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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 BIS   124 -1التوحيد 

 - BIS  214 2التوحيد  -

 BIS  224 3توحيد 

 BIS  315 1أصول اإليمان   

    BIS  325 2أصول ايمان -

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 2 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

والعنصرية، والغزو  المعاصرة، وهي العلمانية، والليبرالية، والحداثة والعقالنيةيتضمن المقرر دراسة االتجاهات الفكرية 

لية، والعولمة، الفكري، واالستشراق، والتغريب، والصهيونية والماسونية، والوجودية، والعقالنية، واإللحاد، والرأسما

 ها، وحكم الشرع فيها.ومبادئها، وخطرها، ونقد والديمقراطية، من حيث أسباب نشأتها، وعوامل انتشارها في البالد اإلسالمية،

 

 : الهدف الرئيس للمقرر. 2

مخالفين، والبحث تمكين الطالب من المعرفة الشاملة، ومهارات النقد، والتحليل واالستنباط واالستدالالت، والرد على ال

يبرالية، والحداثة والعقالنية وهي العلمانية، واللواستخدام التكنلوجيا في القضايا المتعلقة بمباحث االتجاهات الفكرية المعاصرة، 

اإللحاد، والرأسمالية، ووالعنصرية، والغزو الفكري، واالستشراق، والتغريب، والصهيونية والماسونية، والوجودية، والعقالنية، 

 والعولمة، والديمقراطية،
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

لمذاهب أن يعرف و يفهم  النظريات و  المبادئ والمفاهيم و المصطططططلحات ايسططططاسططططية المتعلقة با 1.1

 واالسطططتشطططراق، الفكرية كالعلمانية، والليبرالية، والحداثة والعقالنية والعنصطططرية، والغزو الفكري،

والعولمة،  والوجودية، والعقالنية، واإللحاد، والرأسطططمالية،والتغريب، والصطططهيونية والماسطططونية، 

 والديمقراطية،

K1 

لمعاصرة أن  يعرف و يفهم التخصص المبني  على التطورات الحديثة و اآلراء الفكرية المذاهب ا 1.2

 و كيفية الرد عليهم 

K2 

  المهارات 2

لمتعلقة في القضطططططايا ا  المشاااااكالت القضاااااايا و لمعالجة   والنظريات والمبادئ أن يطبق المفاهيم 2.1

 بالمذاهب الفكرية المعاصرة

S1 

 أو ةا مع ّد  وا مشااااا ال  ا  ضاااااايا في وا بحث وا ،ح ّق  السااااا،  اااااا   أساااااا ي  أن يمارس  2.2
والعقالنية  في البحوث الخاصططططططة  بالمذاهب الفكرية  العلمانية، والليبرالية، والحداثة ا معا ااااااارة

ية، والغزو الفكري، واالسطططتشطططراق، والتغريب، والصطططهيونية والماسطططونية، والوجودوالعنصطططرية، 

 والعقالنية، واإللحاد، والرأسمالية، والعولمة، والديمقراطية،

S2 

 واالتصال؛ لمعلومات وتقنية الرقمية والتطبيقات التقنية  المتقدمة واألجهزة األدوات أن يستخدم 2.3

  البحوث  لدعم   وتحليلها والمعلومات البيانات لمعالجة

S3 

2...   

  القيم 3

 V1 الفكرية الحديثة في المسائل المتعلقة بالمذاهبواألكاديمية  المهنية واألخالقيات أن يتمثل بالنزاهة 3.1

ره في اعتقاده  بفك المهني تطوير مسااااااؤولية وتحّمل ،ليةعاوف بمرونة العمل فرق أن يقود  3.2

تجاهات المذاهب واالاإلسططططالمي المبني على الكتاب و السططططنة  و يتبرأ من كل ما يخالف   ل  من 

 المعاصرة.

