعودي افسالتاذ عاالد ا العتالريي" :االنفتالاح املعالريف ا اسالل الالاي
ققق دوراّ تثقيفياّ قيقياّ لی الد مالا كمالا خيلالق الالة مالجل وهالم الثقافالة أيضالاّ فًثالري
مجل الدراسح الداايتية يتات يتلقی معرفة أفقية سط ية يف ملفات متعددة وقصالل عالجل
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ريالق مواقال التوا الل االوتمالاع ورعالات معلوماتيالة خمففالة وماعثالرة ختلالق مال الوقالد
()17
الة مجل االنتفاخ املعريف ا اوي"...
ن قيق الالة املد الالًلة – يف تق الالديرنا  -ه ال ا ل الالل يف التص الالور الًل ال الد الالموع
لإلسالالال يتاعتاالالارحمل ن امالاّ شالالامالّ جالالا تالالدن عليالاله كلمالالة ن الالا مالالجل تركيالالإ وترتيالالإ وتنرالاليق
وت ال الوا ن وتًام الالل ا ل الالل يف تص الالور كلي الالات اإلس الالال ال ال ال ملاه الالا الق الالرآن "االًم الالات"
وو ف ا يتألا "أ الًتا " ا لل الناوم عجل ا لط يتو هاحمل الًليات هالاحمل افم الات
ه ال الاحمل االًمال الالات ويتال الالو اعنسيال الالات واملتدال الالاهبات وعال الالد القال الالدرة علال الالم رد اعنسيال الالات
الًليال ال الالات أو رد املتدال ال الالاهبات االًمال ال الالات افمال ال الالر الال ال الالاي أدى ا طال ال الالأ وا طال ال الالل
واالا الالطرا والتد الالوش يف ف الالم فلر الالفة اإلس الالال ومقا ال الدحمل ونصو الاله وأ ًام الاله ويف
ترتيإ أ وله وقواعدحمل وماادسه وفروعه.
فمقالالرر الثقافالالة يناغ ال أن يتعالالا م – أون مالالا يتعالالا م  -م ال هالالاا اعانالالإ مالالجل
الت الدي .كمالالا يناغال أن يتعالالا م املقالرر مال اعوانالالإ افخالالرى مالجل الت الالدي الال ذكالالرت
آنفاّ والاي أشرنا أكثرها يف عرانا للرياإ التارخي للمقرر .ولًننا أافنا هنا
ما المقصود بمعياس تمحوس األهياف حو الطالب؟
عُرفد افهدال املتم ورة ون الطالإ يف يتعئ افديتيات ذات الصلة كاآليت:
"افهدال املتم ورة ون الطالإ تفصح عما يقو يته شلص ما يف امل نة نتيتة

لًونه ممت ناّ تلك امل نة"(.)18

______________________________________________________

( )17ميليديا اإلحلاد عاد ا يتجل احل العتريي (لندن :تًويجل  ) 2014ص .101
(18) Designing Effective and Innovative Courses (NAGT, 2010:
)http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/coursedesign2010/index.html
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فف اوء ذلك ن أردنا أن حنًم علم مدى كون أهدال مقرر الثقافة اإلسالمية
متم ورة ون الطالإ فيناغ أن يًون املعيار هو مدى تا ة الفر ة للطالإ فن
"يغوص" هو يف حبر الثقافة اإلسالمية وكأنه ممت جل مل نة "الغوص" يف ذلك الا ر
الناخر.
أننالالا يتالالدعوتنا

وجيالالدر يتنالالا هنالالا أن نن الوحمل ويتقالالوة

أييالالة اعتمالالاد معيالالار

الالور

افه الالدال الالون الطال الالإ ال نق الالر ألات الالة الغل الالو يف الننع الالة مركني الالة الطال الالإ يف العملي الالة
التعليميالالة والالالاي مالالجل شالالأنه أن يالالؤدي غالالرور الطالالالإ و غيانالاله الالل علالالم أسالالتاذحمل مالالجل
نا ية و صر وظيفة افستاذ يف الدود اإلشالرال واملتايتعالة مالجل نا يالة أخالرى .كمالا أننالا
يتال الالدعوتنا ه ال الاحمل ال نتوق ال ال أن يصال الالاح الطالال الالإ جتال الالرد دراسال الالته ملقال الالرر الثقافال الالة اإلسال الالالمية
"غوا اّ" حمتفاّ يف حبالر الثقافالة اإلسالالمية فالالك ال يتوقال حتقيقاله يتدراسالة مقالرر وا الد
كما سنواح ينما نتعا م م الرالؤان عالجل كيفيالة جتراليد افهالدال النوعيالة يف مالن ي
ذي وودة عالية.
أهياف مقترحة لمقرس الثقافة اإلسالمية:
يف اوء ووانإ الت دي ومعايري وودة افهدال الرالفة الالاكر نقالتح هنالا أهالدافاّ
ملقرر الثقافة اإلسالمية تتعا م م الت دي جبمي وواناه وتتم ور ون الطالإ:
• ًالالو الطال الالإ مالالجل رس الالم خار الالة ذهنيالالة تركياي الالة واا ال ة لن الالا اإلس الالال الد الالامل
وفلرفته ومن ومة قيمه الًةى ومقا دحمل الًلية.
• ًو الطالإ مجل حتليل أركان وخصاسص ا ُويالة احلضالارية والثقافيالة اف اليلة لةمالة
املرلمة.
-303-

جملة كلية الدريعة والدراسات اإلسالمية (اجمللد  34العدد  )2خريف 1438هال 2016 /علمية حمًمة وامعة قطر

•

ًو الطالإ مجل استًدال كل للتا والتاريخ واإلجنا اإلسالم احلضاري.

