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 تمكين الطالب من المعرفة الشاملة، ومهارات النقد، والتحليل واالستنباط واالستدالالت، والرد على المخالفين هدف المقرر 
  موضوعات

 المقرر

مقدمات في المذاهب والتيارات المعاصرة.   التعريف بالمذاهب والتيارات المعاصرة، وسبب تسميتها.   أسباب نشأة 
المذاهب والتيارات المعاصرة.   تاريخ انتقالها إلى لعالم اإلسالمي، وأسباب ذلك.   اآلثار السيئة للمذاهب الفكرية 

المذاهب والتيارات المعاصرةالغزو الفكري.   مفهوم الغزو الفكري.    والتيارات المعاصرة.   أهم المؤلفات في دراسة
أهداف الغزو الفكري، ومظاهره، ومجاالته.   وسائل الغزو الفكري، وأدواته.   آثار الغزو الفكري، وخطورته.  سبل 

افه.  وسائل مواجهة الغزو الفكري.االستشراق والتنصير.  التعريف باالستشراق، ونشأته، وأشهر رجاله، وأهد
االستشراق المعاصر، ومراكزه.  نماذج من افتراءات المستشرقين، والرد عليهم.  مفهوم التنصير وصلته باالستعمار، 
وعالقته باالستشراق تاريخ التنصير وأهدافه.  وسائل التنصير المعاصرة، ومراكزه.  طرق مواجهة التنصير 

وأهدافه، ووسائله.  وسائل التغريب المعاصر ومراكزه.  نماذج من  المعاصر.التغريب.  التعريف بالتغريب، ونشأته،
صور التغريب المعاصر في العالم اإلسالمي.  موقف التغريبين من قضايا المرأة المسلمة.  سبل مواجهة التغريب، مع 

ر الصهيوني.  أهداف التطبيق على النماذج السابقة.الصهيونية والماسونية.  التعريف بالصهيونية ونشأتها.  مصادر الفك
الصهيونية ووسائلها. واجب المسلمين تجاه المخططات الماسونية.  واجب المسلمين تجاه المخططات الصهيونية.  مفهوم 
الماسونية، ونشأتها، وأهدافها، ووسائلها.  مصادر الفكر الماسوني.  النوادي الماسونية المعاصرة.  صلة الصهيونية 

دية.  التعريف بالوجودية، وظروف نشأتها، وأشهر فالسفتها.  آثار الوجودية في المجتمع باليهودية العالمية.الوجو
الغربي.  االتجاهات الوجودية في العالم اإلسالمي وآثارها، وأبرز ممثليها.  موقف اإلسالم من الوجودية.  العقالنية.  

ين والعصرانيين.   الجذور الفكرية والعقدية التعريف بالعقالنية والعقالنيين.  المقصود بعصر التنوير، والتنويري
للعقالنيين.  المدرسة العقلية الحديثة: تعريفها، ونشأتها، ومعالمها، وآثارها.: العلمانية، التعريف بالعلمانية، وأسباب 

فة.  موقف ظهورها في الغرب.  أسباب انتقال العلمانية إلى العالم اإلسالمي.  صور العلمانية في مجاالت الحياة المختل
الليبرالية.  التعريف بالليبرالية، ونشأتها.  أسس الليبرالية، ومبادئها.  مظاهر الليبرالية.  عوامل  اإلسالم من العلمانية.

المعاصر.  تعريف اإللحاد، وتاريخه في حياة  ظهور الليبرالية في العالم اإلسالمي.  موقف اإلسالم من الليبرالية.اإللحاد
البشرية.  الجذور الفكرية والعقائدية لإللحاد المعاصر، مظاهر اإللحاد المعاصر، ووسائله.  أسباب ظهور اإللحاد 
المعاصر.  آثار اإللحاد في حياة األمم والشعوب، والمجتمعات واألفراد.  وسائل وطرائق مواجهة ظاهرة اإللحاد 

. الرأسمالية.  التعريف بالرأسمالية.  نشأة الرأسمالية، وأسبابها، وتطورها.  أهم أسس الرأسمالية.  آثار  .المعاصر
العولمة.  التعريف بالعولمة، ونشأتها، وأهدافها.   الرأسمالية.  حكم الرأسمالية والفرق بينها وبين النظام اإلسالمي.

ودور المؤسسات العلمية والثقافية في مواجهة تلك األخطار.الديمقراطية.   وسائل نشر العولمة، وآثارها.  أخطار العولمة،
 التعريف بالديمقراطية، ونشأتها.  مبادئ الديمقراطية، وأسسها.  موقف اإلسالم من الديمقراطية
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