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 1. اسم المادة الفرق االسالمية 

 2. رقم المادة 2332338

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. برنامجاسم ال البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2307/2308الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. ركة في تدريس المادةاألقسام األخرى المشت ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2307
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -03المكتبة: ، الساعات 067رقم المكتب: 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -03، الساعات المكتبة: 067رقم المكتب: 

 
 

 

 وصف المادة .71

 .الدراسية المعتمدةمذكور في الخطة  هو كما

 الفكر والفمسفة اإلسالمية. تقييم عام لممادة. فيالخارجية في نشأة الفرق. الحركات الدينية/السياسية لهذه الفرق. دور الفرق  العواملالفرق في المجتمع اإلسالمي.  ظهور
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
 تفسير ظاهرة التنوع في اإلسالم. .0
 تعزيز قيم التسامح  .2
 تعزيز قيم فهم اآلخر.  .3
 تفسير ظاهرة تعدد الفرق في اإلسالم. .4
 بيان أهمية ظهور الفرق في التنوع الحضاري اإلسالمي.  .5

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 
 ائدية.التعرف عمى الفرق اإلسالمية واختالفاتها السياسية والعق .0
 ترسيخ قيم التعايش بين المسممين. .2
 تنمية مهارة التحميل لمنصوص، وربط األفكار الفرق بالطروحات المعاصرة. .3
 التعرف عمى التوزيع الجغرافي المعاصر لمفرق اإلسالمية وبيان تطورها في الوقت الحاضر. .4

 
 
 

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

 معاجم المغة العربية-0
 تاريخ الطبري -2
أنساب األشراف  -3

 البالذري
النظم اإلسالمية لعبد  -4

 العزيز الدوري
 

االول  أ.د عصام عقمة  
 والثاني

.تعريف المفاهيم والمصطمحات 0
المرتبطة بالمادة، وتجربة األمة 

لتاريخية وأثرها عمى ظهور اإلسالمية ا
 الفرق.

 

المبرد، الكامل في المغة -0
 .3واألدب، ج

البغدادي، الفرق بين  -2
 الفرق.

الشهرستاني، الممل  -3
 والنحل.

إحسان عباس، ديوان  -4
 شعر الخوارج.

الطبري، تاريخ  -5
 الطبري.

نايف معروف،  -6
الخوارج في العصر 

 م.0994األموي، 
يوليوس فمهوزن،  -7
لخوارج والشيعة، دار ا

 م.0998الجميل، 
لطيفة البكاي، حركة  -8

الخوارج، دار الطميعة، 
 م.2330

 

الثالث  أ.د عصام عقمة  
والرابع 

 والخامس

الخوووووووارج: )النشووووووأة، التسوووووومية، عقائوووووود .0
الخوووووووارج، المحكمووووووة 
األولووووووووووووووووووى، فوووووووووووووووووورق 
الخوووووووارج: األزارقووووووة، 
النجوودات، الصووفرية، 
 اإلباضية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ، الكافي )باب اإلمامة(كمينيال.0
 القمي، المقاالت والفرق. -2
 ، فرق الشيعة.لنوبختيا -3
 الناشئ األكبر، مسائل في اإلمامة. -4
صابر طعيمة، األصول العقدية لألمامية،  -5

 م.2334
 معالم المدرستينالعسكري،  -6

 .2302اإلسماعيمية خ دفتري، تاري -7
الطوسي، االقتصاد فيما يتعمق باالعتقاد +  -8

 الغيبة.
الشيخ المفيد، اإلرشاد + االختصاص +  -9

 اإلفصاح في إمامة عمي.

موكب التاريخ، ية في سبحاني، الزيد -03
 م.0997
 

السادس  أ.د عصام عقمة  
والسابع 
والثامن 
 والتاسع

)النشأة، التسمية، عقائد  لشيعة:ا.1
، فرق الشيعة )الزيدية، الكيسانية، ةالشيع

 االثنا عشرية، اإلسماعيمية(.
 

