
 

 دراسة التاريخ إلىمدخل 

 دراسة التاريخ إلى: مدخل المادة اسم  703111:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق: ال يوجد

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : السنة األولىالمادة مستوى 

 المادة وصف 

أاممممم المنجممممزات البعممممرية بممممت عيممممور ممممما قبممممل التمممماريخ والعيممممور  تتضمممممه اممممة  المممممادة 

التاريخيمممة أامممم العواممممل المررخمممة للتممماريخ وبواامممد التممماريخ وأقسمممام  ون رياتممم  ومةاابممم  بلسممم ة 

التممماريخ أعمممهر بلسممم ة التممماريخ امسمممل البمممديس ا سمممطيه نوابمممه خلمممدوهن بيخمممو نخانتنايجمممل 

 نمارخس نتوينبت و يرام(.

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 اه يدرك المنجزات البعرية بت عيور ما قبل التاريخ والعيور التاريخية.-2

 .أه ي سر أام العوامل المررخة للتاريخ -3

 أه يةخر بوااد التاريخ.-4

 .التاريخية اه يباره بيه الن ريات-5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .أه يتعرف الطالب على علم التاريخ ومنااج -2

 .أه يتعرف على أاميت  ومخانت  بيه العلوم األخرى-3

 الت سير التاريخت وميادر التاريخ البديم.أه يتتبع مدارس -4
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 تاريخ الشرق القديم

 : تاريخ العرق البديمالمادة اسم  703112:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق: ال يوجد

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : السنة األولىالمادة مستوى 

 المادة وصف 

أامممم الرضمممارات التمممت  همممرت بمممت العمممرق األدنمممى البمممديم منمممة األلمممف  تتضممممه امممة  الممممادة 

الرابمممع قبمممل المممميلد وبخايمممة الرضمممارة الميمممرية ورضمممارة بممملد مممما بممميه النهمممريه با ضمممابة 

 دراسة الرضارات التت  هرت بت بلد العام والترخيز على الجوانب الرضارية. إلى

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى  المادة تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 اه يدرك الطبيعة الجغرابية والترخيبة السخانية للمنطبة .-2

 أه يتتبع الدول التت قامت بت منطبة العرق البديم -3

 ا نسانية.أه يبدر أامية دور منطبتنا العربية بت انطلق المسيرة الرضارية -4

 .اه يباره بيه رضارات ودول منطبة العرق األدنى البديم-5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .نىقيام وسبوط الدول والرضارات بت منطبة العرق األد أسبابت سير -2

 .تتبع الدول التت قامت بت منطبة العرق األدنى البديم-3

 المبارنة بيه رضارات ودول منطبة العرق األدنى البديم.-4

 يبدر أامية دور منطبتنا العربية بت انطلق المسيرة الرضارية ا نسانية.-5
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 تاريخ اليونان والرومان

 اليوناه والروماه: تاريخ المادة اسم  703113:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق: ال يوجد

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : السنة األولىالمادة مستوى 

 المادة وصف 

دراسمممة رسمممار وتممماريخ ا  ريمممق اليونممماه والرومممماه ورضمممارتهم وتممم سرام  تتضممممه امممة  الممممادة 

برضمممارات العمممرق األدنمممى البمممديم بعمممخل عمممام وإقلممميم بممملد العمممام بعمممخل خممما  نريممم  اقتبسممموا 

مممه سممورية الطبيعيممة األبجديممة التممت تعتبممر أم االبجممديات األوروبيممة بممل أبجممديات العممالم ب سممر  

 إلمممىبمممت اليونممماه  (والميسمممينيةاوخريمممت االمنوويمممة( نوتبمممدأ الدراسمممة ممممه رضمممارة برمممر ايجمممة 

التمممممت سمممممببت (االتروسمممممخية ابممممملد اليونممممماه والرضمممممارة  إلمممممىالرضمممممارة الهلنسمممممتية بالنسمممممبة 

الرضممممارة الرومانيممممة التممممت اقتبسممممت الخسيممممر منهمممما وخايممممة مممممه الراضممممرة ا  ريبيممممة اليونمممماه 

رية وتمممم سيرام علممممى أاممممم منجممممزات اليونمممماه والروممممماه التاريخيممممة والرضمممما المممممادة ويتضمممممه 

ال تمممرة الزمنيمممة الممتمممدة ممممه بدايمممة العيمممور الخلسممميخية  الممممادة الرضمممارة ا نسمممانية ويغطمممت 

 ورتى بداية العير البيزنطت االبره الخامس الميلدي تبريبا(  .

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

اه يدرك أامية دور الموقع االستراتيجت لبلد اليوناه على برر ايج  باالتيال بالرضارات -2

 المتوسطية ويلتهم باألمم المجاورة ورضارتها .

 سبارطة وأسينا.إأه يوضح الم اار الرضارية بت مملختت  -3

 .أه يتتبع مرارل قيام الدولتيه-4

 ولوه.أه يةخر إيلرات ي-5

 .أه يتتبع تاريخ البطالمة والسلوقييه-6
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 .أه يرلل عخل ن ام الرخم عند اليوناه والروماه -7

 .ه يباره بيه ا مبراطوريتيه الرومانية واليونانيةأ -8

 .أه يباره بيه دور دقلديانوس وقسطنطيه بت نع ة ا مبراطورية البيزنطية -9

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .التوسع أسبابتتبع توسعات الروماه واليوناه بت العرق والغرب والوقوف على -2

 .بيان امية قيام الرضارة اليونانية والرومانية بت مسيرة الرضارة ا نسانية-3

 المبارنة بيه رضارة اليوناه والروماه .-4

ترليل م اار الرضارة اليونانية والرومانية بت الجوانب السياسية واالقتيادية والدينية -5

 .واالجتماعية والسبابية

 مناقعة اامية دور الموقع االستراتيجت لبلد اليوناه والروماه ويلتها باألمم المجاورة.-6

 اإلسالمتاريخ العرب قبل 

 ا سلم: تاريخ العرب قبل المادة اسم  703114:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق: ال يوجد

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : السنة األولىالمادة مستوى 

 المادة وصف 

منمممة األلممف األول قبمممل الممميلد ورتمممى  ا سمملمدراسممة تممماريخ العممرب قبمممل  تتضمممه اممة  الممممادة 

وبيمماه الممدور الرضمماري الممةي لعبتمم  الخيانممات العربيممة البديمممة سمموا  خمماه بممت  ا سمملم هممور 

و بممممت المنمممماطق األخممممرى مممممه عممممب  الجزيممممرة العربيممممة أالجزيممممرة العربيممممة الرنوبيممممة االمممميمه( 

يانمممات التمممت  همممرت الخ إلمممىوتبيممماه ت اعلهممما ممممع الرضمممارات واألممممم المعايمممرة لهممما نبا ضمممابة 

خمممممارد رمممممدود عمممممب  الجزيمممممرة العربيمممممة وسممممميتم الترخيمممممز علمممممى أوضممممما  العمممممرب السياسمممممية 

 .ا سلمواالقتيادية واالجتماعية والدينية قبيل  هور 

 المادة أهداف 
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 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةوالميطلرات  أه يعرف الم اايم-1

 ا سلمأه يبدر أامية دور الموقع االستراتيجت للجزيرة العربية بت تاريخ العرب قبل -2

 ويلتهم باألمم المجاورة ورضارتها .

