
  
 

 

  

 مقررات ورسالة "" العقيدة تخصصالدراسات االسالمية   "الماجستير في

 ولالمستوي األ

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

116 نفس  والتحقيقهج البحث امن 
------- 3  3 

716 سلم  والجماعةعقيدة أهل السنة  
------- 2  2 

726 سلم  االستشراق والمستشرقون 
------- 2  2 

موقف اإلسالم من الفلسفة  673 سلم

(1) 
------- 2  2 

 674 سلم

االتجاهات الباطنية في الفكر 

 اإلسالمي
------- 2  2 

 11  11   المجموع

 

 ثانيالمستوي ال

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

186 سلم  قضايا كالمية 
------- 3  3 

826 سلم  قضايا عقدية معاصرة 
------- 2  2 

836 سلم  موقف اإلسالم من التصوف 
------- 2  2 

 حلقة بحث في العقيدة 684 سلم
------- 2  2 

 9  9   المجموع

 



  
 

 

  

 ثالثال المستوي

 اسم المقرر الرقم الرمز
المتطلب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.) 

عملي 

Pr.)) 

معتمد 

(Total) 

196 سلم موقف اإلسالم من الفلسفة  

(2) 

سل673

 م
2  2 

926 سلم والمذاهب  الملل والنحل 

 المعاصرة
------- 2  2 

936 سلم الفلسفة الحديثة والمعاصرة  

 ضوء اإلسالمفي 
------- 2  2 

التبشـير والمبشـرون  694 سلم

رون ()  المنص ِّ
------- 2  2 

 8  8   المجموع

 

 المستوي

 اسم المقرر الرقم الرمز

المتطل

ب 

 السابق

 

 (Creditsالوحدات الدراسية )

نظري 

(Th.

) 

عملي 

Pr.)

) 

معتمد 

(Total) 

     أطروحة الماجستير 699 سلم



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 والتحقيق هج البحثامن نفس 611

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 أواًل: كتابة البحث العلمي: 

 التعريف بالبحث العلمي، وبيان أهميته المعاصرة، وصلة مخرجاته بالمجتمع. -
 شروط الباحث.  -
 الموضوع المبحوث: اختيار الموضوع، ومصادره، وجمع المعلومات، ووضع المخطط.  -
 كتابة البحث: طريقة الصياغة، التفقير، التوثيق، وما يجب مراعاته أثناء الكتابة.  -

 ثانيًا: تحقيق المخطوطات: 
التعريفففف بالمخطوطفففات، وبيفففان عيمتةفففا العلميفففة افففي كونةفففا مففف  ثفففروات ا مففف  وموروثاتةفففا  -

 ريخية.التا
 التعريف بتحقيق المخطوطات.  -
 المحقق وشروطه.  -
 . فيه منةج التحقيقبيان اره، جمع نسخه، و يالكتاب المخطوط: اخت -
مقدمففففة التحقيففففق: الكففففف، علففففع المللفففف،، الكففففف، علففففع المخطففففوط، درا ففففة المخطففففوط مفففف   -

 شية.والتاريخية، والبيئية، والسيا ية، والمعي، النواحي الفكرية واللغوية والمنةجية
 مراجع المادة : 

 علي محمد مقبول ا هدل.، تأليف د. مناهج البحث العلمي وتحقيق التراث -1
 . عبد السف، هارون  ، تأليفتحقيق النصوص ونشرها  -2
 أحمد عبد المنع  حس . د. ، تأليفأصول البحث العلمي  -3
حمد أبو م -: محمد عبيداتتأليف القواعد و المراحل والتطبيقات، منةجية البحث العلمي  -4

 .عقلة مبيضي  -نصار
 .أحمد شلبي د. ، تأليفكيف تكتب بحثا أو ر الة  -5

 
 
 

 



  
 

 

  

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 عقيدة أهل السنة والجماعة سلم 671

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 خصائص المنةج السلفي. -
 تقرير مسائل االعتقفاد، ومصفادر اال فتدالل عنفد أهفل السفنةقواعد منةج أهل السنة والجماعة اي  -