• ًالالو الطالالالإ مالالجل تطالالوير دور ثقالالايف رسالالاع لالاله يف العصالالر علالالم االالوء وعيالاله يتالالقيم
واملقا د الًلية لإلسال ووعيه يتالعصر.
فعالالة االد افمالراض والعلالل واعالراثيم الثقافيالة
صالجل يتالأدوات ّ
• ًو الطالالإ مالجل الت ّ
والفًرية الراسدة وتقوية مناعته الااتية.
الجودة في تحقيق األهياف النوعية:
واآلن ويتع الالد وا ال ال افه الالدال النوعي الالة يف ا الالوء مع الالايري و الالودة افه الالدال ي الالأيت
العنصر الثاين يف معادلة معايري الفاعلية أال وهو اعالودة يف حتقيالق افهالدال .وللتالودة
قصالالة ذات دالالت م مالالة يف سالالياإ احلالالديث عالالجل التطالالوير أوردهالالا ا االالري االس التاتيت
افمريً ستيفجل كويف يف كتايته (الاديل الثالث)".)19("The 3r Alternative
وخال الة هالاحمل القصالة أناله يف افريتعينيالات مالجل القالرن املااال الاون أسالالتاذ اإلدارة
افمريً دميني أن يقن الصالناع يف أمريًالا أن قرالنوا والودة منتووالا م لًالن م رفضالوا
حلر ال م علالم افريتالاح الرالريعة و يأخالاوا يتفًرتالاله القاسمالة علالم حترالو اعالودة جعاعالالة
عي الالو التص الالني فن عيال الو التص الالني تقل الالل م الالجل ثق الالة النيت الالاسجل يف املص الالنوعات ويتالت الالاع
ينف الالرون من الالا وعلي الاله ف الالدل التص الالني يناغ ال أن يً الالون التقلي الالل املر الالتمر م الالجل مق الالدار
عيو التصني .

______________________________________________________
(19) The 3r Alternative, Steven Covey, (New York: Free Press, 2011).
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د .حممد املصلح

اليايت الالان وع الالرض فًرت الاله عل الالم رو الالان

الصناعة اليايتانيو فقالوها يتعالد أن دجمالوا مع الا فلرالفة "الًالان يتالان" اليايتانيالة الال جتعالل
ال الالت ًم واملراقا الالة عل الالم التص الالني يتي الالد العم الالان يف املص الالن  .فتط الالور مف الالو " دارة اع الالودة
الدالالاملة" والالالاي ي الالدل الرف ال املرالالتمر ملرالالتوى اعالالودة م ال االسالالتمرار يف التقليالالل
مجل التًلفة.
وياهإ كثري مجل الاا ثو أن سر جنالاح اليايتالانيو وتفالوق م يف الصالناعات
والس الاليما يف س الالتينات وس الالاعينات الق الالرن املاا ال ه الالو تان الالي م ما الالدأ اع الالودة وذل الالك م الالجل
خالالالن تقالالدمي منتتالالات وخالالدمات ذات والالودة ويتأسالالعار أقالالل مالالجل منافرالالي م ومالالجل هنالالا
ي الرتاط هالالاا املاالالدأ يتعنصالالر آخالالر مالالجل عنا الالر معادلالالة معيالالار الفاعليالالة أال وهالالو االسالالتثمار
الرش الاليد للم الوارد ويتع الالد ه الالاا النت الالاح يف جم الالان الص الالناعة ُوظ الالف ما الالدأ اع الالودة يف جم الالان

التعليم(.)20

الاا ث افمريً ويليا والسر وظف أفًار الاا ث دميني وايتتًر مف و
مدرسة اعودة عا  . 1990ياهإ والسر يف كتايته " The Quality School:
) "Managing Students Without Cooresionمدرسة اعودة :دارة
الطال مجل غري رغا ( أنه " ذا قالنا يتأن غرض أي مؤسرة هو ناعة منتي ذي
وودة أو تقدمي خدمة ذات وودة فعلينا أن نقال يتأن العاملو يف املؤسرة جيإ أن
يعملوا جبودة وأن وظيفة مديري املؤسرة هو التأكد مجل حتقق ذلك ويف ]املؤسرة
______________________________________________________

( )20ان ر مجل أول ين التيتية القطرية :عادة هندسة للتفًري اإلداري امل يمجل د .ملاعيل املصلح (دراسة
قدمد ملؤ ر "اعودة :الًفاءة واإلتقان والتمين" ا يتة العامة للتعليم التطايق والتدريإ الًويد
 2002ص.19-18
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التعليمية( [)21الطال

هم العاملون ...واملدرسون هم الايجل يديرون الطال

واإلداريون هم مجل يدير املدرسو ويتعئ الطال "(.)22

الفًرة الرسيرة والقوية يف هاا الًتا امل م ملواوعنا هو احلقيقة اجملريتة واملانيالة
عل ال الالم نت ال الالاسي دراس ال الالات ميداني ال الالة والقاسل ال الالة يتال ال الأن الع ال الالاملو – أي الط ال الالال يف املؤسر ال الالة
التعليميالالة– "لالالجل يعملالوا جبالالد ال ينمالالا يعتقالالدون أن هنالالاك والالودة فيمالالا يطلالالإ مالالن م...
لًال الالجل مع ال الالم الطال الالال ال يال الالرون وال الالودة يف افعمال الالان ال ال ال تطلال الالإ مال الالن م يف احلصال الالص
()23

افكادايالالة"

و" ننالالا خنفالالق يف دراك أن الطريقالالة ال ال نالالدير هبالالا تتتاهالالل قيقالالة أن

القليل مجل النا – والطال ليرالوا اسالتثناء – لالجل ياالالوا اع الد املطلالو للقيالا يتعمالل
ذي وودة ال ذا اعتقدوا أن هناك وودة فيما يطلإ من م عمله"(.)24

وهناك قاسق أخرى يف هاا الًتالا تؤكالد أييالة تاالين ماالدأ اعالودة يف التعلاليم
الفعال الان ند الالري هن الالا يتعضال ال ا
وم الالجل امل الالم أن نرت ض الالرها يف س الالياإ س الالعينا للتط الالوير ّ
يتاختص الالار " :ن ن من الالا التقليدي الالة يف دارة الطلا الالة تاع الالث رس الالالة وااال ال ة عميال ال الطلا الالة
()25

تقريااّ مفادها أن العمل متدين اعودة مقاون".

