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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 
 الجامعةاألردنية

 التاريخقسم  -اآلدابكلية 

 
 

 االسالميةفي العصور  اليهود :اسم المادة
 عصام عقله د.أ: اسم عضو هيئة التدريس                         كلية اآلداب: الكلية
  (11-03.9)ر  ن،(/ 11-11)ح،ث،خ  :الساعات المكتبية                             التاريخ: القسم

 essamoqla@yahoo.com :البريد اإللكتروني

 : وصف المادة
مراحن  . االسنالمموقف اليهود منن . عربالوجود اليهودي في بالد ال. على اليهود عبر التاريخ الداله المصطلحات

اليهود فني . خارج الجزيرة العربية اليهود. تطور العالقات االسالمية اليهودية، من الجد  الى القتا ، اشهر الوقائع
 .والصهيونيةاليهودية . مصر، وفي المغرب، وفي االندلس

 :محتوى المادة
 . الزمنية والمكانية اتعريف بالمادة وامتداداته -1

 (المسميات التي أطلقت على اليهود)يف بالمصطلحات التعر  -2

 ( أتباع موسى)الموسويون  -د  العبرانيون -ج  بنو إسرائي  -ب  يهود -أ

 

 التوزع اليهودي قبل اإلسالم -3

 اليهود في مصر -

 اليهود في بالد الشام -

 اليهود في الجزيرة العربية -

 اليهود في المغرب -
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 اليهود في األندلس -

 

 اليهود واإلسالم  -4

 الموقف من الدعوة اإلسالمية -أ

 الصراع مع المسلمين في صدر اإلسالم -ب

 الصراع النظري -ج

 

 اليهود في مصر والمغرب -5

 اليهود في العهد الفاطمي -أ

 الدور الثقافي والسياسي ن يعقوب بن كلس نموذجا   -ب

 

 يهود األندلس -6

 .الدور اليهودي الثقافي والسياسي -أ

 أشهر الشخصيات اليهودية -ب

 

 اليهودية والصهيونية -7
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 : متطلبات المادة
 التوقيت العالمة كنسبة مئوية أداة التقييم الرقم

 طوال الفصل %22  حوارات ومشاركة وأعمال صفية                    تقرير وواجبات و 1

  %32 امتحان المنتصف   2

  %02 االمتحان النهائي      3

  %122 لمجموعا 4

 

 :راجعالم
 .م1992صالح درادكة، العالقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين، األهلية للنشر والتوزيع،  -

ويهود المدينة، مركز الملك فيص  للبحوث والدراسات اإلسالمية، ( ص)محمد بن فارس الجمي ، النبي -
 .م2222

 .م2222ت حكم المسلمين في األندلس، غزة، دار األرقم للطباعة والنشر، خالد يونس الخالدي، اليهود تح -

قاسم عبد ه قاسم، اليهود في مصر منذ الفتح حتى الغزو العثماني، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت،  -
 .م1992

- Dub nov, Semon, Markovich, History of the Jews from Roman Empire to the early 

medieval period, (New York, 1973). 

- Ashtor, Eliyahu, The Jews of the Moslem Spain 
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