 .أه يميز أقسام عب  الجزيرة العربية وم ااراا الجغرابية -3

 ويميز بينها. ا سلمأه يتتبع الدول العربية التت  هرت بت تاريخ العرب قبل -4

 .لل م اار رببة الجاالية السياسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية والسبابيةاه ير-5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

ويلتهم ا سلمبياه أامية دور الموقع االستراتيجت للجزيرة العربية بت تاريخ العرب قبل -2

 ا سلم.تتبع الدول العربية التت  هرت بت تاريخ العرب قبل -3باألمم المجاورة ورضارتها 

 .ا سلمالغزوات والمطامع الخارجية التت تعرضت لها الجزيرة العربية قبل  أسباباستنتاد -4

 .ترليل م اار رببة الجاالية السياسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية والسبابية -5

. 

 تاريخ عصر الرسول والخلفاء الراشدين

: تاريخ عير الرسول والخل ا  المادة اسم  703121:المادة ورقمها رمز 

 الراعديه

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ا سلمتاريخ العرب قبل المتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

دراسمممة عيممممر الرسممممالة : تعريمممف الطالممممب بممممت ال تمممرة المخيممممة وال تممممرة  تتضممممه اممممة  المممممادة 

وقممموى المعارضمممة  ا سممملمالمدنيمممة اقيمممام الدولمممة( تن يممممات الرسمممول يممملى   عليممم  وسممملم ن
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ح نالن ممممام االداري نالتيممممارات الممممم سرة وت سمممميس الخلبممممة وتطورامممما نررخممممة ال تممممالراعممممدوه ن

 ها ورساراا(.أسباببت العير الراعدي اال تنة 

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 ية بت مخة المخرمة والمدينة والعوااق التت واجهتها .ا سلمأه يتعرف مرارل الدعوة -2

 .ية بت المدينة المنورةا سلموبعد قيام الدولة  ا سلمأه يباره بيه أوضا  العرب قبل  -3

 ية بت عهد الخل ا  الراعديه.ا سلمال تورات  أسبابأه ي سر -4

 .راا ونتااجهاال تنة بت أواخر عهد الخل ا  الراعديه وم اا أسباباه يرلل -5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .ية بت مخة المخرمة والمدينة والعوااق التت واجهتهاا سلمتتبع مرارل الدعوة -2

 ا سلم.تتبع الدول العربية التت  هرت بت تاريخ العرب قبل -3

 .ية بت المدينة المنورةا سلموبعد قيام الدولة  ا سلمالمبارنة بيه أوضا  العرب قبل  -4

 ية بت عهد الخل ا  الراعديه.ا سلمال تورات  أسبابت سير  -5

 .ه وم ااراا ونتااجهاال تنة بت أواخر عهد الخل ا  الراعدي أسباباستنتاد -6

. 

 تاريخ الدولة األموية

 تاريخ الدولة األموية المادة اسم  703222:المادة ورقمها رمز 
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المتطلب السابق: تاريخ عير الرسول 

 والخل ا  الراعديه

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

الم مممردات اةتيمممة تطمممور م سسمممة الخلبمممة اسمممتمرا ررخمممة ال تممموح  دراسمممة تتضممممه امممة  الممممادة 

نالتطممممور ا داري الريمممماة االجتماعيممممة واالقتيممممادية والعمرانيممممة ررخممممات المعارضممممة وانتبممممال 

 .السلطة إلى األسرة العباسية

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 أه يناقش عوامل قيام الدولة األموية.-2

 أه يباره بيه دولة الخل ا  الراعديه والدولة األموية مه ري  طبيعة ن ام الرخم وبلس ت . -3

 سبوط الدولة األموية. أسبابأه ي سر -4

 اسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية والسبابية.اه يرلل م اار الدولة األموية السي-5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .ية بت عهد الدولة األموية ا سلمتتبع مسيرة ال تورات العربية -2

 .عوامل قيام الدولة األمويةمناقعة -3

 .مبارنة طبيعة ن ام الرخم بيه دولة الخل ا  الراعديه والدولة األموية -4

 .ية وأسراا بت الدولة والمجتمع.ا سلمترليل علقة الدولة األموية مع األرزاب وال رق  -5

 

 تاريخ المغرب واألندلس
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 تاريخ المغرب واألندلس :المادة اسم  703223:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق: ال يوجد

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

البنيمممة االجتماعيمممة والسياسمممية واالقتيمممادية عنمممد بمممتح خمممل  علمممىالتعمممرف  تتضممممه امممة  الممممادة 

والتممممت تتعلممممق بعيممممر المممموالة وعيممممر ا مممممارة ببرطبممممة مممممع  مممممه بمممملد المغممممرب واألنممممدلسن 

الررخمممات ا عمممارة إلمممى ايمممول السمممخاه وتطممموراتهم خايمممة بمممت بممملد المغمممرب العربمممت عنمممد 

البممممة بممممت المغممممرب األدنممممى قيممممام الممممدويلت المسممممتبلة خدولممممة اال  إلممممىاالن يممممالية والتممممت أدت 

وانعخممماس ةلمممك علمممى والرسمممتميه بمممت المغمممرب األوسمممطن واالدارسمممة بمممت المغمممرب األقيمممىن 

أوضمما  األنممدلس بيممما بعممد ويممتم الترخيممز علممى مسمميرة الرضممارة األندلسممية بعممد اسممتتباب األمممه 

 .واالستبرار

 

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 ت  بريبية والمغرب واألندلس.ا سلمأه يتتبع ال تح -2