______________________________________________________

( )21استادلنا كلمة "مدرسة" يتال "مؤسرة تعليمية" يف اقتااساتنا مجل كتا والسر لتدمل اعامعة مجل يتا
أو .
(22) The Quality School: Managing Students Without Coercion , William
Glasser (New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1998) p.2.

( )23املصدر الرايتق ص.92
( )24املصدر الرايتق ص.6
( )25املصدر الرايتق ص.5
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ولًال ال الالجل "مال ال الالل مال ال الالا أ ال ال الالا د اعال ال الالودة وال ال الالنءاّ مال ال الالجل احلصال ال الالص الدراسال ال الالية فال ال الالإن الطلاال ال الالة
سيفتلرون( )26جا يفعلون"(.)27

ننا نوافق ويليا والسر اماّ يتأنه "ما يض عدد أكالة مالجل الطلاالة اليالاّ عمالل
املؤسر ال الالة التعليمي ال الالة يف ع ال الالا اع ال الالودة فل ال الالجل نر ال الالتطي ال الالل كث ال الالري م ال الالجل املد ال الالاكل ال ال ال ال
()28

تواو نا"

وهاا يف احلقيقة أ الد الت الديات الًالةى يف التعلاليم .وللتعالا

مال هالاا

الت دي يناغ يتافسا أن جنرد افهدال النوعيالة يف مالن ي يتصالف يتالاعودة العاليالة.
ف يف نحقق ذلك؟
كيف ترجسي األهياف ال لية النوعية في منهج ذ جودة عالية؟
جال الالا أن امللنمال الالة التتميعيال الالة ال اًال الالجل أن جترال الالد افهال الالدال الًليال الالة النوعيال الالة يتال الالاعودة
املطلويتة يتل ولي هناك كتالا وا الد يتعالا م مال ووانالإ الت الدي الال تواواله الالإ
الثقاف الالة اإلس الالالمية يتاإلا الالافة م الالا يف قال الرار كت الالا حم الالدد – أيال الاّ ك الالان -للمق الالرر م الالجل
شالالًاليات فإننالالا نقالالتح يتالالديالّ عالالجل ذلالالك كلالاله واال دليالالل نالالوع متتالالدد يترالالم يتالالاعودة
واملرونالالة يع الدحمل فريالالق مالالجل أسالالاتاة الثقافالالة اإلسالالالمية علالالم االالوء افهالالدال الًليالالة النوعيالالة
______________________________________________________
( )26ويصدإ ذلك ما عة عنه الطاة أنفر م خالن جتريت جبامعة قطر يف فصل خريف  2008أثناء تدرير ملقرر
الثقافة اإلسالمية يتن ي اولد فيه أن أحترر مجل القيود امللنمة .وهاا شاهد علم ما أقون يتقلم الاة " :ن اإلنران
لتمر يته التتار امللتلفة يف مجي مرا ل ياته ولي ياقم ذكر ال لفريدها و ن الر لة ال خضت ا م الطالاات
يف هاا املقرر لفريدة  ..وفريدة وداّ "...وهاا شاهد آخر " :نين ما ذكرت ان مقررنا الفريد لوا دة مجل ديقايت
علم انفراد أو يف مج ال ثارت يتادئ افمر وله شارات التعتإ واملراءلة ..وعلد اف وات تدعو لنا يتالتأييد مجل
ا علم عويتة ما نواوه! ..ال أنين ذ أواح جل الصورة وأولّ عن ا غاار نفو اجملتم الناسم علم وساسد
املألول الرافئ اما أن يرتفيق لريى ألوانا وديدة يف ور ياته ..نين ذا وا د جل ..أراهجل هدأن وقنعجل أننا
الاات الدكتور املصلح سعاة الفاسدة واإلفادة يتغئ الن ر عجل الدًليات التن يمية ال تؤ رنا."...
(27) The Quality School, p.106.