V2 

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1   

1 

تسميتها.    والتيارات المعاصرة، وسببمقدمات في المذاهب والتيارات المعاصرة.   التعريف بالمذاهب 

ب  ل .   اآلثار أسباب نشأة المذاهب والتيارات المعاصرة.   تاريخ انتقالها إلى لعالم اإلسالمي، وأسبا

 رات المعاصرةالمذاهب والتيا السيئة للمذاهب الفكرية والتيارات المعاصرة.   أهم المؤلفات في دراسة

4 

2 

ائل الغزو الغزو الفكري.   أهداف الغزو الفكري، ومظاهره، ومجاالته.   وسالغزو الفكري.   مفهوم 

 .الفكري، وأدواته.   آثار الغزو الفكري، وخطورته.  سبل مواجهة الغزو الفكري

ستشراق االستشراق والتنصير.  التعريف باالستشراق، ونشأته، وأشهر رجاله، وأهدافه.  وسائل اال

ه ن افتراءات المستشرقين، والرد عليهم.  مفهوم التنصير وصلتالمعاصر، ومراكزه.  نما ج م

راكزه.  باالستعمار، وعالقته باالستشراق تاريخ التنصير وأهدافه.  وسائل التنصير المعاصرة، وم

 .طرق مواجهة التنصير المعاصر

زه.  نما ج كالتغريب.  التعريف بالتغريب، ونشأته، وأهدافه، ووسائله.  وسائل التغريب المعاصر ومرا

ة.  سبل من صور التغريب المعاصر في العالم اإلسالمي.  موقف التغريبين من قضايا المرأة المسلم

 .مواجهة التغريب، مع التطبيق على النما ج السابقة

لصهيونية االصهيونية والماسونية.  التعريف بالصهيونية ونشأتها.  مصادر الفكر الصهيوني.  أهداف 

هيونية.  مسلمين تجاه المخططات الماسونية.  واجب المسلمين تجاه المخططات الصووسائلها. واجب ال

اسططططونية مفهوم الماسططططونية، ونشططططأتها، وأهدافها، ووسططططائلها.  مصططططادر الفكر الماسططططوني.  النوادي الم

 المعاصرة.  صلة الصهيونية باليهودية العالمية.

10 

3 
جتمع الغربي.  وأشهر فالسفتها.  آثار الوجودية في المالوجودية.  التعريف بالوجودية، وظروف نشأتها، 

  .وجوديةاالتجاهات الوجودية في العالم اإلسالمي وآثارها، وأبرز ممثليها.  موقف اإلسالم من ال
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5 

العصرانيين.   العقالنية.  التعريف بالعقالنية والعقالنيين.  المقصود بعصر التنوير، والتنويريين و 

 .معالمها، وآثارهادية للعقالنيين.  المدرسة العقلية الحديثة: تعريفها، ونشأتها، والجذور الفكرية والعق

لى العالم إالتعريف بالعلمانية، وأسباب ظهورها في الغرب.  أسباب انتقال العلمانية ، العلمانية :

 .اإلسالمي.  صور العلمانية في مجاالت الحياة المختلفة.  موقف اإلسالم من العلمانية

برالية.  عوامل ظهور رالية.  التعريف بالليبرالية، ونشأتها.  أسس الليبرالية، ومبادئها.  مظاهر الليالليب

 .الليبرالية في العالم اإلسالمي.  موقف اإلسالم من الليبرالية

ية لإللحاد والعقائداإللحاد المعاصططططططر.  تعريف اإللحاد، وتاريخه في حياة البشططططططرية.  الجذور الفكرية 

اد في حياة مظاهر اإللحاد المعاصر، ووسائله.  أسباب ظهور اإللحاد المعاصر.  آثار اإللح ،المعاصر

 ايمم والشعوب، والمجتمعات وايفراد.  وسائل وطرائق مواجهة ظاهرة اإللحاد المعاصر.

4 

الرأسمالية.  آثار  الرأسمالية.  التعريف بالرأسمالية.  نشأة الرأسمالية، وأسبابها، وتطورها.  أهم أسس. 