 .أه يعرف الطالب عير الوالة وقيام الدولة األموية بت األندلس -3

 أه يعرف عير الخلبة األموية بت األندلس وعير ملوك الطوااف.-4

 .بطيه والمورديه التعرف على عير المرا-5

 .التعرف على عير بنت األرمر مملخة  رناطة -6

 .اه يتتبع قيام الدويلت المستبلة -7

 .سبوط األندلس أسبابأه يرلل  -8

 مخرجات التعلم
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 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةوالميطلرات  استيعاب الم اايم-1

 .ية بت المغرب واألندلس ا سلمتتبع مسيرة ال تورات العربية -2

 .مناقعة عوامل قيام الدولة األموية بت األندلس-3

الضعف  إلىمعربة الطالب بالتروالت الخبرى بت تاريخ األندلس وانتبال األمم مه راالت البوة -4

 االنبسام.  إلىومه راالت الوردة 

 البوى بيه المسلميه بت األندلس والممالك النيرانية. تغير موازيه أسبابترليل  -5

 (1اتاريخ الدولة العباسية

 (1اتاريخ الدولة العباسية :المادة اسم  703224:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  تاريخ الدولة األمويةالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 

 المادة وصف 

الررخمممممة والمبمممممادس سمممممم العباسممممميوه العباسمممممية  المممممدعوةالتعمممممرف علمممممى  تتضممممممه امممممة  الممممممادة 

 واليمممممة العهمممممد والتطمممممورات ا داريمممممة والعلقمممممات الخارجيمممممة واتجااممممماتهم العاممممممة  الخلبمممممة و

و هممممور ا مممممارات والتطممممورات  واسممممر ةلممممك بممممت الدولممممة  وإدخممممال األتممممراكالخلبممممة والجمممميش 

سمممورة والسمممورات االجتماعيمممة  االقتيمممادية نعممم ة التجمممارة توسمممع الزراعمممة والملخيمممات والضممميا 

 الزنج وررخة البرامطة واالسماعيلية .

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 أه يناقش عوامل نجاح الدعوة العباسية وسورتها.-2

 .ضعف الدولة العباسية وببداه الخل ا  للسلطة ال علية أسبابأه ي سر  -3
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 ية التت استبلت عنها.ا سلمأه يتتبع الررخات االن يالية عه الدولة العباسية واام الدول -4

 .والدينية واالجتماعية والسبابيةأه يرلل م اار الدولة العباسية السياسية واالقتيادية -5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 مناقعة عوامل نجاح الدعوة العباسية وسورتها.-2

 .ضعف الدولة العباسية وببداه الخل ا  للسلطة ال علية أسبابت سير  -3

 ية التت استبلت عنها.ا سلمتتبع الررخات االن يالية عه الدولة العباسية واام الدول -4

 .ترليل م اار الدولة العباسية السياسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية والسبابية -5

األساسية ية واطروراتها ا سلملتت قامت بها البوى وال رق تعداد الررخات السياسية والدينية ا -6

 بت عهد الدولة العباسية.

 

 

 ي المعاصراإلسالمقضايا العالم 

 ت المعايرا سلمقضايا العالم :المادة اسم  703225:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  سنة سانية: المادة مستوى 

 المادة وصف 

التعمممممرف علمممممى الموضممممموعات التاليمممممة :الرمممممدود ناالقليميمممممات الدينيمممممة  تتضممممممه امممممة  الممممممادة 

والعرقيممممة واللغويممممة نعممممح الميمممما  واتسمممما  التيممممرر نببممممداه األمممممه الغممممةاات نالبطالممممة وال بممممر 

الوطنيمممة نالبوميمممة نالمممديه نوالتجممماةب بينهممما والبرممم  عمممه العمممرعية نتعسمممر الديمبراطيمممة و يممماب 

الميمممة وقلمممة المهمممارات ناالرمممتلل األجنبمممت لمممبع  العنمممف نا إلمممىسمممادة البمممانوه لجمممو  المممبع  



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

اللجاممموه ضمممعف البرممم  العلممممت وانرسمممار دور  -العمممراق –أقطمممار المممبلد العربيمممة :بلسمممطيه 

 اللغة العربية .

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 عح الميا  والتيرر. أسبابأه يناقش -2

 .ببداه األمه الغةاات والبطالة وال بر  أسبابأه ي سر  -3

 .تعسر الديمبراطية و ياب سيادة البانوه والعنف  أسبابأه يتتبع -4

 .أه يرلل م اار االرتلل األجنبت بت بع  األقطار العربية-5

 .ضعف البر  العلمت وانرسار دور اللغة العربية أسبابأه يدرك  -6

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 عح الميا  والتيرر. أسبابمناقعة -2

 .ببداه األمه الغةاات والبطالة وال بر  أسبابت سير  -3

 .تعسر الديمبراطية و ياب سيادة البانوه والعنف  أسبابتتبع -4

 .ترليل م اار االرتلل األجنبت بت بع  األقطار العربية-5

 .ضعف البر  العلمت وانرسار دور اللغة العربية أسبابإدراك  -6

 هـ(7-4ي من القرن )اإلسالمتاريخ العالم 

ت مه البره ا سلمتاريخ العالم :المادة اسم  703226:لمادة ورقمها ارمز 

 اـ(7-4ا

 



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

التعمممرف علممى الموضممموعات التاليمممة :قيممام الدولمممة البويهيممة و همممور الدولمممة  تتضمممه امممة  المممادة 

جوقية وااممممم م سسمممماتها وتبرمممم  بممممت أوضمممما  الخلبممممة العباسممممية بممممت البممممرنيه الخممممامس لالسمممم

والسممادس الهجممري وااممم تن يماتهممما وموق همما مممه االنبسممام والغمممزو الخممارجت وتبرمم  بممت قيمممام 

نجممممت وخيويمممما رل بمممموري ورل زنخممممت سممممم قيممممام الممممدول االتابخيممممة وموق همممما مممممه الغممممزو االبر

ت واامممم المممدول التمممت ا سممملمالدولمممة األيوبيمممة واامممم م سسممماتها سمممم البرممم  بمممت تممماريخ المعمممرق 

 أسست بي  وخيويا الدولة الغزنوية والدولة الغورية والدولة الخوارزمية .