( )28املصدر الرايتق ص.105
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الال ال تر الالتتيإ للت الالديات والال ال عرا الالناها آنفال الاّ .ه الالاا ال الالدليل يناغال ال أن ياق الالم قال الايتالّ
للتعديل واإلغناء واإلثراء يتاستمرار مجل قال أساتاة الثقافة اإلسالمية ل أثنالاء تالدري
املقرر .ويقتح أن يدتمل الدليل علم :عناويجل املواوعات العامالة املناسالاة لت قيالق كالل
هالالدل مالالجل افهالالدال الًليالالة النوعيالالة للمقالالرر مرتاالالة ترتيا الاّ مترلر الالّ منطقي الاّ .وسلرالاللة
االاور التفصيلية وجمموعة املفاهيم املفتا ية علم أن حترر خالالن املقالرر حتريالراّ ينيالل أي
لالالا و ريتالالاك مفالالاهيم ومقدمالالة تعريفيالالة مالالوونة ومركالالنة عالالجل كالالل مواالالوع تتضالالمجل أيتالالر
افسالالتلة اإلشالالًالية املتعلقالالة يتًالالل مواالالوع واملترالالقة م ال افهالالدال وسالاللة مقت الالة مالالجل
افند الالطة امللتلف الالة ال ال تغط ال ك الالل موا الالوع ج الالاورحمل التفص الاليلية وتتع الالا م م ال افس الالتلة
الفعالالالة يف عمليالالة الالالتعلم
االستدالالًالية ذات الصالاللة وحتفالالن الطالالال للمدالالاركة التفاعليالالة ّ
من الا :االااالرات االسالت اللية الت فينيالالة الال تراللط الضالوء علالالم مواالوعات املقالرر ومالا
يتعلال الالق هبال الالا مال الالجل أسال الالتلة استدال الالًالية واحل ال الوارات الصال الالفية الت ليليال الالة اإلثراسيال الالة املااشال الالرة
وافندالالطة الصالالفية والال الالفية املقت الالة ال ال يناغ ال أن يتمالالر علي الالا الطالالال ليتمًن الوا
مالالجل حتقيالالق افهالالدال يتفاعليالالة ويفالالاذ جمرالالدة لالالاعئ اففًالالار املركاالالة وقاسمالالة رشالالادية
تتض الالمجل جمموع الالة مقت الالة م الالجل أه الالم املراو ال النوعي الالة والًت الالإ الريادي الالة ال ال تتن الالاون ك الالل
مواالالوع مالالجل املواالالوعات امللتالالارة تنالالاوالّ عميقالاّ علالالم أن تاقالالم قاسمالالة املراوال مفتو الالة
حبيث ال يرتاط الطلاة جصدر وا د أياّ كان وال ل جمموعة حمدودة مجل املصادر.
ن الالالدليل يقالالو يتالالدور الاو الاللة وا ار الالة الال يرتشالالد هبمالالا الطالالال يف ر لالالة
"غو م" يف حبر الثقافة اإلسالمية سواء خالن املقالرر أو الوان سالنوات دراسالت م يتالل
وان يا م .فاملقرر يناغ أن ين ر له علم أنه ر لة تدرياية للطال للغالوص يف حبالر
الثقافة اإلسالمية الناخالر كمالا نصالورحمل حنالجل للطلاالة عالة عالرض الور معالةة عالجل الغالوص
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وكالالل الالورة الالا داللالالة خا الالة يف املقالالرر .فالطالالالإ هالالو الالالاي يناغ ال أن تتالالاح لالاله الفر الالة
علم أن يغالوص الستًدالال هالاا الا الر الناخالر وهالاا قتالا تالدريإ مالدرو ومتالدر
حبرالالإ اللياق الالة الفًريالالة للطال الالإ وم الالدى الالون نفر اله وم الالدى الالةحمل ومص الايترته كم الالا
حتفيالالن الطالالالإ علالالم االهتمالالا يتت صالاليل العلالالم والفواسالالد وتقييالالدها هالالو يتنفرالاله
قتالالا
وذل الالك يتمث الالل يف قي الالا الطال الالإ – ال افس الالتاذ  -يتإع الالداد مل الالف للمق الالرر قت الالوي عل الالم
تلليص الاله للم ااال الرات واملناقد الالات واملراوال ال الال ال يروال ال لي الالا ويًت الالإ في الاله الطال الالإ
الفواسالالد الال يرالالتفيدها يف خالالالن ر لتالاله يف املقالالرر وا الوا ر الال ختطالالر يتاالالاله وافسالالتلة
االستدًالية ال ترد عليه.
وأمالالا افسالالتاذ فيقالالو يتالالدور "النوخالالاة" أو الريتالالان املل الالم واملاالالدع يقالالد افدوات
الال مالالة للغالالوص وقفالالن ويووالاله ويناالاله ويصالالو ويرالالدد ويقالالود الطالالال ويالالدرهبم يتتالالدر
عل الالم "الغ الالوص" يف حب الالر الثقاف الالة اإلس الالالمية مث يق الالو م الالدى و الالودة م الالا يرتًد الالفوحمل وم الالا
يرتلرووحمل مجل ذلك الا ر ويًافت م علم اإلجنا  .وعلم افستاذ "النوخالاة" أن يالنود
الطالالال يتاملن تيالالة العلميالالة الرالالليمة الال
مجل ا طأ.

ًالالن م مالالجل ييالالن احلالالق مالالجل الاا الالل والص الوا

و ن كانالالد مثالالل هالاحمل الر لالالة تتطلالالإ و الالداّ مالالجل الطالالالإ ال أن الثمالالرة الال جيني الالا
سالالتًون مثينالالة وه ال اسالالتلرا آلل ال مالالجل املعرفالالة والفًالالر اف الاليل و يينهالالا عالالجل الآلل ال
املنيفالالة واملغدوشالالة وتوظيف الالا واالسالالتفادة من الالا يف ياتالاله .نالاله التعلالاليم يتالالالتغطي الالالاي
يًرالالر احل الواون النفرالالية وققالالق تالالاوإ الالالوة الالالتعلم .ن مثالالل هالالاا التالالاوإ هالالو أكالالة
حمف الالن ذايت للال الالتعلم .ولق ال الد اال الالر س الاللفنا الصال الالاحل املثال الالل يف ذل الالك وهال الالاا م الالا عال الالة عنال الاله
النخمدري يف أيتياته الراسعة:
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س ري لتنقيح العلو ألا ع
و ايل

ريتا حلل عويصة

مجل و ل غانية و يإ عناإ
أش م وأ لم مجل مدامة ساق

و رير أقالم علم أوراق ا

أ لم مجل الدوكاء والعداإ

وألا مجل نقر الفتاة لدف ا

نقري فلق الرمل عجل أوراإ

يا مجل قاون يتافماين رتا

كم يتو مرتغل وآخر راق

أأيتيد س ران الدوم وتايته

نوما وتاغ يتعد ذاك حلاق

ن مثال الالل هال الالاا الدال الالعور يتلال الالاة العلال الالم لال الالي

ً ال الراّ علال الالم سال الاللفنا الصال الالاحل يتال الالل اًال الالجل أن

يت قق لدى اليتنا كالك ن جن نا يف حتفينهم لتاوإ الوة العلم(.)29
كيف نقيم المنهج بجودة عالية؟

الفعان هو تر الناوية يف تقالدمي املالن ي جبالودة عاليالة .وكمالا يقالون
ن افستاذ ّ
الفعالالان هالالو الالالاي يرالالتطي أن يقن ال كالالل الطلاالالة يتالقيالالا يتعمالالل
ويليالالا والسالالر "املالالدر
ّ
()30

ذي والالودة  ...وهالالو الالالاي يالالدير الطلاالالة مالالجل غالالري رغالالا "

وذلالالك أمالالر غالالري يرالالري.

