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 1. اسم المادة تاريخ الدولة الفاطمية

 2. رقم المادة 3203222

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. م البرنامجاس البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 03

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3002/3002الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. لمشتركة في تدريس المادةاألقسام األخرى ا ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ مراجعة / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3002
 15. مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -00عات المكتبة: ، السا022رقم المكتب: 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -00، الساعات المكتبة: 022رقم المكتب: 

 
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
 الدعوة بإقامة الدولة الفاطمية في المغرب. رجالنجاح و ،ظهور فكرة االسماعيلية وتطورها إلى نشوء الدعوة االسماعيلية السرية ،هذه المادة بدايات التشيع تبحث

والتطاورات التاي لحقات ذلان، ونشاوة الاو ارة  ،إلاى مصار الفاطمياةثم المصرية بعد انتقاال الدولاة  ،المرحلة العلنية المغربيةوالدعوة في  الدولةالحديث عن االسماعيلية،  ثم

 الفاطمية.

، تسالط الاو راء، الرطار الدعوة الطيبيه، ثم مرحلاة العاع  حركةفي الدولة والدعوة، الدرو ، الدعوة الن ارية )االسماعيلية الشرفية(،  والسياسيةاالنشقاق الدينية  حركات

 .الفاطميةالصليبي، ونهاية الدولة 

 
 
 

mailto:e.oqla@ju.edu.jo
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

 التعرف عمى مفيوم التشيع.  .0

 التعرف عمى مفيوم الدعوة اإلسماعيمية. .3

 بيان أثر الوجود الشيعي عمى العالم العربي واإلسالمي. .2

 ىا وسقوطيا.ظيور –التعرف عمى تاريخ الدولة الفاطمية  .4

 بيان العالقة بين الدولتين العباسية والفاطمية. .5

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 الطالب عمى تاريخ الدولة الفاطمية.يتعرف  .0

 يتعرف الطالب عمى معنى التشيع وظيوره في صدر اإلسالم.  .3

 الدولتين العباسية والفاطمية. يبين الطالب طبيعة العالقة بين  .2

 يتعرف الطالب عمى دعوة اإلسماعيمية والمبادئ التي قامت عمييا. .4

 يوضح الطالب الدور المغربي والدور المصري في قيام الدولة الفاطمية وانتشار المذىب الشيعي اإلسماعيمي.  .2
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة ييمالتق أساليب المراجع
 المصادر األولية. .0

ظيور الخالفة الفاطمية  .3
 وسقوطيا في مصر.

 الدعوة اإلسماعيمية الجديدة. .2

تاريخ الدولة الفاطمية في  .4
 . -تفسير جديد–مصر 

االول  أ.د عصام عقمة  
 والثاني
  والثالث

مقدمة حول التشيع وظيور الحركة  .0
أنشطة و في صدر اإلسالم.  الشيعية

الشيعة بعد جعفر الصادق وظيور 
 اإلسماعيمية.

وضع الدولة العباسية في فترة  .3
النشاط السري اإلسماعيمي )أواسط 

غموض و  القرن الثالث اليجري(.
التاريخ اإلسماعيمي في الفترة السرية 

 )اإلمامة، نسب األئمة(. 
فترة النشاط  –الدعىة اإلسماعُلُت  .3

المغرب خاصت )إمامت السرَت فٍ 

 الستر(.
 –نشاط أبى عبد هللا الشُعٍ لدي البربر  .4

 هجرة االمام إلً المغرب. 

 المصادر األولية. .0

 زناتو والخالفة الفاطمية.  .3

تاريخ الدولة الفاطمية في  .2
المغرب ومصر وسوريا وبالد 

 العرب.

قيام الدولة الفاطمية في  .4
 المغرب. 

 المعز لدين اهلل الفاطمي. .2

الرابع  صام عقمةأ.د ع  
 والخامس
  والسادس

نجاح حركت أبى عبد هللا الشُعٍ وقُام  .6

 الدولت الفاطمُت )إمامت الظهىر(.
األئمت األوائل )المهدٌ والمعز( وتثبُت  .2

 أركان الدولت. 
بناء  –مقتل أبى عبد هللا الشُعٍ  .3

 العاصمت الجدَدة والمهدَت. 

حركة البربر ضد الميدي بعد مقتل أبو  .4
 )حركة الميدي المضاد(. عبد اهلل

 حركة أبو يزيد الخارجي. و 

 المصادر األولية. .0

ظيور الخالفة الفاطمية  .3
 وسقوطيا في مصر.