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةم والميطلرات أه يعرف الم ااي-1

 قيام اة  الدويلت . إلىالتت أدت  سبابأه يناقش األ-2

 .أه يتعرف على أوضا  الدولة العباسية بت  ل الررخات االن يالية وقيام الخيانات السياسية  -3

 .أه يستوعب التن يمات ا دارية الجديدة-4

 أه يتعرف على دور نور الديه زنخت ومه بعد  يلح الديه بت مواجهة الخطر اليليبت  -5

 .أه يرلل م اار الغزو الخارجت-5

 .ضعف اة  الدويلت  أسبابأه يدرك  -6

 

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  يةاألساساستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 قيام اة  الدويلت . إلىالتت أدت  سبابمناقعة األ-2

 .معربة أوضا  الدولة العباسية بت  ل الررخات االن يالية وقيام الخيانات السياسية  -3
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 .استيعاب التن يمات ا دارية الجديدة-4

 .معربة دور نور الديه زنخت ومه بعد  يلح الديه بت مواجهة الخطر اليليبت   -5

 .ترليل م اار الغزو الخارجت-5

 .ضعف اة  الدويلت أسبابإدراك  -6

 

 مناهج البحث التاريخي

 منااج البر  التاريخت:المادة اسم  703251:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سانيةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

التعمممرف علمممى م ممماايم تتعلمممق اتممماريخ التممم ريخ(وتطور الختابمممة التاريخيمممة  تتضممممه امممة  الممممادة 

ومنااجهمممما سممممم دراسممممة ن ريممممة لخطمممموات مممممنهج البرمممم  التمممماريخت المتضمممممنة خطمممموات البيممممام 

بالبرممم  ممممه ريممم  ترديمممد الموضممموعات وعممممل الخطمممط واالطمممل  علمممى الميمممادر ودراسمممة 

جانممممب الترخيممممز علممممى  إلممممىوسيممممق اممممةا الروايمممات ونبممممداا وترليلهمممما والختابممممة التاريخيممممة مممممع الت

التمممدريب العملمممت لخمممل خطممموة ممممه امممة  الخطممموات وتنميمممة قمممدرات الطالمممب علمممى النبمممد والترليمممل 

واالسمممتنتاد واالسمممتنباط واخسممماب  مهمممارات تن ممميم االبخمممار ويممميا تها والطريبمممة المسلمممى لجممممع 

 المادة العلمية  ليتمخه الطالب مه بهم ميادر  والروايات بيها بدقة.

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 ا لمام بم هوم منهج البر  العلمت بت التاريخ.-1

 توضيح المرارل التت يمر بها البار  بت ختابة البر  .-2

 .مهارة ختابة البر  عند الطالب -3

 .إخساب الطالب مهارات الت خير والتعبير-4
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 .بد والترليل واالستنتاد تنمية قدرات الطالب على الن -5

 .ه التاريختأه يتعرف الطالب على مرارل التدوي-6

 

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 ختابة البر  .قدرة الطالب معربة المرارل التت يمر بها البار  بت -2

 .تنمية مهارة ختابة البر  عند الطالب  -3

 .التعرف على مهارات الت خير والتعبير-4

 .تطوير قدرات الطالب على النبد والترليل واالستنتاد  -5

 

 تاريخ المماليك

 تاريخ المماليك:المادة اسم  703327:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  لسة: سنة ساالمادة مستوى 

 المادة وصف 

التعمممرف علمممى ميمممادر دراسمممة تممماريخ المماليمممك ودخمممول المماليمممك بمممت  تتضممممه امممة  الممممادة 

خدممممة الدولممممة األيوبيممممة والتطممممورات السياسممممية والعسمممخرية الرايسممممية بممممت ميممممر وبمممملد العممممام 

خمممملل اممممةا العيممممر وا دارة المملوخيممممة بيمممم  خممممما تبرمممم  بممممت الم سسممممات التاليممممة : السمممملطنة 

ايممممة بممممت العمممممارة وبعمممم  ال نمممموه الجمممميش ا قطمممما  المخل ممممات الرضممممارية لهممممةا العيممممر خ

 ية األخرى.ا سلم

 المادة أهداف 
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 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةوالميطلرات  أه يعرف الم اايم-1

 تعريف الطالب بنع ة الدولة المملوخية .-2

 .اجهة الخطر المغولتتعريف الطالب بالدور الةي قام ب  ال اار بيبرس وقطز بت مو -3

 .ية التت عيداا المماليك وسلطينهم بت مير والعام ا سلمإبراز مراخز الرضارة -4

 .تنمية قدرات الطالب على النبد والترليل واالستنتاد  -5

 

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 معربة الطالب بنع ة الدولة المملوخية .-2

 .معربة الطالب بالدور الةي قام ب  ال اار بيبرس وقطز بت مواجهة الخطر المغولت -3

 ية التت عيداا المماليك وسلطينهم بت مير والعام ا سلمإدراك الطالب دور مراخز الرضارة -4

واالعتزاز لدى الطلبة بالتاريخ المعرف للعرب والمسلميه بت مواجهة تنمية ععور ال خر  -5

 الخطر المغولت .

 (2اتاريخ الدولة العباسية

 (2اتاريخ الدولة العباسية :المادة اسم  703328:المادة ورقمها رمز 

 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  (1تاريخ الدولة العباسية االمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 
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-334التعممممرف علممممى تمممماريخ الدولممممة العباسممممية خمممملل ال تممممرة الزمنيممممة ا تتضمممممه اممممة  المممممادة 

امممـ(ومرارل امممة  الرببمممة التاريخيمممة الهيمنمممة البويهيمممة علمممى الخلبمممة العباسمممية سمممم الهيمنمممة 656

السممملجوقية بمقاممممة الخلبمممة واسمممتبللها وعواممممل تربيمممق ةلمممك وأخيمممرا الغمممزو المغمممولت وسمممبوط 

 ممام الرخممم ويمملريات الخل مما  بممت خممل مررلممة وعلقممة الدولممة العباسممية بممت العممراق وتبيمماه ن

ية المسمممتبلة وطبيعمممة علقتهممما ممممع الخلبمممة العباسمممية وموق هممما ا سممملمالدولمممة العباسمممية بالمممدول 

ية رنمممةاك وتبيممماه معمممالم امممةا العيمممر وتطوراتهممما ا سممملمممممه األخطمممار الخارجيمممة علمممى المممدول 

وعلميممممما وبخريممممما وتسمممممميه دور الخل ممممما  ونتااجهممممما سياسممممميا واداريممممما واقتيممممماديا واجتماعيممممما 

العباسمممييه بمممت تربيمممق اسمممتبلل الخلبمممة والر ممما  عليممم  نوجهمممودام بمممت تنعممميط الريممماة العلميمممة 

 سبوطها على يد المغول . أسبابوالسبابية وتتبع عوامل الضعف بت الدولة العباسية و

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةلم اايم والميطلرات أه يعرف ا-1

اـ( وتاريخ الدولة العباسية 334-132أه يميز بيه تاريخ الدولة العباسية خلل الرببة الزمنيةا-2

