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 يطالب الطالب باعداد ورقة علمية عن كل محور من محاور المنهج الدراسي  متطلبات الكورس:

يسلط الكورس الضوء على بعض المفاهيم االسالمية االصيلة والتطورات التي مرت بها  مادة الكورس:

 .السالمي وصوال الى الوقت المعاصرمفاهيم وكيف تم توظيفها سياسيا على مر التاريخ اهذه ال

التعرف على بعض المفاهيم االسالمية والقراءات المتعددة لهذه المفاهيم والتطورات الهدف من الكورس: 

اية من وراء التي حصلت عليها ومحاولة تحليلها ليتمكن الطالب من تحديد نقاط الضعف والقوة وكذلك الغ

 هذه القراءات المختلفة والمتعددة لهذه المفاهيم .

سيقدم االستاذ محاضرته مركزة عن احد المفاهيم التي سيتم تناولها ومن ثم يترك المجال  إدارة الكورس:

وراق المطلوبة منهم ومن ثم يفتح باب المناقشة بين الطلبة للطلبة لطرح ارائهم وفق ما كتبوه في اال

 واالستاذ عن طريق العصف الذهني وبين الطلبة انفسهم .

وطريقة عرضها ومشاركتهم في النقاشات سيتم تقييم الطلبة وفقا لما يقدمونه من اوراق االمتحانات: 

 واغناء المادة فضال عن االمتحان النهائي .

القاء الضوء على مفهوم الطاعة القرآني وما المقصود منه وما هي ، مفهوم الطاعةاألسبوع األول: 

التطورات التي مر بها المفهوم على مدى التاريخ االسالمي وهل بقي المفهوم محتفظا باسسه االصلية ام 

 .حصل تغيير في هذه االسس 

، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات في تاريخ الفكر االسالمي، الطاعة محمد الخراط -

 واالبحاث .

 ، مفهوم الطاعة والعصيان عبد هللا ابراهيم الطريقي -

 مفهوم الطاعة  األسبوع الثاني:

 مفهوم الطاعة  األسبوع الثالث:

القاء الضوء على المقصود بمفهوم الحاكمية وتاريخ ظهوره وكيف تم ، مفهوم الحاكمية األسبوع الرابع:

 استغالل هذا المفهوم من قبل الحركات االسالمية ال سيما المتطرفة منها 

عوة ، دار ، الحاكمية والهيمنة : نحو اعادة بناء مفهوم االمة والدولة والدطه جابر العلواني -

 .الفتح للدراسات والنشر



 هشام احمد عوض جعفر ، االبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية . -

 مفهوم الحاكمية  األسبوع الخامس:

 مفهوم الحاكمية  األسبوع السادس:

التعرف على معنى االرتداد وانعكاساته على حياة االفراد والمجتمعات ، مفهوم االرتداد األسبوع السابع:

الخصوم السياسيين واستغالله من قبل  إلسقاطعلى مر التاريخ االسالمي  وخاصة بعد توظيفه سياسيا

 الحركات االسالمية المعاصرة المتطرفة لتبرير العنف الذي استخدمه ضد االخر .

، دار العلوم للطباعة كام المرتد في الشريعة االسالمية، احنعمان عبد الرزاق السامرائي -

 والنشر .

 .، مكتبة الشروق الدوليةراه في الدين، ال اكطه جابر العلواني -

 مفهوم االرتداد  األسبوع الثامن:

 مفهوم االرتداد  األسبوع التاسع:

توضيح معنى التعددية وموقف الفكر االسالمي من التعددية وما ، مفهوم التعددية األسبوع العاشر:

 . لى استقرار المجتمعاتانواعها ، وما هي اآلثار السلبية الناتجة عن عدم االعتراف باآلخر ع

 ، التعددية الدينية في الفكر االسالمي . حسن عز الدين بحر العلوم -

 . مي، التعددية في مجتمع اساللبناجمال ا -

 مفهوم التعددية  األسبوع الحادي عشر:

ي التعريف بهذا المفهوم وبالمدارس التي تنتسب للسلفية وما ه ،مفهوم السلفية األسبوع الثاني عشر:

وما هي االفكار التي المراحل التي مر بها تطور هذا المفهوم منذ تاريخ ظهوره والى الوقت المعاصر 

 تتبناها السلفية وكيف اثرت هذه االفكار على واقع المجتمعات االسالمية . 

 مجموعة باحثين ، الظاهرة السلفية : التعددية التنظيمية والسياسات . -

 فية الجهادية .اكرم حجازي ، دراسات في السل -

 حسن بن علي السقاف ، السلفية الوهابية افكارها االساسية وجذورها التاريخية . -

 مفهوم السلفية  األسبوع الثالث عشر:

 مفهوم السلفية  األسبوع الرابع عشر:

  