 والجماعة.
 تحديد أ باب االنحراف ع  العقيدة الصحيحة . -
يفففل عنفففد حقيقفففة التأو  -لمصفففطل اتفففاريه رةفففور  -المتفففأخري  التأويفففل عنفففد -التأويفففل عنفففد السفففل، -

ا دلة علع  -تأويلوق، اإلما، أحمد م  الم -لتأويل الحق هو معراة مراد المتكل  ا -المتكلمي  
وقففف، السفففل، وأهفففل السفففنة وجمفففاهير العلمفففاء مففف  قضفففية م -بطففففن مفففصاهب أصفففحاب التأويفففل 

 التأويل.
ص الفوحي بفااراء معارضفته نصفو  -بيان ا تحالة التعارض بي  معقول صري  ومنقفول صفحي   -

 فففباب تفففوه  أ -ل البفففدع، الشفففرع عنفففد أهفففل السفففنة حفففاك  بففف طف  ومقفففد، بففف طف  مفففصهب أهففف -
د، عففا دلففة علففع  -في  والجففواب عليففه مففصهب المخففال -تعففارض بففي  النقففل والعقففل ووجففوه داعففه ال

 التعارض م  القرآن والسنة واإلجماع والمعقول.
 منةج أهل السنة والجماعة اي أ ماء هللا تعالع وصفاته . -
د علففع مففنةج أهففل السففنة والجماعففة اففي جثبففات المعجففوات والكرامففات واإل ففراء والمعففرا  ، مففع الففر  -

 الشبةات.
 

 مراجع المادة :
 شرح العقيدة الطحاوية الب  أبي العو . -1
 لوائ  ا نوار للسفاريني . -2
 معار  القبول للحكمي . -3
 درء تعارض العقل والنقل الب  تيمية . -4
 العقيدة اي هللا للدكتور عمر ا شقر . -5
 اإلرشاد جلع صحي  االعتقاد للفوزان . -6

 

 



  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 االستشراق والمستشرقون  سلم 672

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 لتعريف باال تشرا  ، ونشأة اال تشرا  ، وأهدااه .ا  -
 مناهج المتشرقي  وأ اليبة  .  -
 الظاهرة اال تشراعية اي الغرب ) أبرز المستشرقي  ، وأه  ا عمال اال تشراعية (  -
 أثر اال تشرا  اي الصراع الحضاري بي  اإل ف، والغرب .  -
 أ اليب التصدي لف تشرا  . -

 مراجع المادة : 
 اال تشرا  والدرا ات اإل فمية للعاني . -1
 آثار الفكر اال تشراقي اي المجتمعات اإل فمية لمحمد خليفة أحمد .  -2
 اال تشرا  إلدوارد  عيد . -3
 المستشرقي  لعلي النملة .مصادر المعلومات ع  اال تشرا  و  -4
 اإل ف، اي مواجةة اال تشرا  العالمي لعبدالظي  المطعني . -5
 مو وعة المستشرقي  للدكتور عبدالرحم  بدوي . -6

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 (1موقف اإلسالم من الفلسفة ) سلم 673

ف
ص

و
 

المقرر
 

 المقررمفردات 
 أواًل : التعريف بالفلسفة ونشأتةا وأهدااةا .
 ثانيًا : الفلسفة اليونانية وأبرز اف فتةا .

 : بأه  المصطلحات الفلسفية مع بيان موق، اإل ف، منةا التعريف ثالثًا : 
 - -ور الفيض والصفد -العد،  -الجس   -لعرض ا -لجوهر ا -ائو الممك  والج -الواجب 
 المكان –الومان 

 رابعًا : قضايا السفية وموق، اإل ف، منةا :
 . مصهب أهل السنة والجماعةالصات والصفات اإللةية لدى الفف فة ، عرض ،  ونقد م  خفل   -
  مصهب أهل السنة والجماعة .  ونقدها م  خفل ،الِقد، والحدوث اي الفلسفة القديمة والمعاصرة   -
 لسفة اليونانية والمعاصرة ، وموق، اإل ف، منةا .أه  االتجاهات ا خفعية لدى الف  -
 درا ة نقدية للمنةج الفلسفي العقدي القدي  والمعاصر .  -
 