 اـ(.656-334خلل الرببة الزمنيةا

 اـ( قوة وضع ا.656-334أه يتتبع مرارل مسيرة الدولة العباسية خلل الرببة الزمنيةا -3

 .ضعف الدولة العباسية وسبوطها على يد المغول أسبابي سر  أه-4

اـ(.السياسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية 656-334أه يرلل م اار الدولة العباسية ا-5

 .والسبابية

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .اـ(قوة وضع ا656-334تتبع مرارل مسيرة الدولة العباسيةخلل الرببة الزمنيةا-2

 .ضعف الدولة العباسية وسبوطها على يد المغول أسبابت سير -3

 .ية المستبلة وطبيعة علقتها مع الخلبة العباسيةا سلمتتبع علقة الدولة العباسية بالدول -4

اـ(.السياسية واالقتيادية والدينية واالجتماعية 656-334ترليل م اار الدولة العباسية ا-5

 .والسبابية



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

 

 تاريخ الدولة العثمانية

 تاريخ الدولة العسمانية:المادة اسم  703331:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  تاريخ عير المماليكالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

التعممممرف علممممى أيممممل العسمممممانييه ونعمممم ة الدولممممة العسمانيممممة وتوسممممعها  تتضمممممه اممممة  المممممادة 

وتاريخهممما السياسمممت ون مهممما ا داريمممة والماليمممة والعسمممخرية والبانونيمممة خمممما تبرممم  بمممت المجتممممع 

 ة العسمانية مع الترخيز على الوطه العربت. العسمانت والبنية االقتيادية للدول

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات -1

 ية.ا سلمأسر العسمانييه بت ررخة ال تورات -2

 األن مة ا دارية والعسخرية واالقتيادية العسمانية -3

 وضع المنطبة العربية ترت الرخم العسمانت-4

 أسر التدخل األجنبت على ضعف الدولة العسمانية-5

 أسر اة  التن يمات على مستببل الدولة العسمانية-6

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 ية.ا سلمإدراك أسر العسمانييه بت ررخة ال تورات  -2

 .معربة األن مة ا دارية والعسخرية واالقتيادية العسمانية -3
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 .ترليل وضع المنطبة العربية ترت الرخم العسمانت -4

 ياه أسر التدخل األجنبت على ضعف الدولة العسمانيةب -5

 .لدولة العسمانيةتعداد ميادر التاريخ ا-6

 تاريخ العرب الحديث

 تاريخ العرب الردي :المادة اسم  703332:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

تعري مممما عاممممما لسوضمممما  السياسممممية واالقتيممممادية والسبابيممممة بممممت المنطبممممة  تتضمممممه اممممة  المممممادة 

 أسمممبابالعربيمممة بعمممد ررخمممة الخعممموف الجغرابيمممة وبمممت نهايمممة دولمممة المماليمممك وترممماول اه ت سمممر 

م 1516ضمممعف دولمممة المماليمممك وال مممروف التمممت مهمممدت لمممدخول العسممممانييه المنطبمممة العربيمممة 

وتعمممايه الممممادة طبيعمممة الرخمممم العسممممانت للمنطبمممة العربيمممة والتن يممممات التمممت أقومهممما والررخمممة 

ال خريممممة واالدبيممممة وتطممممور المعممممارف ونمممممو المممممده وتن يماتهمممما خممممما تريممممد أاممممم األرممممدا  

منطبمممة ومنهمما الرملمممة ال رنسممية واسراممما علمممى ررخممة الممموعت وممممه العالميممة التمممت عيمم ت بمممت ال

بعممداا قيممام دولممة مرمممد علممت باعمما وتوايممل المممادة معاينتهمما لررخممة المموعت العربممت مممه خمملل 

 همممور ررخمممات التجديمممد وا يممملح وممممه سمممم المممدعوات المنااضمممة للسمممتبداد وقيمممام الجمعيمممات 

 م. 1918نهاية الرخم العسمانت عام  إلىالعربية والتيارات ال خرية واألرزاب التت قادت 

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .المادة الواردة بت  األساسيةأه يستوعب الم اايم والميطلرات -1

 أه يتعرف الطالب على أوضا  الوطه العربت بت أواخر الرخم العسمانت .-2

 .على الوطه العربتأه يناقش مرارل السيطرة العسمانية  -3

 .أه يتعرف على ررخات ا يلح بت الدول العربية ومباداها-4

 .أه يستنتج عوامل  هور ررخات ا يلح والتجديد وأسراا على الوطه العربت-5
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 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 تتبع ررخات االستعمار . -2

 .استنتاد عوامل قوة الضعف بت دولة مير الرديسة  -3

 .مبارنة الدول العربية خلل الرخم العسمانت وترت رخم االستعمار األوروبت -4

 .ترليل األوضا  السياسية واالجتماعية واالقتيادية وررخة ا يلح على الععوب العربية -5

 .تعداد ميادر التاريخ الدولة العسمانية-6

 

 تاريخ العالم الحديث

 تاريخ العالم الردي :المادة اسم  703333:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

تعري ا عاما ب برز سمات العير الردي  مه النوارت السياسية واالقتيادية  تتضمه اة  المادة 

واالجتماعية وال خرية وةلك بدراسة عير النهضة والخعوف الجغرابية وا يلح الدينت 

 والسورتيه ال رنسية واألمريخية وتوريد ايطاليا والمانيا. 

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 العير الردي . إلىأه يدرك الطالب أبرز م اار االنتبال مه العير الوسيط -1

 ها وم ااراا ونتااجها .أسبابأه يعرف الطالب النهضة األوروبية واه يعرح -2

االنبسام المسيرت  أسبابأه ي هم الطالب ت سير النهضة بت ررخة ا يلح الدينت بت أوروبا و -3

 .و هور البروتستانتية
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 .أه يبدر الطالب قيمة أبخار عير التنوير وعلقتها بالسورتيه ال رنسية واألمريخية -4

تعزيز معربة الطالب بالتروالت التاريخية الخبرى و هور البوميات وررخات الوردة مع -5

 الترخيز على الوردتيه االيطالية واأللمانية نموةجا.

 

 

 ات التعلممخرج

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 العير الردي . إلىردا  التاريخية البارزة التت ساامت بت نبل العالم ألتتبع ا-2

 هوراا بت  أسباببهم طبيعة النهضة األوروبية والررخة ا نسانية وابرز م ااراا وتعليل -3

 ايطاليا قبل  يراا مه الدول األوروبية  .