______________________________________________________

( )29وهاا شاهد يؤيد ما أقون مجل و ف الاة لتتريتت ا يف مقرر الثقافة اإلسالمية يف فصل خريف : 2008
"و ين يف هاا املقرر فود روح التعلم ورق ا تعاق يتًل مر لة مجل مرا له ...ن و وع هاا الرطر
يف هاحمل الرسالة "املدروع" إلجنا كاري يتالنراة ع غمرين جداعر خمتلطة كثرية .أي ا اللاة ...كتلك اللاة
يقص علم أ فادحمل ًايات املررية".
ال يرتدعرها اعد و ّ
( )30املصدر الرايتق.
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فًمالالا يقالالون والس الالر أيض الاّ" :م الالا خيفالالق اعمي ال -تقريا الاّ -يف اس الالتيعايته ه الالو أن امت الالان
الفع الالان ق الالد يً الالون أ الالعإ م ن الالة يف جمتمعاتن الالا"( .)31والس الاليما وأن الت الالدري
الت الالدري
ّ

الفع ال الان ليرال الالد و ال الالفات و ال الاهنة أو ممارسال الالات حمال الالددة والال الالاي يعتقال الالد ذلال الالك واهال الالم
ّ
وينال الالاقئ معطيال الالات علال الالم التيتيال الالة احلال الالديث فال الالالعلم يقال الالل كلمتال الاله الن اسيال الالة يف فاعليال الالة
التالالدري كمالالا تؤكالالد افديتيالالات ذات الصالاللة .ورغالالم أن العلالالم يقالالل كلمتالاله الفيصالالل يف
فعالاالّ
فاعلية التدري ال أن "الًثرييجل منا يتصورون أن سلوكيات معينالة ختلالق تدريرالاّ ّ
فعالالاالّ !!! ...يتضالالح ذلالالك مالالجل خالالالن تدالالديد هالالؤالء علالالم سالاللوكيات تدريرالالية
ومدرسالاّ ّ
ساسدة حمددة ...تركالن علالم الاعالد الت صاليل املعالريف املعلومالايت امل الاري واملتمثالل يف نقالل

معلومات ومعارل وم ارات مجل فرد لفرد"(.)32
وهاا يدعونا

الفعان؟
رح الرؤان اآليت :ما املقصود يتالتدري
ّ

نالاله جيالالاد يتيتالالات للالالتعلم اال ّفالالن والال ينلالالر في الالا الطالالال مال حمتويالالات املقالالرر
اخنرا اّ كامالّ .أما كيفيالة جيالاد مثالل هالاحمل الايتالات ف نالا يالأيت دور م الارات املالدر  .ومالجل
أهالالم هالاحمل امل الالارات اإليتالالداع يف الالرإ التالالدري جالالا يالالتالسم مال املوقالالف التدريرال وذلالالك
هو أ د عنا ر معادلة معايري الفاعلية كما ذكرنا مجل قال.
يف مثل هاحمل الايتات تت قق اإلنتاوية ال تقالو علالم م الارات املالدر  .فًمالا
يقالون ويليالا والسالر يف كتايتاله "( "The Quality Teacherاملالدر املدرسال ذو
اع الالودة) وه الالو الًت الالا املًم الالل لًتايت الاله "مدرس الالة اع الالودة"" :اإلنتاوي الالة يف أي مؤسر الالة
تعليميالالة تعتمالالد يتالدروالالة القصالالوى علالالم م الالارة املدرسالالو الالالايجل يالالديرون يتدالالًل مااشالالر
______________________________________________________

( )31املصدر الرايتق.
( )32فاعلية التدري  :رؤية نقدية وجتريتة ذاتية د .ملاعيل املصلح (دراسة غري مندورة) ص.2
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الطلاالالة ولًالالجل جنالالا م يعتمالالد يتالًامالالل تقرياالالا علالالم مالالدى رالالجل دار الالم هالالم مالالجل قاالالل

املرؤولو فوق م"(.)33

ومالالجل هنالالا اليتالالد مالالجل تغيالالري ثقافالالة املؤسرالالة تغي الرياّ جيايتي الاّ ن رمنالالا االالمان جن الالاح أي
مدروع تطويري.
ن الت دي املتعلق يتتغيري ثقافالة املؤسرالة – ويتالافخص يف جمالان فاعليالة التالدري -
م ال ال الرتاط ك ال ال الالالك يتت ال ال الالدي التع ال ال الالا مال ال ال ال اإلش ال ال الالًالية ال ال ال ال يطل ال ال الالق علي ال ال الالا "الالوعال ال ال ال
()34

املن م ال "

ويقصالالد يتالاله غيالالا والالوهر الالالوع املؤسر ال يتالالأمور تريتويالالة عديالالدة من الالا

قضالالية فاعليالالة التالالدري ولالالي ذلالالك جمالالرد عالالد معرفالالة مالالا يتصالالل يتفاعليالالة التالالدري يتالالل
أيض الاّ عالالد دراك قيقالالة ه الاحمل الفاعليالالة وعالالد االسالالتتايتة املؤسرالالية اعالالادة م ال ه الاحمل
املعرفة وعد اتراإ وانرتا الرلوك م هاحمل املعرفة.
وعلي الاله فاإلش الالًان ل الالي فيم الالا يًت الالإ يف تو الاليفات املق الالررات اعامعي الالة و يف الالا يف
م الالدى اتر الالاإ م الالا ه الالو مًت الالو مال ال م الالا ه الالو مم الالار  .فا الالالن ر

()35

الو الالف الع الالا ملق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية يف الواال ال الال الراهجل

م الالا ه الالو مًت الالو يف
الالق لن الالا أن نتر الالاءن

______________________________________________________
(33) The Quality Teacher, William Glasser (New York: HarperCollins
Publishers, Inc. 1998), p.7.