 مراجع المادة :
 موق، شيه اإل ف، اب  تيمية م  آراء الفف فة ومنةجه اي عرضةا لصال  الغامدي . -1
 تةاات الفف فة للغوالي . -2
يلفع لاليونانيفة وأثفره افي الفلسففة اإل ففمية للفدكتورة نظرات اي الفكر ا خفقي اي الفلسففة  -3

  ليمان بكر .
 لعبدالحلي  محمود . موق، اال ف، م  الف  و العل  و الفلسفة -4
 هللا والعال  واإلنسان اي الفكر اإل فمي للدكتور محمد جفل شرف . -5
 مصطفع حلمي للدكتور اإل ف، والمصاهب الفلسفية نحو منةج لدرا ة الفلسفة  -6
 مو وعة الفلسفة للدكتور عبدالرحم  بدوي . -7
 مشكفت السفية لوكريا جبراهي  . -8

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 االتجاهات الباطنية في الفكر اإلسالمي سلم 674

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 بي  المسلمي . انتشارها وطر   ونشأتةا وأهدااةاالتعريف بالباطنية  -
 اكرة الظاهر والباط  علع أنةا مرتكو الباطنية اي تحريفة  للمبادئ اإل فمية.  -
 التأويل عنده  وكيف أنه مقصور علع أئمتة .  -
 تأويفتة  وتحريفاتة  اي:  -

 اإللةيات. -أ
 النبوات والمعجوات. -ب
 الحياة ا خرى. -جف

 أ اليب التصدي  اكار الباطنية .  -
 

 دة : مراجع الما
الحركففففات الباطنيففففة اففففي العففففال  اإل فففففمي عقائففففدها وحكفففف  اإل ففففف، ايةففففا لففففدكتور محمففففد  -1

 الخطيب .
 محمد عويو الوكيليللدكتور  المدارس الباطنية بي  العل  والفلسفة والعقيدة والدي  -2
 اضائ  الباطنية  بي حامد الغوالي . -3
 االتجاه الباطني وأثره اي التفسير لجمال السعيدي . -4
 الحركات الباطنية اي اإل ف، لمصطفع غالب . -5
 اتنة التأويل لكمال الساكري . –السنة والشيعة  -6

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 قضايا كالمية سلم 681

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
أعفمةففا، مففع التركيففو بصفففة خاصففة عففرض مجمففل لنشففأة الفففر  الكفميففة، أطوارهففا، مراحلةففا،   -

 علع نشأة المصهب ا شعري، ومراحل تطوره الفكري، وأه  ما تمّيو به م  آراء.
 -ان مراتفب اإليمف -اإليمفان صفلة العمفل ب -اإليمان عند أهل السنة والجماعة:حقيقة اإليمان   -

 موقفة  م  أهل الكبائر.
 -نقففففد افففي ضفففوء أهفففل السفففنة والجماعففففة اإليمفففان عنفففد الوعيديفففة )المعتولفففة والخفففوار (عرض و   -

مفوقفة  مف   -لويفادة والنقصفان موقفة  مف  ا -تحريفة  لإليمان، وصلة العمل باإليمان عنده  
 وقفة  م  أهل الكبائر.م -نصوص الوعد و الوعيد

اإليمان عند المرجئة وم  تأثر بمفصهبة  كا شفاعرة والماتريديفة، عفرض ونقفد افي ضفوء عقيفدة   -
صففوص مففوقفة  مفف  ن -يمففان، والصففلة بففي  العمففل واإليمففانتعففريفة  لإل -جماعففةأهففل السففنة وال
 الكفر عنده . -الوعد والوعيد 

درا ة مقارنة لبعض المسائل العقديفة المتعلقفة ببفاب ا  فماء والصففات افي ضفوء مفصهب أهفل   -
 السنة والجماعة. مثل: أول واجب علع المكل،، حك  جيمان المقلد.

 -لمتكلمفففي  افففي توحيفففد ا  فففماء والصففففات مجمفففل مفففصهب ا -لمتكلمفففي  مفةفففو، التوحيفففد عنفففد ا  -
 التحسي  والتقبي  العقليي ... اله.

