
 

 الجامعة األردنية
 قسم الفلسفة/كلية اآلداب
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 (ماجستير)الفكر العربي الحديث : المادة اسم

  ِ  ِ ِِ ِِ  (4373032: )ارقمِه
 7000247230:   رقم الجّوال
 األستاذ احمد ماضي: مدرسها 

 
 

 فهااهدأطبيعة المادة و
 
عرب الذين ظهروا في القرن هذه المادة ذات طبيعة فكرية تعنى بدراسة أبرز المفكرين ال 

ويهدف مدرسها، من وراء تدريسها، الى تزويد طالب .الحرب العالمية األولى - التاسع عشر
ها فيما والفلسفة بمعرفة مباشرة ألهم الكتب التي ألّفها هؤالء المفكرون،وأبرز القضايا التي أثار

 .كتبوا
 

                           ******************************** 
 

           :يلي ما صيلخ على كل طالب أن

 

 رفاعة الطهطاوي   .3

 
 يص االبريز في تلخيص باريزلخت  - أ

 أو             

  مناهج األلباب المصرية في اآلداب العصرية - ب

 
 جمال الدين األفغاني  .4

 
 رسالة الرد على الدهريين  - أ

 أو                        

 لمحمد باشا المخزومي خاطرات جمال الدين األفغاني - ب

 ----------------------
 .ثلث صفحات المصدر/ال يجوز أن يتجاوز الملخص ربع  .3

 (توثق االقتباسات. )، وأيضا بلغة المفكر(بتصرف)يلخص الطالب بلغته .4
يتوصل الطالب الى أهم األفكار و المفاهيم ،وبيدي رأيه فيها،مستعينا بما كتبه  .3

 .بعامة ه، وعن المفكر،بعض المؤلفين عن المصدر،بخاص

 
 

 محمد عبده .3
 رسالة التوحيد - أ



 أو         

 االسالم دين العلم والمدنية  - ب

 فرح )يتضمنها كتاب  بين محمد عبده و فرح أنطون التينصوص المناظرة  -ج    
 (.المؤلفات الفلسفية_أنطون  

 

 فرح أنطون  .2
 (.المؤلفات الفلسفية_كتاب فرح أنطون )إبن رشد وفلسفته - أ

 
 الدين التونسي خير  .5

 .حوال الممالكأقوم المسالك في معرفة أ - أ

 
 شبلي شميل  .7

 (كتاب فلسفة النشوء واالرتقاء)ملحق في مباحث الحياة  + الحقيقة  - أ

 
يقدم الطالب الملخصين االول والثاني عشية الموعد المحدد لالختبار األول أو ،عند 

البحث، فتقدم قبل فترة أما الملخصات األخرى والتقرير و .كأقصى تاريخ إجرائه ،
 .معقولة من إجراء االمتحان النهائي

 
 

 .فهو الطهطاوي و األفغاني ، اما موضوعه%(. 37) سوف أجري إختباراً واحداً   -
   -كما .على كتابه المذكور في الخطة باالعتماد عن التونسي ، %(37)يعد الطالب تقريراً   -

 . عن فرح أنطون أو شبلي شمّيل%(47)يعد بحث 

 
 -فكرون العرب في القرن التاسع عشر لمافموضوعه هو ما عني به  ، أما االمتحان النهائي  -    

 . الحرب العالمية األولى 
 
 
 
 

 أتمنى لكم التوفيق
 

 أستاذ المادة
 أحمد ماضي. د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :من المفيد إطالع الطالب على مايلي
 

  لقى السبيل في مذهب النشوء واالرتقاءم اعيل  مظهر   أسم 

  أقوم " الدراسة التي كتبها عن  كتاب خير الدين التونسي  معن زيادة. د
 ".المسالك في معرفة أحوال الممالك

  ةنهضة العربية الحديثالعدالة والحرية في فجر عصر ال عزت قرني.د  

  ه وفلسفته حيات_جمال الدين االفغاني محمود قاسم .د 

  رائد الفكر المصري األمام محمد عبده  عثمان أمين.د 

  ديث من عصر أسماعيل الى ثورة تاريخ الفكر المصري الح لويس عوض.د
 األول الجزء/ الفكر السياسي االجتماعي:المبحث الثاني 3434

   الفكر العربي في العصر الحديث منير موسى 

  ر النهضةالفكر العربي في عص ألبرت حوراني 

  عند مفكري االسالم أسس التقدم  فهمي جدعان .د 

   زعماء االصالح في العصر الحديث أحمد أمين 

  قفون العرب والغربثالم هشام شرابي 

  نهضة مصر  أنور عبد الملك . د 

  بلنت      .س 
 علي شلش.د/ ترجمة

 االفغاني و محمد عبده

  الفغاني حقيقة جمال الدين ا عبد المنعم حسنين.د 
/ كتبه بالفارسية ابن أخته ميرزا لطف هللا خان االسدبادي

 جزءان 

   تصورات األمة المعاصرة  ناصيف نّصار 
دراسة تحليلية لمفاهيم األمة في الفكر العربية الحديث و 

 المعاصر

  األمة والوطن و المواطن عند رفاعه الطهطاوي و خير الدين  عزت قرني .د
الفكر،المجلد التاسع عشر،العدد  مجلة عالم_التونسي 
 (الكويت) 3404مارس _فبراير_الرابع،يناير

   3400الطهطاوي وعقيدة التحديث، مجلة الفكر العربي،آذر حسن الّضيقة ،
تصدر عن معهد االنماء العربي في )العدد الخامس واألربعون

 (بيروت

  الخطاب التربوي و الفلسفي عند محمد عبده  علي زيغور .د 
 3400(ديسمبر)أول كانون األول .بيروت ط_ الطلعة دار

   وروادها اللبنانيون في عصر النهضه  يةالحركات الفكر ماجد فخري
(3077_3444) 

 .3444دار النهار للنشر، بيروت،

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 



 