( )34فاعلية التدري مصدر سايتق ص.1
( )35والاي ينص علم اآليت" :ي دل مقرر الثقافة اإلسالمية يتيان الن رة الًلية للثقافة اإلسالمية مجل
يث :ف وم ا ومصادرها وخصاسص ا وأهم مًونا ا الفًرية جنا ات احلضارية وذلك مجل خالن يتيتة
تالعلُّم حمفنةٍ توظف استاتيتيات التعلم الندط القاسمة علم احلوار واملناقدة والتفًري الناقد وجمموعات
سيرا في ا وكيفية تفاعل ا م قضايا العصر احلاار"
العمل ال يدًل الطالإ ّ
حمورا ر ّ
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يتعتالالإ شالالديد :كيالالف اًالالجل أن ققالالق مالالا هالالو مًتالالو مال كالالل القيالالود املًالالالة لةسالالتاذ
ال ذكرناها آنفاّ؟! كيف؟!
ن حتريال الالر افسال الالتاذ مال الالجل تلال الالك القيال الالود متطلال الالإ اال الالروري لت قيال الالق الفاعليال الالة يف
التالدري وهالالو الدالالر افسالا والضالالمان اففضالالل لت قيالق التميالالن يف التعلالاليم اعالالامع
كما تؤكد عليه الوثيقة امل مة الصادرة عجل اليونرالًو يتعنالوان "التلطاليط واإلدارة للتميالن
والًفالالاءة يف التعلالاليم العالالاع" وال ال حتالالوي جمموعالالة دراسالالات دوليالالة ر الالد للنقالالاش يف
اولالة مرالتديرة يتالةملالالان الالدوع للتلطاليط واإلدارة للتطالالوير التيتالوي عالا  1991وقالالد
نصالالد علالالم أن "الدالالر افسالالا والضالالمان اففضالالل لت قيالالق التميالالن يف التعلالاليم العالالاع
يتمثل يف ترسيخ الت رر واالستقاللية يف الا ث ويف التدري ".
كما أن الت رر واالستقاللية متطلالإ االروري للت ليالق يف ملالاء اإليتالداع الالحمالدود
والالالاي هالالو أ الالد العنا الالر افساسالالية يف معادلالالة معالالايري الفاعليالالة ال ال عراالالناها يف ه الاحمل
رح الرؤان اآليت.
الورقة .وهاا يقودنا
ما المقصود باإلبياع في مجا التعليم؟
يال الرى ا ا الالري جت الالان اإليت الالداع يف التعل الاليم الر الالري ك الالو رويتنر الالون أن موا الالوع اإليت الالداع
( )innovationم الرتاط يتً الالل م الالجل ق الالوة التلي الالل ( )imaginationوالق الالدرة عل الالم
االيتتً الالار ( )creativityوأن هال الاحمل الق الالدرات ال الالثال (التلي الالل وااليتتً الالار واإليت الالداع)
يوية ال دهار الادرية(.)36

______________________________________________________
يتعنوان ""How to build a Culture of Innovation

( )36يف حماارة للرري كو رويتنرون علم اليوتيو
(كيف تاين ثقافة يتداع) يتتاريخ  18فةاير : 2015

https://www.youtube.com/watch?v=zABwof_oYrw
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أمالالا قالالوة التليالالل – وال ال ه ال مالالجل أع الالم القالالوى ال ال

يالالن اإلنرالالان – فيعرف الالا

يتأل الالا "ق الالوة است ض الالار ال الالاهجل فش الالياء لير الالد اا الالرة" لً الالجل هال الاحمل الق الالوة ال تًفال ال
لو دها يف حتقيق اإليتداع فقد يقو شلص يتالتليل وان يومه لًناله ال يعمالل شاليتاّ.
وهنالالا يالالأيت دور االيتتًالالار الالالاي يعرفالاله يتأنالاله "ختيالالل تطايق ال " أو "ختيالالل عملال " أي توويالاله
التليالالل ليًالالون عملي الاّ أو "اسالالتلدا التليالالل يف التعالالا م ال مد الًلة وتصالالور يتالالديل
وديد" أو يتتعريف أكثر حتديداّ "عملية احلصون علالم أفًالار أ اليلة ( )originalالا
قيمة" وأما اإليتداع فيعرفه يتأناله "عمليالة حتويالل اففًالار اعيالدة ممارسالة" فالإن كانالد
هالاحمل العمليالة منت مالة – أي وفالالق من ومالة مؤسرالية – ومتوا الاللة ومرتاالة فإننالا سن صالالل
علم ما يرميه كو رويتنرون "ثقافة اإليتداع".
ن ترس الاليخ "ثقاف الالة اإليت الالداع" أم الالر ي الالوي يف حتقي الالق الفاعلي الالة يف أي مد الالروع تط الالويري
ويتالالافخص يف جمالالان التعلالاليم .ن ه الاحمل الثقافالالة يناغ ال أن ترسالالخ يف التعلالاليم والسالاليما أن
الق الالدرات التليلي الالة وااليتتًاري الالة واإليتداعي الالة كامن الالة يف عق الالل اإلنر الالان لًن الالا حتت الالا
حتفي الالن .وهن الالاك وس الالاسل وتقني الالات لت في الالن ه الاحمل الق الالدرات قايتل الالة لل الالتعلم .م الالجل أيت الالر هال الاحمل
الوسالالاسل والتقنيالالات :تقنيالالة العصالالف الالالاهين ووسالالاسل حتفيالالن املليلالالة والالالااكرة وتقنيالالة
الق الراءة التفاعلي الالة وتقني الالة ا الراسط الاهني الالة .وه الاحمل الوس الالاسل والتقني الالات م الالارات ذهني الالة
فعالة ا آثار جيايتية كارية يف عملية التعلم وقد ش دت تطوراّ مالاهالّ يف هالاا العصالر
الاي يطلق عليه "عصر الاكاء"(.)37

