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 1. اسم المادة االدارة في الخالفة االسالمية 

 2. رقم المادة 2172732

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 1
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 1

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. سم البرنامجا الماجستير

 6. رقم البرنامج 77

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة ماجستير 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2737/2738

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

 13. مادةاألقسام األخرى المشتركة في تدريس ال ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2737
 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 :  33 -37، الساعات المكتبة: 367رقم المكتب: 

 مدرسو المادة .61

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

 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  33 -37، الساعات المكتبة: 367رقم المكتب: 

 
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 دراسح االدارج في دولح الخالفح ومؤسساذها، وأهم المىاضيع الري ذذرش: 

 (وشأذها، ذطىرها، وظريرها ) الىزارج : -1

 الذواويه :  -2

 الذواويه المركسيح  - أ

 تذاياذها، ذطىرها )زمه الراشذيه فاألمىييه فالعثاسييه(     

 الخ(…….. الثريذ، والىفقاخ، وتيد المال، والرسائل الرعريف تالذواويه وأقسامها مثل ديىان الخراج ، والجىذ، و - ب
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 الىظم اإلداريح األخري:  -3

 القضاء وديىاوه - أ

 الحسثح ، والمحرسة )تذاياخ وذطىر(  - ب

 ودواويىها:  -إدارج الىالياخ  -1

 الخ……. األمير، العامل، صاحة الشرطح، صاحة الثريذ - أ

 دواويه الىاليح  - ب
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 االمادة ونتاجاتهتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 -يهدف المساق الى تحقيق ما يمي:
 م.1651هـ / 656اهداف معرفية، تتمثل باالطالع على إدارة الدولة في العصور المختلفة منذ قيام الخالفة وحتى سقوطها سنة  (1

 تحقيق مهارات اختبار النصوص المتعلقة بالوضوح ومحاكمتها بمنهجية البحث التاريخي. (6

 االدارة وازدهار الدولة. ادراك العالقة بين حسن (3

 استنتاج المكونات الضرورية للشخصية االدارية. (4

 تقييم االدارة خالل الفترات المختلفة للخالفة (5
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 يمالتقي أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

أ.د عصام    
 عقمة

 االول

 الثاني
 
 

 .المفردات3
تعريف مصطمح  -

 اإلدارة
 مقتضيات اإلدارة -
 

 الثالث    

 الرابع

.تطوير الفكر 2
 االداري االسالمي

.العمميات 1
االدارية،التخطيط، 
التنظيم، التوجيه، 

 الرقابة

 الخامس    

 ادسالس

السمطات في الدولة .4
 االسالمية

 السمطة التشريعية -

 السمطة القضائية -

 التنفيذية السمطة -

 السابع    

 الثامن

سياسة الدولة . 5
 االسالمية)الخالفة(

 الوزارة-

االمارة عمى -
نماذج في -البمدان

 العصور المختمفة

الحرس -
والشرطة)الجهاز 

 اآلمني(

 العسكرية االسالمية-

النظام القضائي . 6 تاسعال    
 في االسالم

 القضاء -

 الحسبة -

 النظر في المظالم -

 العاشر     

 الحادي عشر

 . مناقشة ابحاث7

 الثاني عشر    

 الثالث عشر

. إدارة موارد الدولة 8
 االقتصادية

الخراج، الجزية، -
الزكاة، القضاء، موارد 

 آخري
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. رواد الفكر 9 الرابع عشر    
 سالمياالداري اال

الماوردي، ابن -
 تيمية، القمقشندي

. وثائق إدارة في 37 الخامس عشر    
عهود الخالفة 

االسالمية من العهد 
النبوي وحتى الخالفة 

 االسالمية

. االمتحان 33 السادس عشر    
 النهائي

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 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 -

 لمتبعة بالمادةالسياسات ا .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

 د. صالح احمد العمي، دراسات في العهود اإلسالمية األولى. -3

 د. عبد الرحمن إبراهيم الضحيان، اإلدارة في اإلسالم. -2

 د. أحمد ابراهيم ابو سن، اإلدارة في االسالم. -1

 د. عبد الوهاب خالف، السمطات الثالث في اإلسالم. -4

 عمى الطالب ان يطمع عمى الفصل األول من كتاب الدكتور صالح أحمد العمي السالف الذكر لمتعرف عمى مصادر المساق 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يىجذ
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