 مراجع المادة :
 القضاء والقدر للبيةقي . -1
 القضاء والقدر للدكتور عمر ا شقر . -2
 شفاء العليل اي مسائل القضاء والقدر الب  القي  . -3
 ةفو اصول الفقه و الفلس ةقد و البفغقضيه محوريه بي  الن  ف،:عل  الكف، اي اإل -4

 عبد الحكي  عبد السف، العبدل
 الواا الغنيمي التفتازاني يب عل  الكف، و بعض مشكفته  -5
 حمد محمود صبحيللدكتور أ اي اصول الدي  ة فميراء الفر  اإلالسفيه ا ةدرا  -6

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 قضايا عقدية معاصرة سلم 826



  
 

 

  

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 : راهرة التكفير أواًل: 

ريفة الجصور التاريخية لظاهرة التكفير ، أ باب التكفيفر المعاصفر ، الففر  وا حفواب التكفي
 .المعاصرة ، موق، أهل السنة م  قضية التكفير وضوابطة  اي ذلك 

 : اإلرهابثانيًا: 
التعريفففف الفففدقيق لإلرهفففاب ، دواافففع اإلرهفففاب المعاصفففرة ، الففففر  وا حفففواب اإلرهابيفففة افففي 

 .ميوان اإل ف، 
 ثالثًا : الغلو اي الدي  :

 . تعريف الغلو ، أ بابه ، مظاهره ، الموق، الشرعي منه ، ااثار المترتبة علع الغلو     
 رابعًا : التشبه بالكفار :

التشففبه بالكفففار ، أثففر التشففبه بالكفففار ، الموقفف، الشففرعي مفف   تعريففف التشففبه ، مظففاهر     
 التشبه بالكفار .

 خامسًا : الوالء والبراء :
 ء والبفراءالتعريف بالوالء والبراء ، عقيدة أهل السنة اي الوالء والبراء ، مقتضفيات الفوال       

 ،  تطبيقات الوالء والبراء لدى المسلمي  اي الماضي والحاضر . 
 : الحداثة : اد اً 

عقيففدة التعريففف بالحداثففة ، الجففصور التاريخيففة للحداثففة ، المففنةج الفكففري للحففداثيي  ، ال        
 وا خف  اي الفكر الحداثي ، موق، اإل ف، م  الفكر الحداثي .

  ابعًا : نظرية النشوء واالرتقاء :
ى التعريففف بالنظريففة وأ سففةا ، الجففصور الفكريففة للنظريففة، أ ففباب التففأثر بالنظريففة لففد        

 بعض المسلمي  ، الموق، الشرعي م  نظرية دارون .
 

 مراجع المادة : 
 .عقيدة أهل التوحيد وبيان ما يضادها لصال  الفوزان  -1
 شرح العقيدة الطحاوية الب  أبي العو . -2
 ، للدكتور عوض القرني .الحداثة اي ميوان اإل ف -3
 الوالء والبراء اي اإل ف، لمحمد  عيد القحطاني . -4
 عفل . كبير خالد للدكتور العل  و اإل ف، ميوان اي الداروينية -5
 اال تنفار لغوو التشبه بالكفار  حمد الغماري . -6
 لوائ  ا وار للسفاريني . -7

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 موقف اإلسالم من التصوف سلم 683



  
 

 

  

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 التعريف بالتصوف ونشأته وأهدااه وأبرز رجاله .  -
ور معنففع الواليففة والنبففوة لغففة واصففطفحًا. الفرقففان بففي  أوليففاء الففرحم  وأوليففاء الشففيطان. الجففص  -

الففوحي  -بخففت  النبففوة. عصففمة ا ئمففة التاريخيففة لظففاهرة التنبففوء اففي الفكففر اإل فففمي، وصففلتةا 
 بي  الفلسفة والتصوف.

نقفدها افي  -تطورهفا  -بةفا  أول مف  نفادى -مسألة خت  ا وليفاء افي الفكفر الصفواي: معناهفا   -
 ضوء العقيدة اإل فمية الصحيحة.