______________________________________________________
(37) Minds Maps for Business: Using the Ultimate Thinking Tool to Revolutionise,
Tony Buzan with Chris Ghriffiths (Minds Maps for Business: Using the
Ultimate Thinking Tool to Revolutionise How You Work, London: Pearson,
2014).
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فلالالاا يناغال أن تًالالون هالاحمل امل الالارات مالالجل االالمجل املنالالاهي التدريرالالية .وعليالاله نالالدعو
ويتقالالوة توظيالالف هالاحمل الوسالالاسل والتقنيالالات يف تطالالوير "مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية" وسالالاسر
فعالالاالّ اًالالن م مالالجل توظيف الالا يتفاعليالالة يف
املقالالررات حبيالالث يالالدر علي الالا املدرسالالون تالالدريااّ ّ
عمليالالة التالالدري وتالالدريإ الطالالال علي الالا ولالالي تالالدريااّ هد الاّ ال يالالؤدي التوظيالالف

الفعان للتقنيات يتل يؤدي نتاسي سلاية كما هو مداهد عنالد كثالري مالجل مرالتلدم
مثالالل ه الاحمل التقنيالالات م ال حتالالايرنا الدالالديد مالالجل أن يً الالون "الول ال " هب الاحمل امل الالارات عل الالم
را التعمق يف العلم والفًر ووودة اففًار ور انت ا والاي يالؤون – يتالضالرورة -
الترال الالطيح والض ال ال الة العلميال الالة والفًريال الالة كمال الالا هال الالو سال الالاسد يف مؤسرال الالاتنا التعليميال الالة
لةسالالف الدالالديد وهالالو الالالاي ينالالاقئ أ الالد أهالالم معالالايري الفاعليالالة أال وهالالو اعالالودة كمالالا
يتعارض م افهدال الًةى للتعليم كما ساق يتيانه.

مستقبل "مقرس الثقافة اإلسالمية" في جامعة قطر:
تدال د وامعالالة قطالالر يف الفالالتة الراهنالالة حتالالوالّ جيايتيالاّ والالارياّ فيمالالا يتعلالالق جقالالرر الثقافالالة
اإلسالمية مما يعد رها اّ ملرتقال واعد للمقرر يف اعامعة يتعون ا .
كانالالد نقطالالة االنطالقالالة يف هالالاا الت الالون نالالدوة ن مت الالا كليالالة الد الريعة والدراسالالات
اإلسالالالمية جبامعالالة قطالالر – يتالالدعم مالالجل قرالالم ال الدعوة والثقافالالة اإلسالالالمية -يتتالالاريخ  2مالالجل
ريتي افون 1437هال املوافق  13مجل ديرمة  2015عرانا في ا ورقة يتعنالوان "حنالو
فعالالان ملقالالررات كليالالة الدالريعة :الثقافالالة اإلسالالالمية يفوذوالاّ"( )38وعقالالإ علي الالا كالالل
تطالالوير ّ

مالالجل أسالالتاذنا عميالالد الًليالالة فضالاليلة أ.د .يوسالالف حممالالود الصالالديق
عدنان ر ور.

وأسالالتاذنا الًاالالري أ.د.

______________________________________________________

( )38وال ه نواة هاحمل الورقة.
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وعلالالم ثالالر النالالدوة الال كالالان الالا الالدى يالالإ -يتفضالالل ا -أ الالدر عميالالد الًليالالة–
الاي قمل راية التطوير الدامل للًلية -قراراّ يقض يتتدًيل عنة مًونة مجل جمموعالة
مالالجل أسالالاتاة الًليالالة( )39متنالالوع التلصصالالات لتقالالومي مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية وتطالالويرحمل
الفعالالان لالالدى املنترالالاو للًليالالة عمالالادة
افمالالر الالالاي يالالنم عالالجل رغاالالة شالالديدة يف التطالالوير ّ
وأس الالاتاة و اليت الاّ .وق الالد ُدع الالم ق الرار تد الالًيل اللتن الالة م الالجل قا الالل رس الالي اعامع الالة د .ر الالجل
ووالاله يترف ال القيالالود والعواسالالق عالالجل أيالالة عمليالالة تطالالوير فعل ال تراهالالا
الالالدرهم شلصالالياّ الالالاي ّ
الًلية.
ويف االالوء هالالاا التوويالاله املدالالت شالالرعد اللتنالالة املالالاكورة يف مدالالروع تطالالوير مقالالرر
الثقافة اإلسالمية شًالّ ومضموناّ ولتاّ تدريرياّ مرتندة املوو الات التطويريالة الال

عراد يف الندوة املدالار لي الا يتالالتنامجل مال ختصاليص جمموعالات جتريايالة مرالتقلة لتننيالل
مدالروع التطالوير يتالالدءاّ مالجل هالالاا الفصالل الدراسال (خريالف  .) 2016واملؤشالرات افوليالالة
لعمل اللتنة واجملموعات التترياية مادرة و احلمد.
الخالصة والخاتمة:
انطلقالد الورقالالة مالجل حتديالالد اإلشالًان – فيمالالا ياالدو للاا الالث -يف حمالاوالت تطالالوير
مق الالرر الثقاف الالة اإلس الالالمية يتًول الالا تفتق الالر روح التط الالوير أال وه الالو الفاعلي الالة .و الالددت
الورقة غايت ا يف ترليط الضوء علالم معالايري التطالوير الفعالان مالجل خالالن تقالدمي موو الات
هادية ومقت ات عملية لتوظيف ا يف تطوير "مقرر الثقافالة اإلسالالمية جبامعالة قطالر" يتنالاء
______________________________________________________