 .التمييز بت الخاسوليخية والبروتستانتية وعوامل االنعباق المسيرت وابرز قادة ررخة ا يلح -4

 .رروبها وانعخاسها على العالمبهم دوابع قيام السورة ال رنسية وابخاراا و-5

 ترديد طبيعة التخويه السياست للواليات المتردة األمريخية ودوابع ررب االستبلل ونتااجها .-6

تتبع الوردتيه االيطالية واأللمانية وترديد اليعوبات التت واجهت خلاما وابرز العخييات -7

 .ة بت أوروباالتت قادت الوردة وانعخاس الردسيه على الخريطة السياسي

 في آسيا وافريقيا غير العربية اإلسالمانتشار .

بت رسيا وابريبيا  ا سلمانتعار  :المادة اسم  703334:المادة ورقمها رمز 

  ير العربية

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 معتمدةساعات 3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 
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بممممت ايممممراه وابغانسممممتاه والهنممممد ورسمممميا  ا سمممملمدراسممممة ارمممموال انتعممممار  تتضمممممه اممممة  المممممادة 

بمممت وسمممط وجنممموب  ا سممملمالوسمممطى واليممميه وجنممموب عمممرق رسممميا وخمممةلك يتنممماول انتعمممار 

 ابريبيا. 

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

وابغانستاه والهند ورسيا الوسطى والييه وجنوب أه يدرك الطالب الطبيعة الجغرابية  يراه -1

 .عرق رسيا

 . ا سلمأه يعرف الطالب أوضا  واروال تلك المناطق قبل انتعار -2

 .بت ععوب تلك المناطق ا سلمأه ي هم الطالب ت سير  -3

 .ية ما سلوالرضارة  ا سلمأه يبدر الطالب قيمة -4

 ا سلم.انتعار  إلىالتت أدت  سبابتعزيز معربة الطالب باأل-5

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

تلك  إلىية ا سلموالرضارة  ا سلمتتبع األردا  التاريخية البارزة التت ساامت بت نبل -2

 المناطق.

وابغانستاه والهند ورسيا الوسطى والييه وجنوب إدراك الطالب الطبيعة الجغرابية  يراه -3

 .عرق رسيا

 . ا سلمالتعرف على أوضا  واروال تلك المناطق قبل انتعار -4

 .بت ععوب تلك المناطق ا سلمبهم الطالب ت سير  -5

 .ية واالعتزاز واالبتخار بها ا سلموالرضارة  ا سلمادراك قيمة -6

 ا سلم.انتعار  إلىالتت أدت  سبابمعربة الطالب باأل -7

 

 تاريخ المغرب العربي الحديث
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 تاريخ المغرب العربت الردي :المادة اسم  703335:المادة ورقمها رمز 

 :اللغة العربية المادة لغة تدريس  ال يوجدالمتطلب السابق: 

 ساعات معتمدة3 الساعات المعتمدة:  : سنة سالسةالمادة مستوى 

 المادة وصف 

دراسممة أوضممما  المغممرب العربمممت مممع نهايمممة البممره الخمممامس ععممر الغمممزو  تتضمممه اممة  الممممادة 

االوروبمممت للسممموارل المغربيمممة المممدخول بمممت الرممموزة العسمانيمممة رخمممم المممديات بمممت الجزاامممر ورخمممم 

ونس االسمممرة المراديمممة واالسمممرة الرسمممينية واسمممرة البرامنلمممت بمممت ليبيممما االسمممرة البايمممات بمممت تممم

(ارممممتلل ال رنسممممييه 1912-1666( واالسممممرة العلويممممة ا1666-1500السممممعدية بممممت مممممراخش ا

(والرمايمممممة ال رنسمممممية علمممممى 1914-1831( والمباوممممممة الوطنيمممممة الجزااريمممممةا1830للجزاامممممرا 

 م. 1912راخش سنة (والرماية ال رنسية على م1914-1881تونس ا

 المادة أهداف 

 تمكين الطالب من : إلى المادة  تهدف هذه 

 .أه يدرك الطالب الطبيعة الجغرابية لبلد المغرب العربت-1

 أه يعرف الطالب أوضا  وأروال المغرب العربت قبيل الغزو األوروبت .-2

 .أه يستوعب الطالب ت سير الغزو األجنبت بت ععوب المغرب العربت -3

 .أه ي هم الطالب رخم الديات والبايات بت خل مه الجزاار وتونس -4

 هور األسر الراخمة مسل المرادية والرسينية  إلىالتت أدت  سبابتعزيز معربة الطالب باأل-5

 .والسعدية والعلوية 

 ارتلل ال رنسييه الجزاار . إلىالتت أدت  سبابأه يعرف األ -6

 مخرجات التعلم

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

 .إدراك الطالب الطبيعة الجغرابية لبلد المغرب العربت-2

 معربة الطالب ب وضا  وأروال المغرب العربت قبيل الغزو األوروبت .-3
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 .األجنبت بت ععوب المغرب العربتاستيعاب الطالب ت سير الغزو  -4

 .قدرة الطالب على معربة رخم الديات والبايات بت خل مه الجزاار وتونس -5

 هور األسر الراخمة مسل المرادية والرسينية  إلىالتت أدت  سبابتعزيز معربة الطالب باأل-6

 .والسعدية والعلوية 

 .اارارتلل ال رنسييه الجز إلىالتت أدت  سبابمعربة األ -7

 

 

 تاريخ العرب المعاصر

 : تاريخ العرب المعاصر  المادة اسم   703430ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات  3الساعات المعتمدة:  : الرابع المادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

العممممالم العربممممت ممممما بمممميه الرممممربيه العممممالميتيه تعريممممف الطلبممممة ب وضمممما   تتضمممممه اممممة  المممممادة 

أوضمممما  العممممرب خمممملل الرممممرب العالميممممة السانيممممة نت سمممميس جامعممممة الممممدول العربيممممة ومعمممماريع 

 الوردة العربية واام أردا  العالم بت بترة ما بعد الررب العالمية السانية. 