النفوذ الفاطمي في مصر  .2
وسياستيا الداخمية ومظاىر 

 الحضارة في عيدىا. 

السابع  أ.د عصام عقمة  
والثامن 
  والتاسع

العالقة بين الدولة الفاطمية والمغرب  .0
انسالخ و  ال إلى مصر.بعد االنتق

المغرب عن الدولة الفاطمية والمذىب 
العالقة بين الفاطميين و  اإلسماعيمي.

والعباسيين )حركة البساسيري( والخطبة 
االمامة الفاطمية و  لمفاطميين في بغداد.

)والية العيد( أثر المزج بين الدعوة 
 والدولة.

 المصادر األولية. .0

 الحاكم بأمر اهلل الفاطمي.  .3

أمراء العرب بالشام  موقف .2
والعراق من الفاطميين حتى 

 أواخر القرن الخامس اليجري. 

 العاشر أ.د عصام عقمة  
والحادي 

عشر 
والثاني 
عشر 

والثالث 
  عشر

االنشقاق أيام الحاكم وظيور  .0
االنشقاق بعد المستنصر و  الدروز.

 وظيور اإلسماعيمية الجديدة.

اسماعيمية الدولة )المستعمية(  .3
 ة المعارض)النزارية(.واسماعيمي

 المصادر األولية. .0

تاريخ الدولة الفاطمية بمصر  .3
 .-تفسير جديد–

ظيور خالفة الفاطميين  .2
 وسقوطيا في مصر.

الرابع عشر  أ.د عصام عقمة  
والخامس 

 عشر

القرن األخير من حياة الدولة  .0
الفاطمية والغزو الفرنجي وسقوط الدولة 

 الفاطمية.
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 تراتيجيات التدريسيةالنشاطات واالس .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذىني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 مبات التالية:التقييم والمتط أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 التقارير -

 المشاركة -

 االمتحانات -
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و ة الجامعب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
 المصادر األولية:

 لكامل في التاريخ/ ابن االثيرا

 صمة تاريخ الطبرى/ عريب -

 ن خمدونتاريخ ابن خمدون/ اب -

 اتعاظ الحنفاء بأخبار االئمة الخمفاء/ المقريزي -

 الخطط المقريزية/ المقريزي -
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 افتتاح الدعوه/ القاضي النعمان بن محمد المغربي -

 البيان المغرب/ ابن عذارى المراكشي -

 المغرب في حمى المغرب/ ابن سعيد المغربي -

 شيرازيالسيرة المؤيدية/ المؤيد في الدنيا ىبو اهلل ال -

 االشارة الى من نال الوزارة/ ابن منجب الصيرفي -

 البداية والنياية/ ابن كثير -

 المؤنس في اخبار افريقيا وتونس/ ابن أبي دينار -

 المغرب في ذكر بالد افريقيا والمغرب/ عبيد اهلل البكري -

 لقرشيعيون االخبار وفنون االثار في فضائل االئمة االطيار/ ادريس عماد الدين ا -

 اخبار مموك بني عبيد وسيرتيم/ ابو عبداهلل محمد الصفيابي -

 سيرة االستاذ جودر/ وضع احد كتاب الدولة -

 تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبالد العرب/ حسن ابراىيم حسن -

 زناتو والخالفة الفاطمية/ موسى لقبال -

 ية ومنظاىر الحضارة في عيدىا/ محمد جمال الدين سرورالنفود الفاطمي في مصر وسياستيا الداخم -

 قيام الدولة الفاطمة بالد المغرب/ عادل عمي الحمد -

 ظيور خالفة الفاطمين وسقوطيا في مصر/ عبد المنعم ماجد -

 الفاطميون والصميبيون/ فيمي مقبل -

 / درويش النخيمي 243 – 223فتح الفاطمين لمشام في مرحمتو االولى من  -

 المعز الدين اهلل الفاطمي/ حسن إبراىيم حسن -

 الحاكم بأمر اهلل/ عارف تامر و باقي مؤلفاتو عند الفاطمين -

 موقف اراء العرب بالشام والعراق من الفاطمين حتى أواخر القرن الخامس اليجري/ أمينة البيطار -

 الدعوة االسماعيمية الجديدة/ برنارد لويس -

 تفسير جديد/ ايمن فؤاد السيد -بمصر تاريخ الدولة الفاطمية -

 

 معمومات إضافية 26.

 
 ال َىجد
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