 شرح األصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار.-0
 عبد الرحمن بدوي، مذاهب اإلسالميين. -2
 محمد عمارة، المعتزلة وأصول الحكم. -3
عبوووود الكووووريم عثمووووان، نظريووووة التكميووووف عنوووود  -4
 قاضي عبد الجبار.ال
عند  عمي حسين الجابري، ثورة العقل -5

 المعتزلة

العاشر  أ.د عصام عقمة  
والحادي 

عشر 
والثاني 

 عشر

التسووومية، النشوووأة، القدريوووة،  المعتزلةةةة:.1
المعتزلوووووووووووة األولوووووووووووى أصوووووووووووول المعتزلوووووووووووة 
الخمسووووة، موقووووف المعتزلووووة موووون القوووور ن، 
 موقف المعتزلة من الفعل اإلنساني.

 

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%8C+%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9.&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.al-shaaba.net%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D2530&ei=pM9iUK7KNYTgtQbeqoHgCA&usg=AFQjCNElJC-EEee-evTfM6EfAMU0CpQ3-A
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 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم ساليبأ المراجع

االشعري، مقاالت   -0
 اإلسالميين.

الشهرستاني، الممل  -2
 والنحل

البغدادي، أصول  -3
 الدين.

 الجويني، أصول الدين -4

الثالث عشر  أ.د عصام عقمة  
والرابع 
عشر 

والخامس 
عشر 

والسادس 
 عشر

السنة.نظرية اإلمامة عند أهل   -  

الماتريدية -  
االشعرية -  
الجبرية. -  

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .01

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 التقارير -

 تمخيص الكتاب -

 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

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  - أ
 ةمعاجم المغة العربي-0

تاريخ الطبري -2  
أنساب األشراف البالذري -3  
النظم اإلسالمية لعبد العزيز الدوري -4  
.3المبرد، الكامل في المغة واألدب، ج-5  
البغدادي، الفرق بين الفرق. -6  
الشهرستاني، الممل والنحل. -7  
إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج. -8  
الطبري، تاريخ الطبري. -9  

م.0994خوارج في العصر األموي، نايف معروف، ال -03  
م.0998يوليوس فمهوزن، الخوارج والشيعة، دار الجميل،  -00  
م.2330لطيفة البكاي، حركة الخوارج، دار الطميعة، -02  
 ، الكافي )باب اإلمامة(الكميني-03
القمي، المقاالت والفرق. -04  

 05- النوبختي، فرق الشيعة.
الناشئ األكبر، مسائل في اإلمامة.-06  
م.2334صابر طعيمة، األصول العقدية لألمامية، -07  
العسكري، معالم المدرستين -08  
.2302دفتري، تاريخ اإلسماعيمية  -09  
الطوسي، االقتصاد فيما يتعمق باالعتقاد + الغيبة. -23  
اص + اإلفصاح في إمامة عمي.الشيخ المفيد، اإلرشاد + االختص -20  

م.0997سبحاني، الزيدية في موكب التاريخ، -22 -1  
 شرح األصول الخمسة لمقاضي عبد الجبار.-23
عبد الرحمن بدوي، مذاهب اإلسالميين. -24  
محمد عمارة، المعتزلة وأصول الحكم.-25  
عبد الكريم عثمان، نظرية التكميف عند القاضي عبد الجبار.-26  
الجابري، ثورة العقل عند المعتزلة. عمي حسين -27  
 االشعري، مقاالت اإلسالميين.-28
 الشهرستاني، الممل والنحل-29
 البغدادي، أصول الدين.-33

 الجويني، أصول الدين. -30
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%8C+%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9.&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.al-shaaba.net%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D2530&ei=pM9iUK7KNYTgtQbeqoHgCA&usg=AFQjCNElJC-EEee-evTfM6EfAMU0CpQ3-A
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 معمومات إضافية 26.

 
 ال يوجد

 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  جنة الخطة/مقرر ل

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