 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 . المادة أه يستوعب الطالب الم اايم والميطلرات الواردة بت  -1

 .أه يتعرف الطالب على أوضا  الوطه العربت بت أواخر الرخم العسمانت  -2

 .أه يتعرف على دور الررخات الوطنية بت تربيق االستبلل -3

 .ل أه يباره ما بيه أوضا  الدول قبل وبعد االستبل -4
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 مخرجات التعلم :

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 . المادة استيعاب الم اايم والميطلرات الواردة بت -1

 .يك تجا  الععوب العربية إدراك مخاطر سياسة التتر -2

 .مناقعة السياسة االستعمارية بت البلد العربية  -3

 .تبدير دور الررخات الوطنية  -4

 

 تاريخ األردن الحديث والمعاصر 

: تاريخ األردن الحديث المادة اسم   703431ورقمه: المادة رمز 
 والمعاصر 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

التطمممورات التاريخيممممة واالقتيممممادية واالجتماعيمممة واالداريممممة بممممت االرده  تتضممممه اممممة  المممممادة 

منمممة نعممم ة اممممارة االرده والتطمممورات خممملل عهمممد االنتمممداب البريطمممانت ومعربمممة التطمممورات بعمممد 

م ودور االرده بممممت البضمممممايا البوميممممة بممممت عهممممد الملممممك رسممممميه 1946اعممممله الملخيممممة عممممام 

م با ضمممممابة إلمممممى 1967االردنيمممممة ال لسمممممطينية ودور االرده بمممممت رمممممرب رزيمممممراه والعلقمممممة 

وعمممودة الريممماة الديمبراطيمممة بمممت االرده سمممم التطمممورات بمممت 90/91الموقمممف ممممه رمممرب الخلممميج

 م(.2005-1999جميع المجاالت بت عهد الملك عبد  السانتا

 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 
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 .اه يدرك الطالب أامية النهضة العربية وأسر السورة العربية الخبرى  -1

 .ه يتعرف الطالب على أام التطورات السياسية خلل ال ترة المعينة أ -2

 .أه يتعرف الطالب على الدور الهاعمت بت تطور الدولة األردنية  -3

 

 مخرجات التعلم : 

 يكون قادرا على :أن  المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .تو يف المعارف التت تعلمها الطالب بت خدمة وطن   -1

 .المبارنة بيه ال ترات التاريخية وانجازات خل ررلة  -2

 .ويف الجو العام لتاريخ األرده بت بترات  المختل ة  -3

 تاريخ العالم المعاصر 

 : تاريخ العالم المعاصر المادة اسم   703435ورقمه: المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  703337المتطلب السابق للمساق: 

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

-1919بممممت مممم تمر السمممملم بمممت بمممماريس عيمممبة االمممممم العمممالم ممممما بمممميها  تبرممم  اممممة  الممممادة 

م (التطمممورات األساسمممية الهاممممة بمممت اوروبممما وخارجهممما الت خيمممد علمممى االزممممات السياسمممية 1939

م(  همممور االن ممممة الخليمممة النازيمممة بمممت المانياال اعمممية بمممت 1939-1933واالقتيمممادية الخبمممرى ا

تت العسمممخرية بمممت اليابممماه والرمممرب السانيمممة :أسمممبابها ايطاليممما الرخمممم العممممولت بمممت االترممماد السممموبي

المباعمممرة و يمممر المباعمممرة العمممالم بعمممد الرمممرب العالميمممة السانيمممة ايامممة االممممم المترمممدة ررخمممات 

الترممممرر بممممت العممممالم وتيمممم ية االمبراطوريممممات االسممممتعمارية انبسممممام العممممالم إلممممى معسممممخريه 

دواه اليمممهيونت علمممى بلسمممطيه و همممور ختلمممة عمممدم االنريممماز االزممممات السياسمممية الخبمممرى العممم

 العدواه السلست على مير الررب الخورية ال يتنامية .
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 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

الررب  إلىالتنابس بيه الدول األوروبية وأبرز األزمات التت قادت  أسبابأه يدرك الطالب  -1

 .العالمية األولى 

 ت السياسية واالقتيادية بت أوروبا بيه الرربيه العالميتيه .أه يتتبع التطورا -2

 .اندال  الررب العالمية السانية ونتااجها  إلىالتت قادت  سبابأه يستوعب الطالب األ -3

 .ها وت سيراتها أسبابأه يعرف الطالب الررب الباردة ويعرح  -4

 .أه يدرك ال رق بيه عيبة األمم واياة األمم المتردة مه ري  الت سيس واليلريات  -5

 .أه ي هم طبيعة الن ام العالمت الجديد وتوازه البوى -6

 

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .الررب العالمية السانية  إلىدت أه يخوه الطالب قادر على تتبع األردا  التت قا -1

 .ترديد التغيرات التت طرأت على الخريطة السياسية ب عل الررب  -2

 .الررب العالمية السانية  إلىربط مخرجات الررب العالمية األولى باألزمات التت قادت  -3

 .تعريف الميطلرات والم اايم الواردة  -4

 .انهيار االتراد السوبييتت  الررب الباردة وترليل عوامل أسباببهم  -5

الربط بيه ميالح الدول الع مى وتنابسها وابرز الترديات التت تواج  العالم بسبب اختلل  - 6

 .التوازه الدولت

 ياإلسالمتاريخ األردن وفلسطين في العصر 

: تاريخ األردن وفلسطين في المادة اسم   703436ورقمه: المادة رمز 
 ي اإلسالمالعصر 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد
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 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

 ـاممم922ية ممممه ا سممملمتبمممديم إطمممار عمممام لمنطبمممة األرده وبلسمممطيه بمممت ال تمممرة  الممممادة يتضممممه 

ضممممه مرارمممل تاريخيمممة ممتمممدة والترمممديات التمممت واجهتهممما المنطبمممة وتوضممميح المممدور العربمممت 

 .ت بت تلك الترديات التت ما زالت مستمرة بارتلل اليهيونت ل لسطيه ا سلم

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .أه يعرف الطالب بجغرابية المنطبة  -1

 .لب ب امية موقع األرده وبلسطيه إة يعخل رلبة ويل بيه الغرب والعرق أه يعرف الطا -2

 .ية التت توالت على رخم األرده وبلسطيه ا سلمأه يتتبع الرخومات العربية و -3

 .أه يعدد الرملت والغزوات التت تعرضت لها األرده وبلسطيه  -4

وقف األمة مه الترديات االستعمارية أه يباره الطالب بيه موقف الدولة مه تلك الترديات وم - 5

 .التت تروم رول المنطبة 

 

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .أه يخوه الطالب على علم بجغرابية المنطبة المريطة ب   -1

 .الغرب والعرقأه يعرف الطالب ب امية موقع األرده وبلسطيه إة يعخل رلبة ويل بيه  -2

 .ية التت توالت على رخم األرده وبلسطيها سلميتتبع الرخومات العربية و  -3

 .يعدد الرملت والغزوات التت تعرضت لها األرده وبلسطيه -4

يباره الطالب بيه موقف الدولة مه تلك الترديات وموقف األمة مه الترديات االستعمارية التت  -5

