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 1.  اسم المادة الفرق االسالمية

  2. رقم المادة ٠٤٣١٤٣٣

 )ة،عمليةالساعات المعتمدة (نظري ساعات  نظرية ٣
.3 

 )ة، عمليةالساعات الفعلية (نظري ساعات نظرية ٣

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطلّب ال يوجد 

 5.  اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية كلية الشريعة

 9. القسم قسم اصول الدين

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربيةاللغة 

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  ٢٠١٤/٢٠١٥
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

  

  : د. عطاهللا المعايطة منّسق المادة .١٦

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني

  رقم المكتب

  المكتبية : تحدد في بداية كل فصل دراسيالساعات 

  ٢٤٠٩٢رقم الهاتف: 

 atallah.maeytah@gmail.com البريد االلكتروني:

  بسام العموش ، د. عطاهللا المعايطة : ا.د. محمد الخطيب ، ا.د. مدرسو المادة .١٧
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 .اإللكترونيالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد 

 وجميع اعضاء هيئة التدريس من شعبة العقيدة

  

 وصف المادة .١٨

لجبرية، ( القدرية ،االفرق  تتضمن هذه المادة دراسة نشاة الفرق االسالمية وتاريخها ، واشهر هذه: .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
ا من صلة عاصرة وما لهمن فرق مالمعتزلة ، الشيعة ، الخوارج ،المرجئة ، االسماعيلية ، النصيرية، الدروز ، البهائية ، القاديانية ) وما استجد 

  .في الفرق القديمة 

  

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

  نشاة هذه الفرق .ان يتعرف الطالب على اسباب  -١األهداف: -أ

  ان يعرف الطالب هذه الفرق وما جاءت به من عقائد مخالفة الهل السنة والجماعة. -٢

  ان يتعرف الطالب على الفروق العقدية والسلوكية بين اهل السنة وبينهم . -٣

  اجدها واهدافها في العصر الحاضر .وكن تاان يتعرف الطالب على ام -٤

 الشرعية الخاصة بهم .ان يعرف الطالب االحكام  -٥

  نتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن: -ب

  فهم الطالب للفروق العقدية بين اهل السنة وبينهم  -١

  فهم الطالب لعقائدها ومخالفاتها حتى ال يقع بها. -٢

  والدفاع عنها.يتمكن الطالب من القدرة على اسنيعاب عقدته ويحسن المحاورة  -٤

 استيعاب الشبهات التي جاءت بها الفرق المخالفة والتحذير منها. -٥

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .٢٠

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

  الفرق بين الفرق 

 للبغدادي

اسئلة شفوية 
 وحوار 

فهم اصل 
التعريفات ومدخل 

 التاريخي المادة

د. عطاهللا 
 المعايطة

 مقدمات وتعريفات  ١

ي الحديث التكتب 
 روت الحديث

تطبيق الحديث  حوار ومناقشة
 على الفرق

دراسة حديث  ٢ 
 االفتراق المشهور

فهم معنى الخروج  اسئلة وحوار الفرق للبغدادي
ومشابهات بعض 

الجماعات 

 الخوارجفرقة  ٣ 
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 المعاصرة لهم

التشيع فهم معنى  اسئلة وحوار الفرق للبغدادي
وتطوراته 
 المعاصرة

االثنا  فرقة الشيعة ٤ 
 عشرية

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  الزيدية  ٥  

  

تحديد معن الغلو     
  والتطرف

  فرق الشيعة الغالة  ٦  

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  االسماعيلية  ٧  

الفرقتين فهم     
  اموعقائده

  والنصيريةالدروز   ٨  

فهم الفرقتين     
  وعقائدهما

  االغاخانية والبهرة  ٩  

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  المرجئة  ١٠  

فهم الفرقتين     
  وعقائدهما

  القدرية والجبرية  ١١  

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  المعتزلة  ١٢  

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  البهائية  ١٣  

فهم الفرقة     
  وعقائدها

  القاديانية  ١٥  

  االمتحان النهائي  ١٦        

  

  

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .٢١
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  بواجب اسبوعي تكليف - ٢وراق بحثية  ا -١يتم تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:

ول الواقع المعاصر لهذه حفتح باب الحوار  - ٦قراءات نصية من المادة    - ٥استخدام وسائل التقنية الحديثة       -٤تحضير ومشاركة نقاشية  -٣
 الفرق 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة٢٢

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:

  عالمة ٣٠امتحان منتصف الفصل : 

  عالمة ٣٠االوراق البحثية والواجبات العملية : 

  عالمة ٤٠االمتحان النهائي : 

 السياسات المتبعة بالمادة .٢٣

  والغياب سياسة الحضور -أ

  الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

  إجراءات السالمة والصحة -ج

  عن النظام الصفيالغش والخروج  -د

  إعطاء الدرجات -ه

  تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

  

 

 (المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب)مصادر التعلّم والتعليم  .٢٤

  السبورة 

 } Data show {لوحات العرض

 } Blended learning {التعلم المدمج 

 

  

  

  

  

  المراجع .٢٥
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  المخصصة: السمعية والبصريةالمواد وات الكتب المطلوبة، والقراء  -أ

  خطيب الحركات الباطنية  أ. د محمد ال - ٣الملل والنحل للشهرستاني     - ٢الفرق بين الفرق ، عبد القاهر البغدادي    -١

  . التعليمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

  الفصل في الملل والنحل  البن حزم

  الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة

 

 معلومات إضافية 26.
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