( )39اللتنة مًونة مجل :د .حممد أيتويتًر املصلح (رسيراّ) وعضوية كل مجل :أ.د .عدنان ر ور وأ.د .القرش
عاد الر يم و أ.د .عاد اعاار سعيد و د .حممد عياش الًاير و د .موسم النهراين مث انضم
اللتنة يف فتة ال قة د .حممد قاان فر ات.
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عل الالم تل الالك املع الالايري حبي الالث تً الالون الورق الالة "ورق الالة عم الالل تووي ي الالة" في مد الالروع تط الالويري
الفاعلية.
للمقرر يرم
ولت قيالالق الغالالرض املندالالود اسالالت لد الورقالالة يتعالالرض الرالالياإ التالالارخي ملقالالرر الثقافالالة
اإلسالالمية وذلالك الست ضالالار الالدواف الال أدت قالرار املقالالرر يف اعامعالات وعالقالالة
هاحمل الدواف يتأهدال املقرر ومدى احلاوة ليه وخلصد أن املقرر ظ الر يف سالياإ
حتالالدي "الغريتالالة عالالجل ا ُويالالة احلضالالارية والثقافيالالة واحنرالالار اإليتالالداع الفًالالري والعلم ال " ال ال
لالالد يتافمالالة عنالالد ندالالأة اعامعالالات احلديثالالة يف ظالالل االسالالتعمار افونالاليب وال ال ادت
الالد ا وتعالالددت ووانا الالا يف ظالالل العوملالالة وثقافالالة العوملالالة أو عوملالالة الثقافالالة .افمالالر الالالاي
يؤك ال الالد أيي ال الالة تا ال الالين م ال الالدخل الت ال الالديات يف أي مد ال الالروع تط ال الالويري للمق ال الالرر – أي م ال الالدى
اسالالتتايتة املقالالرر للت الالديات الال يناغال أن يتعالالا م مع الالا والال مالالجل أول الالا يتالالر ت احلاوالالة
ليالاله – وهالالو املالالدخل الالالاي تانتالاله الورقالالة يف مقايتالالل املالالدخل اآلخالالر الرالالاسد الالالاي انتقدتالاله
الورقة أال وهو مدخل تعريف الثقافة والثقافة اإلسالمية.
ويتع الالد ع الالرض أيت الالر التو الاليات املؤسر الالية الدولي الالة الال ال دع الالد ت الالدري مق الالرر
الثقافالالة اإلسالالالمية يف اعامعالالات وتطالالويرحمل عراالالد الورقالالة جتريتالالة وامعالالة قطالالر يف حتويالالل
تل الالك التو الاليات واق ال وأيت الالر الت الالوالت يف املق الالرر وناقد الالد أه الالم اإلش الالًاالت يف
تلالالك الت الالوالت سالواء كانالالد علالالم مرالالتوى افهالالدال أو املالالن ي واملفالالردات أو الالالن ي
التدريرال أو سياسالات التقالومي ومالجل مث خلصالد الورقالة أن هالاحمل الت الوالت مقيالالدة
لةستاذ تقييداّ يًاد يلغ دورحمل وحتون دون اإليتداع كما ألا تفتقر الفاعلية.
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ومالالجل هنالالا :تناولالالد الورقالالة – يتقالالدر مالالجل التفصالاليل  -معالالايري الفاعليالالة الال اًالالجل
أن يقالالا هبالالا مالالدى حتقالالق الفاعليالالة يف أي مدالالروع تطالالويري وذلالالك علالالم شالالًل معادلالالة
تتفاعالالل في الالا أريتعالالة عنا الالر :تحقي ددق أهددياف نوعي ددة بج ددودة عاليددة وبط ددرق إبياعي ددة
وباسد ددتثماس سلد دديي للمد ددواسد وال ال ال ه ال ال جثايتال الالة "املي ال النان املن ت ال ال " الال الالاي عال الالريت يتال الاله
املقت ات التطويرية الال ر ت الا الورقالة والال للالد :ووانالإ الت الدي الال يناغال أن
يتع الالا م مع الالا املق الالرر وأه الالدال نوعي الالة مقت الالة للمق الالرر يتن الالاء عل الالم مع الالايري افه الالدال
النوعي الالة وموو الالات لًيفي الالة جتر الاليد افه الالدال النوعي الالة يف م الالن ي ذي و الالودة يف ا الالوء
مف الالو اعالالودة يف التعلالاليم وموو الالات لًيفيالالة تقالالدمي املالالن ي يتفاعليالالة يف االالوء مف الالوم
التدري الفعان واإليتداع يف جمان التعليم.
وقاالالل ا تالالا كدالالفد الورقالالة عالالجل مدالالروع تطالالوير مقالالرر الثقافالالة اإلسالالالمية يف كليالالة
الدريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر يف اوء أهالم املوو الات الال وردت يف هالاحمل
الورقة.
وختام ال ال الاّ ا نرال ال الالأن أن يًال ال الالون هال ال الالاا املدال ال الالروع فت ال ال الاّ يف الثقافال ال الالة اإلسال ال الالالمية يف
اعامعات.

*****
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التط الالوير د .ملاعي الالل املص الاللح (دراس الالة
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 الثقافالالة اإلسالالالمية ختصصالاّ ومالالادة وقرالالماّ علميالاّ عاالالد ا يتالالجل يتالراهيم الطريقال
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