تفضففيل الففولي علففع النبففي عنففد الصففوفية، ونقففدها اففي ضففوء الكتففاب والسففنة مففع بيففان ااثففار   -
 لع القول بخت  ا ولياء.المترتبة ع

 أحكامه. -أقسامه  -الفناء: معناه   -
 -ي  بةمفا: البسفطامي أبفرز القفائل -فنفاء وصفلتةما بال -الحلول واالتحفاد: جفصورهما التاريخيفة   -

قدهما اي ضوء العقيفدة اإل ففمية ن -ةما بآثار القول  -لحلول واالتحاد الفر  بي  ا -الحف  
 الصحيحة. 

ا، ا  س الفلسفية والصوفية والكفمية لنظرية وحدة الوجفود، درا فة أبفرز روادهفوحدة الوجود:   -
قد اكرة وحدة الوجود افي ضفوء الكتفاب ن -لقول بةا بيان آثار ا -مثل اب  عربي، واب   بعي  

 والسنة.
السففلبية المترتبففة  بيففان ااثففار -الوهففد: مفةففو، الوهففد عنففد الصففوفية، وتطففوره حتففع القففرن الرابففع   -

 انحرااات الصوفية ع  المفةو، الصحي  للوهد. علع
 أ اليب التصدي  اكار الصوفية المنحراة .  -

 مراجع المادة :
 المصاهب الصوفية ومدار ةا لعبدالحكي  عبدالغني قا   . -1
 الطر  الصوفية لمحمد البشير اإلبراهيمي . -2
 موق، اب  تيمية م  الصوفية للدكتور محمد العريفي . -3
 الصوفية وموق، أهل السنة منة  للدكتور عبدالفتاح أحمد الاد .اف فة اإل ف، و  -4
 موازي  الصوفية اي ضوء الكتاب والسنة لعلي الوصيفي و عد ندا . -5
 الحقيقة والشريعة اي الفكر الصواي للدكتور عبدالسف، نورالدي  . -6
 عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية ، للدكتور أحمد عبدالعويو القصير . -7



  
 

 

  

 

 

ورقم رمز 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 حلقة بحث في العقيدة سلم 684

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
يقو، الطالب اي هصا المقرر باختيار موضوع بحثي لدرا ته ومراجعة ما كتب حوله ،م  اجل 

 البحث العلمي.البحث واق القواعد المعتمدة اي  الر الة مساعدته اي جعداد خطة
 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

 عقد 673 2 (2موقف اإلسالم من الفلسفة ) سلم 691

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 ة لتلك الفلسفة.فلسفة اإل فمية، المعال  الرئيستعريف ال -
 النبوة وما يتصل بةا م  مشكفت.قضية  -3دوااع التوايق بي  الدي  والفلسفة.   -
مفصهب الفف ففة افي النبفوة، الكنفدي، الففارابي، أهف  ااراء التفي تقفو، عليةفا نظريفة النبفوة لفدى   -

 موق، الفلسفة المعاصرة م  النبوة مع الرد عليةا . الفف فة.
 الدوااع التي داعت الفارابي جلع نظريته.   -
تعارضففةا مففع الففوحي، طبيعففة الففوحي اففي اإل ففف، وموقفف، منكففرو النبففوة، نقففد هففصه النظريففة و   -

 الفف فة، النبوة المحمدية وحقائق أ ا ية اي النبوة اي القرآن.
البعث وآراء الناس اي حقيقته، الفف فة وموقفة  مف  البعفث، دافاع ابف  رشفد عف  الفف ففة،   -

ميففة والحكفف  علففع مناقشففة الغوالففي للفف فففة اففي حشففر ا جسففاد، موقفف، شففيه اإل ففف، ابفف  تي
 . موق، الفلسفة المعاصرة م  البعث مع الرد عليةا .الفف فة اي هصه المسألة 

 

 مراجع المادة :
 موق، شيه اإل ف، اب  تيمية م  آراء الفف فة للدكتور صال  الغامدي . -1
تفففاريه اف ففففة اإل فففف، )درا فففة شفففاملة عففف  حيفففاتة  وأعمفففالة  ونقفففد تحليلفففي عففف  آرائةففف   -2

