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 1. اسم المادة  الفكر االسالمي الحديث

 2. رقم المادة 3293032

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  2
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  2

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. مجاسم البرنا دكتوراة

 6. رقم البرنامج 0

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة دكتوراة

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 3902/3902

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الدكتوراةدرجة 

 13. ادةاألقسام األخرى المشتركة في تدريس الم -

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3902
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 i.shraah@ju.edu.jo: ، البريد اإللكتروني(32840: )، رقم الهاتف(03-00: )د إبراهيم الشرعة، الساعات المكتبية.أ

 مدرسو المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 i.shraah@ju.edu.jo :، البريد اإللكتروني(32840: )، رقم الهاتف(03-00: )د إبراهيم الشرعة، الساعات المكتبية.أ

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
وذلا  بماا يجعلهام علاا دراياة  صممت هذه المادة لتزويد الطالب بالمعلومات الالزمة لمعرفة تطور الفكر اإلسالمي الحديث، ومصادر كتابة تااريخ الفكار االساالمي الحاديث،    

بحياث يازود ياسية الحديثاة فاي العاالم العرباي والعاالم االساالمي فاي العصار الحاديث، وتركاز الماادة علاا اساتيعاب تطاور الفكار السياساي االساالمي الحاديث كاملة باالتجاهات الس

لا أين نحن نتجه في وقتنا الحالي  . الطالب بخبرات كبيرة قابلة لفهم واقعنا السياسي وا 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
مهديااة والشااوكانية واأللوسااية، وساايتعرف الطااالب ماان خااالل هااذه المااادة علااا العواماال التااي ساااهمت فااي ظهااور الحركااات الساالفية فااي القاارن التاساا  عشاار  كالوهابيااة والسنوسااية وال

جماال الادين االفغااني، ومحماد عباده، ومحماد رشايد ر اا، : ظهر هذه المادة طبيعة حركات التجديد اإلسالمي التي تزعمها كال مانوست. والمبادئ التي ارتكزت عليها هذه الحركات

د الشام والعراق وفاي ، مثل  الشبان المسلمون، جماعة اإلخوان المسلمين، الجمعيات اإلسالمية في بالنوسيتم تناول السلفية السنية في القرن العشري. وعبدالرحمن الكواكبي وغيرهم

 .بي وتركياوستركز المادة أي ا علا إظهار الحركات اإلسالمية في إيران والهند والحركات اإلسالمية األصولية في مصر والمشرق العربي والمغرب العر . المغرب العربي

 ...علا ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوق  من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
   طبيعة الحركات اإلسالمية التي ظهرت في القرنين التاس  عشر والعشرين وأهداف هذه الحركاتيتعرف علا. 

 الحركات السلفية وحركات التجديد اإلسالمي:يحدد مراحل تطور كل من. 

 يحلل أسباب نجاح بعض هذه الحركات وأسباب فشل بع ها اآلخر في العالم اإلسالمي . 

 مة من هذه الحركات وفكرهايفهم موقف األنظمة السياسية الحاك. 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

د ابراهيم .أ
 الشرعة

عرض خطة المادة وأبرز    األول

 .ما تضمنته

 

لمحة عن واقع العالمين   الثاني   

واإلسالمي في  العربي

القرن التاسع عشر 

وبداية القرن العشرين 

وتأثيره على ظهور 

الحركات اإلسالمية 

 .المتعددة

الحركات السلفية في   الثالث   

 :القرن التاسع عشر

 .الدعوة الوهابية: أوال
 الحركة السنوسية :ثانيا

 .الحركة المهدية . 0 الراب    

 .المذهب الشوكاني. 3

 في العراق األلوسيان. 2

 :حركات التجديد اإلسالمي  الخامس   

جمال الدين األفغاني : أوال

 .والجامعة اإلسالمية

 .الشيخ محمد عبده: ثانيا

 

 .محمد رشيد ر ا: ثالثا السادس   

 .الكواكبي عبدالرحمن: رابعا
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نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ابرهيم الشرعة.أ

 .خير الدين التونسي: خامسا الساب 

 .طاهر الجزائري: سادسا

 

 امتحان منتصف الفصل الثامن   
 
 
 

السلفية السنية في القرن   التاس    

 :العشرين

 .الشبان المسلمون: أوال

جماعة اإلخوان : ثانيا

 .المسلمين

 

ة الجمعيات اإلسالمي: ثالثا العاشر   

 .في بالد الشام والعراق

جمعية العلماء : رابعا

 .المسلمين في الجزائر

الحركة السلفية في : خامسا

 المغرب

الحادي    
 عشر

  الحركات اإلثنا عشرية في

 :إيران

 .علي شريعتي: أوال

 .روح اهلل الخميني: ثانيا

 

الثاني عشر    
و الثالث 

 عشر

 لحركات اإلسالمية ا
: األصولية في كل من

مصر، والمغرب العربي، 
والمشرق العربي، 

وتركيا، وأفغانستان 
 .وباكستان

 
 

الراب  عشر    
والخامس 

عشر 
والسادس 

 عشر

 مناقشة أبحاث الطلبة. 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02
 

 :طوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التاليةت

 ر والنقاشالحوا. 

 استخدام برامج ومواق  الشبكة العنكبوتية. 

 جلسات العصف الذهني. 

 مواقف االفترا ية. 

 أنشطة التعليم التعاوني  . 

