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 1. اسم المادة مذاهب فكریة معاصرة 

 2. رقم المادة 0401333

 )ة،عملیةالساعات المعتمدة (نظری ثالث ساعات (نظریة)
.3 

 )ة، عملیةالساعات الفعلیة (نظری ثالث ساعات (نظریة)

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال یوجد 

 5. اسم البرنامج البكالوریوس 

 6. نامجرقم البر  

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنیة 

 8. الكلیة كلیة الشریعة 

 9. القسم قسم أصول الدین 

 10. مستوى المادة البكالوریوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي م 2017/2018

 12. الدرجة العلمیة للبرنامج البكالوریوس 

 13. لمادةاألقسام األخرى المشتركة في تدریس ا ال یوجد 

 14. لغة التدریس اللغة العربیة 

تاریخ / مخطط المادة الدراسیةتاریخ استحداث  15/11/2017
 مراجعة مخطط المادة الدراسیة

.15 

 

 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكترونيما یلي الرجاء إدراج

 077رقم المكتب: 

 كتبیة: ُتحّدد في بدایة كل فص دراسي.الساعات الم

 0795669093(ارضي/المكتب) موبایل   24094رقم الهاتف: 

 dr.sabateen@hotmail.comالبرید اإللكتروني: 

 مدرسو المادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبیة، رقم الهاتف، البرید اإللكترونيما یلي الرجاء إدراج

 م اصول الدین, مبنى الشریعه(ب), الطابق االرضيد.راجح ابراهیم السباتین,قس
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 وصف المادة .18

أتها تتناول هذه المادة في مقدمتها الحدیث عن الفرق بین كٍل من المذهب والتیار، كما تتحدث عن أبرز المذاهب الفكریة المعاصرة، من حیث نش
المذاهب وبیان خطورة المذاهب الفكریة الغازیة للعالم اإلسالمي مثل  وتطورها وأبرز أعالمها والمضمون الفكري أو العقدي لكل واحد من هذه

 االلحادیة والشیوعیة وغیرها وبیان موقف اإلسالم منها والرد على شبهاتها .

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدریس أهداف  19.

 :األهداف -أ

 أن یتعرف الطالب على أبرز المذاهب الفكریة المعاصرة . .1

 الب على أبرز األسباب التي تدعو بعض الناس العتناق بعض هذه المذاهب الفكریة.یتعرف الط.  2

 أن: على اً یكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّلم: یتوقع من الطالب عند  -ب

 یتعرف الطالب على أهمیة دراسة هذه المذاهب الفكریة وتأثیرها على دین المسلمین وعقیدتهم.. 1

 خطورة التیارات الفكریة الغازیة للعالم اإلسالمي . . یتعرف الطالب على2

 یقف على خطورة التیارات القومیة والعرقیة والعلمانیة وموقف اإلسالم منها   .3

 . یتعرف على خطورة التیارات اإللحادیة الشیوعیة وموقف اإلسالم منها.4

 . یتعرف على مذهبي البراجماتیة والوجودیة وموقف اإلسالم منها .5

 یتمكن من مناقشة أفكار التیارات الفكریة وبیان موقف اإلسالم منها والرد على شبهاتها . .6
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسیة محتوى .20

 المراجع
أسالیب 

 التقییم
نتاجات التعّلم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

 مفهوم التیارات افكریة المعاصرة األول    

 معاصرةأسباب نشأة التیارات افكریة ال الثاني    

أثار دخول التیارات افكریة المعاصرة  الثالث    
 على العالم اإلسالمي

خطورة التیارات افكریة المعاصرة على  الرابع    
 العالم اإلسالمي

 التیار العلماني: من هم وأفكارهم الخامس    

استكمال التیار العلماني وموقف االسالم  السادس    
 منه

 لحادي نشأته وموقفه من الدینالتیار اإل السابع    

الشیوعیة أفكارها ونظرتها للحیاة والكون  الثامن    
 واإلنسان

 اإلشتراكیة التاسع    

 اإلشتراكیة العاشر    

الحادي     
 عشر

التیار العلماني افكاره وموقف االسالم 
 منه

الثاني     
 عشر

 الوجودیة افكاره وموقف االسالم منه

الثالث     
 عشر

 التیار اإلباحي افكاره وموقف االسالم منه

الرابع     
 عشر

 البراجمانیة افكاره وموقف االسالم منه

الخامس     
 عشر

العولمة مفهومها وخطورتها وموقف 
 اإلسالم منها

السادس     
 عشر

 االمتحان النهائي
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 واالستراتیجیات التدریسیة النشاطات .2

 التالیة: النشاطات واالستراتیجیات التدریسیةتطویر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  یتم

 المحاضرات النظریة.  −

 أوراق بحثیة مقدمة من الطالب خاصة بهذا المساق. −

 تكلیف الطالب بواجبات في بعض موضوعات المادة. −

 اؤها في المحاضرة.تحضیر الطالب بعض محاور المادة، وٕالق −

 حلقات النقاش الجماعیة.  −

 استخدام وسائل التقنیة الحدیثة في التدریس  −

 تشجیع الحوار بین الطلبة −

 قراءة النصوص المتعلقة بالمادة العلمیة، وتحلیلها  −

 

 التقییم ومتطلبات المادة أسالیب .22

 والمتطلبات التالیة:التقییم  أسالیبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  یتم

 عالمة 30اختبار منتصف الفصل :  −

 عالمة 30األعمال البحثیة والواجبات العملیة:  −

 عالمة  40االختبار النهائي:  −

 السیاسات المتبعة بالمادة .23

 والغیاب سیاسة الحضور -أ

 الوقت المحددات وتسلیم الواجبات في الغیاب عن االمتحان -ب

 ةوالصح إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجیات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدریب)مصادر التعّلم والتعلیم  .24

 (Data Show)لوحات العرض  −

 (Blended Learning)التعلم المدمج  −
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 المراجع .25
 
 الكتب المطلوبة، والقراءات والمواد السمعیة والبصریة المخصصة:  -أ

 أجنحة المكر الثالثُة، د. عبد الرحمن حبنكه المیداني −
 مذاهب فكریة في المیزان، د. عالء بكر −
 أسالیب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، للمستشار علي جریشة −

 غیرها من المواد التعلیمیة الورقیة واإللكترونیة. الكتب الموصى بها، و   -ب
 شبهات التغریب في غزو الفكر اإلسالمي، د. أنور الجندي −
 االتجاهات الفكریة المعاصرة، للمستشار علي جریشة −

 

 معلومات إضافیة 26.

 
 
 

 
--------25/11/2017---------اریخ: الت - ---------------------التوقیع:   راجح السباتین منسق المادة: مدرس أو 

------------------------------------- التوقیع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-
- 

 -----------------------------------------------التوقیع -------------------------رئیس القسم: 
 -------------------------------------- التوقیع -------------------------الكلیة:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقیع -------------------------------------------العمید: 
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