 لمحمد لطفي جمعة .الفلسفية( 
 نظرات اي التصوف والكرامات لمحمد جواد مغنية . –معال  الفلسفة اإل فمية  -3
 مبادئ الفلسفة اإل فمية لعبدالجبار الرااعي . -4
 .مصطفع حلمي للدكتور اإل ف، والمصاهب الفلسفية نحو منةج لدرا ة الفلسفة  -5
 مو وعة الفلسفة للدكتور عبدالرحم  بدوي . -6
 اإل فمينشأة الفكر  -7

 

 



  
 

 

  

مز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 الملل والنحل والمذاهب المعاصرة سلم 692



  
 

 

  

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 أواًل : تعريف الملل والنحل والمصاهب المعاصرة وبيان الفرو  بينةا .

 لةا:: مسائل ا لوهية اي اليةودية وتصحي  اإل ف، ثانياً 
يفةا. أ( نشأة اليةودية وتاريخةا. ب( مصادر اليةودية المقد ة، التوراة، التلمود و بيان تحر 

 جف( صفات اإلله اي العةد القدي . 
 . : ا لوهية عند النصرانية: تمةيد: التعريف بالمسي  اب  مري  اي المسيحية واإل ف،ثالثاً 

 التثليث والصلب والتعريف بةما. يمفةو، عقيدت -
 ة اي وضعةما واالاترا  حولةا. نيأ( دور المجامع المسكو 

 ب( موق، اإل ف، منةا عقًف ونقًف.
 صول والموارد ا ولع لعقيدتي التثليث والصلب اي المسيحية وتناقض ا ناجيل اي عقيدة ا -

 الصلب. 
ية نففة الورادشفففت: مسففائل ا لوهيففة اففي الورادشففتية: زرادشفففت: نشففأته وحياتففه والتعريففف بالديارابعففاً 

شفريعة العقيفدة وال -ةفور الخفوار  علفع يديفه مفا قيفل عف  ر -وا لوهية اي دعوة زرادشت 
 تب الورادشتية المقد ة وموق، اإل ف، منةا.ك -وا خف  اي الديانة الورادشتية 

: مسفففائل  لوهيفففة افففي الكونفشيو فففية: كونفشفففيوس: نشفففأته، وحياتفففه، ا لوهيفففة افففي دعفففوة خامسفففاً 
 -د ففففة وكتففففبة  المق -شففففريعة وا خففففف  اففففي دعففففوة كونفشففففيوسالعقيففففدة وال -س كونفشففففيو 

 وق، اإل ف، م  دعوة الكونفشيو ة.م -الكونفشيو ية بعد كونفشيوس 
  اد ًا : ا لوهية اي المصهب الوجودي ، والرد الشرعي عليةا  .
  ابعًا : ا لوهية اي المصهب القادياني ، والرد الشرعي عليةا .

 
 لمادة :مراجع ا

 الفصل اي الملل وا هواء والنحل الب  حو، . -1
 الملل والنحل لعبدالكري  الشةر تاني . -2
 كتابا اليةودية و النصرانية للدكتور أحمد شلبي . -3
 مصاهب اكرية معاصرة لمحمد قطب . -4
 عبد الرحم  عميرة . للدكتور المصاهب المعاصرة وموق، اإل ف، منةا  -5
 والمففصاهب وا حففواب المعاصففرة )النففدوة العالميففة للشففباب المو ففوعة الميسففرة اففي ا ديففان -6

 اإل فمي .
 



  
 

 

  

 

 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  2 الفلسفة الحديثة والمعاصرة اي ضوء اإل ف، سلم 693

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 ا خرى.، عصر النةضة وانفصال الفلسفة ع  العلو، تمةيد   -
 -أوربفففا.  افففيحديثفففة. عوامفففل رةفففور الفلسففففة الحديثفففة وأثفففر الفكفففر اإل ففففمي الفلسففففة المعنفففع   -

 خصائص الفلسفة الحديثة. 
 عنع الشك. أنواع الشك. موق، اإل ف، م  الشك.م -رةور نوعة الشك    -

رافة المع نظرية المعراة لدى المدر ة اإلنجليوية. المصهب النقدي اي الفلسفة الحديثة. نظرية  -
 اي الفلسفة المثالية العقلية.