 العروض بالوسائل التعليمية المختلفة 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :بات التاليةالتقييم والمتطل أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 امتحان منتصف الفصل .0
3. Presentation عرض البحث 
 الواجبات والمشاركة .2
 امتحان نهاية الفصل .2

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الح ور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الصفيالغش والخروج عن النظام  -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب علا الطالب تغطيتها للمو وعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 . 0082, جامعة الموصل , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,  0002 – 0402ربي في العهد العثماني  تاريخ الوطن الع: ابراهيم خليل , أحمد  .0
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 (.ت.د)عرض وتحليل لدعامة حركة اإلصالح السنوسي، القاهرة،  –السنوسي الكبير : األشهب، محمد الطيب. 3
 . 0028, القاهرة , مصرية مكتبة النه ة ال, زعماء اإلصالح في العصر الحديث : أحمد , أمين . 2
حسان عباس : ترجمة , يقظة العرب : جورج , أنطونيوس . 2  . 0023, بيروت , دار العلم للماليين , ناصر الدين األسد وا 
 ,0088بحوث ودراسات مهداة إلا عبدالكريم غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين، عمان، . 4
 . 0024    , دمشق , مطاب  وزارة الثقافة واإلرشاد القومي , القرن التاس  عشرالقومية العربية في : توفيق , برو . 2
 . 0022, القاهرة , أثر السياسة القومية في حركة القومية العربية : عبد الغني , البشري . 2
 
عليااان الجااالودي، المعهااد العااالمي للفكاار : ، تحرياار(اني عشاار الهجااريماان القاارن العاشاار إلااا الثاا) أعااالم، وكتااب، وحركااات، وأفكااار  –التحااوالت الفكريااة فااي العااالم اإلسااالمي . 8

 ,3902عمان،  –اإلسالمي، مكتب األردن 
 ,0080، 3والنشر، بيروت، ط أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات : جدعان، فهمي. 0

 ,0044، 3ط مون كبرى الحركات اإلسالمية الحديثة، دار بيروت، بيروت، اإلخوان المسل: الحسيني، إسحاق موسا. 09
 . 0022, بيروت , دار النهار ,  0020 – 0208الفكر العربي في عصر النه ة  : البرت , حوراني . 00
 .  0023, بيروت , ر المتحدة للنشر الدا, دور األفكار والمثل العليا في السياسة  –االتجاهات السياسية في العالم العربي : مجيد , خدوري . 03
 ,0022، 3أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي واالجتماعي، دار المكشوف، بيروت، ط –الفكر العربي الحديث : خوري، رئيف. 02
 ,0028الجذور التاريخية للقومية العربية، : الدوري، عبدالعزيز. 02
 شس.3999، 2هد العثماني، جامعة دمشق، طالمشرق العربي في الع: رافق، عبدالكريم. 04
 . 0082, بيروت , دار النهار , التركية  –نشوء القومية العربية م  دراسة تاريخية في العالقات العربية : زين نور الدين , زين . 02
 ,0000تشرين األول ، الكويت، (349)، عالم المعرفة، ع (0020 – 0092)تاريخ إيران السياسي بين ثورتين : السبكي، آمال. 02
 ,0002مراجعات ومتابعات، دار الكتاب العربي، بيروت،  -سياسات اإلسالم المعاصر: السيد، ر وان. 08
 ,3999أزمة الفكر السياسي العربي، دار الفكر، دمشق، : السيد، ر وان وعبداإلله بلقزيز. 00
 ,0022هد اإلنماء العربي، بيروت، المسألة التاريخية في الفكر العربي الحديث، مع: شرارة، و اح. 39
 ,0080محمد رشيد ر ا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية، دار عمار، عمان، : الشوابكة، أحمد فهد. 30
 .  0008,  3ط, بيروت   , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , أحمد أبو ملحم : ترجمة , يقظة األمة العربية : نجيب , عازوري . 33
 ,0002عرض تاريخي، دراسة عامة، دار اللواء للصحافة والنشر، عمان،  –حزب التحرير اإلسالمي : بيدي، عوني جدوعالع. 32
 ,3992   سامي خصاونة، الجامعة األردنية، عمان،: ، تحرير(نحو مستقبل مشرق) اآلسيوية  –العالقات العربية . 32
 ,0009ح اإلسالمي، دار الفرقان، عمان، دراسة وثائقية في صحيفة الكفا: أبو غنيمة، زياد. 34
 ,0009الحركات اإلسالمية في األردن، دار بشير، عمان، : الكيالني، موسا زيد. 32
 . 0082, القاهرة , بشير السباعي، مكتبة مدبولي : ترجمة , ( في لبنان وسوريا ومصر ) الفكر اإلجتماعي والسياسي الحديث : إ .ز, ليفين . 32
 . 0028, بيروت , دار ابن خلدون  –بشير السباعي : تطور الفكر االجتماعي العربي الحديث، ترجمة  -التنوير والقومية: _______ .  38
 .  0082, بيروت , األهلية للنشر والتوزي  ,  0002 – 0208اإلتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النه ة : علي , محافظة . 30
 ,3902مية الفارسية والثورة اإلسالمية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  بيروت، إيران بين القو : __________. 29
 ,3904، 2والنشر، بيروت، ط، المؤسسة العربية للدراسات (3902 – 0000)تركيا بين الكمالية واألردوغانية : __________. 20
 . 0082, بيروت , ر إقرأ دا, معالم الفكر العربي في عصر النه ة العربية: منذر , معاليقي .23
 . 0022, بيروت , دار الحقيقة , الفكر العربي في العصر الحديث : منير , موسا . 22
 .0082، معهد اإلنماء العربي، بيروت، 0بحوث في الفكر القومي العربي، م: اليازجي، حليم وآخرون. 22
  

  .التعليمية الكتب الموصا بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 

 معلومات إضافية .02
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مقرر ------------------: اريخالت - ------------------------: التوقي  د ابراهيم الشرعة        .أ: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقي  ---------- ---------------: القسم/ لجنة الخطة
 -------------- ------------------- التوقي  -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقي  -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة
 --------------------------------التوقي  -------------------------------------------: العميد

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد ل مان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