 .الرأسمالية.  حكم الرأسمالية والفرق بينها وبين النظام اإلسالمي

ر العولمة، ودور العولمة.  التعريف بالعولمة، ونشأتها، وأهدافها.  وسائل نشر العولمة، وآثارها.  أخطا

 .المؤسسات العلمية والثقافية في مواجهة تل  ايخطار

سططططالم من قراطية، ونشططططأتها.  مبادئ الديمقراطية، وأسططططسططططها.  موقف اإلالديمقراطية.  التعريف بالديم

 الديمقراطية
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 28 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والفهمالمعرفة  1.0

1.1 

أن يفهم النظريطططات والمفطططاهيم والمصطططططططلحطططات  

ايسططططططاسططططططية المتعلقة بالمذاهب الفكرية كالعلمانية، 

غزو والليبرالية، والحداثة والعقالنية والعنصرية، وال

الفكري، واالسططططتشططططراق، والتغريب، والصططططهيونية 

والمططاسططططططونيططة، والوجوديططة، والعقالنيططة، واإللحططاد، 

 والعولمة، والديمقراطية،والرأسمالية، 

 اختبار اإللقاء

1.2 
أن يعرف اآلراء الفكريططة المططذاهططب المعططاصططططططرة و 

  كيفية الرد عليهم
 اختبار التعليم الجماعي

…    

 المهارات 2.0

2.1 
أن يطبق ما تعلمه في القضطططططططايا المتعلقة بالمذاهب 

 الفكرية المعاصرة
 اختبار، مالحظة  حلقة نقاش

2.2 

المراجع التي تجمع بين ايصطططططططالة و أن يسططططططتخدم 

المعاصطططرة في البحوث الخاصطططة  بالمذاهب الفكرية  

العلمطططانيطططة، والليبراليطططة، والحطططداثطططة والعقالنيطططة 

والعنصططططططرية، والغزو الفكري، واالسططططططتشططططططراق، 

والتغريب، والصططططهيونية والماسططططونية، والوجودية، 

والعقالنيططة، واإللحططاد، والرأسططططططمططاليططة، والعولمططة، 

 اطية،والديمقر

 اختبار، قائمة شطب حلقة نقاش، عرض تقديمي

…    

 القيم 3.0

3.1 
أن يتفاعل بشططططكل جماعي أو مسططططتقل في المسططططائل 

 المتعلقة بالمذاهب الفكرية الحديثة

 المالحظة مشروع جماعي

3.2 

 أن يظهر الثقة بالنفس في اعتقاده  بفكره اإلسطططططالمي

كططل مططا المبني على الكتططاب و السططططططنططة  و يتبرأ من 

 .يخالف   ل  من المذاهب واالتجاهات المعاصرة

 قائمة الشطب ورقة عمل

…    
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )بايسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %3 الرابع عرض تقديمي 1

 %15 السابع اختبار تحريري 2

 %3 التاسع مشروع جماعي  3

 %15 الثاني عشر اختبار تحريري 4

 %4 الثالث عشر ورقة عمل  5

 %60 الخامس عشر اختبار تحريري 6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 اإلجابة عن استفسارات الطالب. -

 متابعة الطلبة المتعثرين، والعمل على تطويرهم. -

 تنمية مهارات الطلبة المتفوقين. -

 تعريف الطلبة بالخطة الدراسية، والمرافق الجامعية، واألنشطة الطالبية

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

باب وايحزاب المعاصططططرة، الندوة العالمية للشططططالموسططططوعة الميسططططرة في ايديان والمذاهب 

باعة اإلسطططططالمي، إشطططططراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، الندوة العالمية للط

 والنشر والتوزيع

 المساندةالمراجع 
لي عالمذاهب الفكرية المعاصطططرة ودورها في المجتمعات وموقف المسطططلم منها، د. نالب بن 

 عواجي

 اإللكترونيةالمصادر 
 الوجيز في المذاهب الفكرية المعاصرة

  ىأخر
 الموقع اإللكتروني للشيخ ابن باز، الموقع اإللكتروني للعالمة ابن عثيمين

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 .الدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 .جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االستبانة الطالب تقويم المقرر

 االستبانة الطالب مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 االستبانة الطالب مصادر التعلم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر ونير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح
 مجلس القسم جهة االعتماد

 الثامنة عشر رقم الجلسة

 هـ02/06/1441 تاريخ الجلسة

 