 الواقعية: رأية . المصهب المادي. نقده علع ضوء اإل ف،.  -
الخصففائص العامففة للتفكيففر الوجففودي أخطففاء هيففدجر، أخطففاء  ففارتر. موقفف، الوجففودي مفف    -

 الدي  وا خف  والحرية، نقد اإل ف، للوجودية.
 معاصرة .أ اليب التصدي لألاكار الفلسفية المنحراة ال  -

 مراجع المادة :
 .يو ، مكر،ل الفلسفة الحديثةتاريه  -1

 اإللحاد اي الغرب لرمسيس عوض . -2

العناية والمصاداة اي الفكر الغربفي المعاصفر للفدكتورة  فارة بنفت عبدالمحسف  آل  فعود  -3
. 

 الفكر المعاصر اي ضوء العقيدة اإل فمية للدكتور يحيع هاش  ارغل . -4

 لبراتراند را ل )مترج ( .تاريه الفلسفة الغربية  -5

 عبد المحس  البدرل اإل ف، والحركات الةدامة المعاصرة -6
 كواش، زيوف للدكتور عبدالرحم  حس  الميداني . -7

 

 

 



  
 

 

  

مز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

رون ( سلم 694   2 التبشـير والمبشـرون ) المنص ِّ

ف
ص

و
 

المقرر
 

 مفردات المقرر
 تعريف التبشير وبيان نشأته .  -
أهفففداف التنصفففير: الةفففدف الفففديني )نشفففر النصفففرانية بفففي  المسفففلمي (، الةفففدف السيا فففي )نشفففر   -

ي هفالنصرانية لتكون عامًف كبيفرًا افي تفوطي  الحكف  اال فتعماري وتفوهي  القفي  اإل ففمية التفي 
مية ................ يجفاد كتلفة نصفرانية تقف، افي وجفه الكتلفة اإل ففج -مصدر قوة المسفلمي  

 اله(.
 -ات الطبية المختلففة تقدي  الخدم -و ائل المنصري : جنشاء المل سات التعليمية التنصيرية   -

ا فففتخدا،  -ئل اإلعفففف، ا فففتخدا، و فففا -اإل فففف، ي افففالتشفففكيك  -تقفففدي  الخفففدمات االجتما يفففة 
ة اتخفففاذ التجفففار - (  فففتخدا، أشفففخاص ال يشفففغلون ورفففائ، دينيفففة عرافففوا بفففف )الحيفففاميا -الحفففوار 

ر الحريفففة الدينيفففة المطلقفففة افففي السفففعي إلقفففرا -إلقليميفففة االفففدعوة جلفففع  -و فففيلة لنشفففر اإلنجيفففل 
و فائل  -التضفليل -  با جنبيات النصفرانيات تشجيع الووا -د اتير دول الشعوب اإل فمية 

 لمراكو الدرا ية(.ا -متابعة جةوده  )الملتمرات 
 ال  اإل فمي.نتائج جةود المنصري  اي الع  -
 لعمل جزاء النشاط التنصيري. ا -5ة التنصير باال تعمار واال تشرا  والصةيونية. عفق -

 أ اليب التصدي  اكار وو ائل التبشير والمبشري  .- 
 مراجع المادة : 

اإل ف، والمسلمون بي  أحقاد التبشير وضفل اال تشرا  للدكتور عبدالرحم  عميرة  -1
. 

 .براهي  خليل أحمدإل شرون اي العال  العربي واإل فميالمستشرقون والمب -2
 عبد الرحم  ب  عبد هللا الصال ل تعريفه أهدااه و ائله حسرات المنصري  :التنصير -3
 .علي النملةل المستشرقون والتنصير -4
 . التبشير واال تعمار للدكتور مصطفع خالدي والدكتور عمر اروخ -5

 

 

 



  
 

 

  

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان 

    الرسالة سلم 969

ف
ص

و
 

المقرر
 مفردات المقرر 

 ديميةيقو، الدارس باعداد ر الة بحثية يلتو، ايةا با  س العلمية والمعايير ا كا
 العلميللبحث 

 

 

 

 