 .تروم رول المنطبة 
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 ت اإلصالح الحديثة في الوطن العربي حركا

: حركات اإلصالح الحديثة في المادة اسم  703437ورقمه: المادة رمز 
 الوطن العربي

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 

 

 :  المادة وصف 

 وبمممت الريممماة ال خريمممة عنمممد العمممرب بممميه البمممره العاعمممر والبمممره الععمممريه  الممممادة تبرممم  امممة  

سمممم دراسمممة االتجاامممات  ممممه عواممممل النهضمممة ال خريمممـة عنمممد العمممرب بمممت البمممره التاسمممع ععمممر 

 . الدينية والسياسية واالجتماعية عند العرب بت ال ترة المةخورة

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

أه يدرك الطالب ويتمسل بت الرياة ال خرية عند العرب بيه البرنيه العاعر والععريه وما  -1

 .راببها مه انجازات بخرية الابة ومت لبة 

 .أه يعلل الطالب للنهضة ال خرية الراادة عند العرب بت البره التاسع ععر  - 2

الدينية والسياسية واالجتماعية ما بيه البره العاعر والبره أه يوضح الطالب االتجااات  - 3

 .الععريه

 

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

إدراك الطالب وتمسيل األسس الدامغة بت الرياة ال خرية عند العرب بيه البرنيه العاعر  -1

 .بخرية الابة ومت لبة  والععريه وما راببها مه انجازات
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 .يرلل الطالب النهضة ال خرية الراادة عند العرب بت البره التاسع ععر  - 2

 معربة الطالب للتجااات الدينية والسياسية واالجتماعية ما بيه البره العاعر والبره الععريه  - 3

 موضوع خاص في التاريخ الحديث والمعاصر

: موضوع خاص في التاريخ المادة اسم   703438ورقمه:  المادة رمز 
 الحديث والمعاصر 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 

 : المادة وصف 

بمممت ببعمممة  والمعايمممرأالرمممدي  العمممرب  بمممت التممماريخ خممما  اختيمممار موضمممو   الممممادة يتضممممه 

لتعمممرف أامممم البضمممايا التمممت خانمممت تعمممغل تلمممك مختل مممة  ة زمنيمممة بمممت بتمممرجغرابيمممة مرمممددة أو 

الببعممة والتعممرف علممى ممما يرمميط بهمما مممه تمم سيرات تاريخيممة وروابممط جمعممت تلممك المنطبممة وممما 

 رولها.

 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

باألردا  الجارية والبياة  المادة مبتررة والمطرورة بت اةا أه يربط الطالب المواضيع ال -1

 .المريطة 

 المادة أه يرلل الطالب أي رد  مبترح مه خلل ترضير مسبق مت ق علي  مع مدرس  -2

 .بالترضير مه خلل الميادر والمراجع المتوبرة 

أه يباره الطالب الموضو  المبترح بدالت  ودليل  وبق من ومة سياسية واجتماعية واقتيادية  -3

 .متخاملة 

ةلك الرد  ونتااج  وأرداس  لتتوبر لدى الطالب البدرة على البنا   أسبابأه يعرح الطالب  -4

 .المعربت المتخامل المعزز بالدليل والبراايه الدامغة 
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 مخرجات التعلم :   

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا وقع من الطالب يت

 .واألردا  الجارية والبياة المريطة المادة بهم الطالب للمواضيع المبتررة والمطرورة بت اةا  -1

قدرة الطالب بت التعامل والروار والمناقعة بت أي رد  مبترح مه خلل ترضير مسبق مت ق  -2

 .رضير مه خلل الميادر والمراجع المتوبرة بالت المادة علي  مع مدرس 

بييرة الطالب ور يت  الساقبة بالموضو  المبترح بدالت  ودليل  وبق من ومة سياسية  -3

 .واجتماعية واقتيادية متخاملة 

ةلك الرد  ونتااج  وأرداس  لتتوبر لدى  أسبابيمسل الطالب وبق البنا  المعربت لدي  بت  -4

 .الطالب البدرة على البنا  المعربت المتخامل المعزز بالدليل والبراايه الدامغة 

 عصر النهضة في أوروبا

 : عصر النهضة في أوروبا المادة اسم   703441ورقمه: المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

االسمممس الرايسمممية التمممت عمممخلت تممماريخ اوروبممما بمممت العيمممور الوسمممطى بمممت   تبرممم  امممة  الممممادة 

وامممت التمممرا  اليونمممانت الرومممماه الغمممارات الجرمانيمممة الديانمممة المسممميرية سمممم يتنممماول ال مممروف 

رضممممارة متميممممزة بممممت عمممممال أوروبمممما نتيجممممة لتمممممازد العنيممممر  التممممت سمممماامت بممممت  هممممور

الجرممممممانت ممممممع الروممممممانت سمممممم تتعمممممر  للتطمممممورات الدينيمممممة ودور الخنيسمممممة واليمممممرا  بممممميه 

السممملطة الدينيمممة والزمنيمممة ررخمممة االيممملرات الدينيمممة التطمممورات االقتيمممادية واالقطممما  السمممروة 

وروبيممممة االقتيممممادية و هممممور  هممممور الممالممممك اال االزراعيممممة امبراطوريممممة عممممارلماه وتجزاتهمممم

 . الممالك البومية التت أمرت بها أوروبا رتى منتيف البره الرابع ععر

 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 
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 .أه يتعرف الطالب على تطور الررخة ال خرية وا نسانية بت أوروبا بت عير النهضة  -1

أه يباره الطالب لرال البارة األوروبية بيه عير النهضة والعيور الوسطى التت خانت  -2

 .تعيش بها أوروبا برالة جهل وضيا  

أه يمسل الطالب على تطور الررخة ال نية ب بعاداا المختل ة بت البارة األوروبية بت اةا العير  -3

 .ويلر  معااير اة  الررخة وانجازاتهم 

الطالب رال الخنيسة األوروبية وتدخلها بت خابة الع وه السياسية واالقتيادية  أه يتتبع -4

واالجتماعية بت العيور الوسطى ورال االستبلل السياست والن وة االقتيادي وتجاال ةلك 

 .الدور بت عير النهضة األوروبية

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .يدرك الطالب ويمسل على تطور الررخة ال خرية وا نسانية بت أوروبا بت عير النهضة  -1

قدرة الطالب على المبارنة مه خلل المراجع المتوبرة لرال البارة األوروبية بيه عير  -2

 .النهضة والعيور الوسطى التت خانت تعيش بها أوروبا برالة جهل وضيا  

عطت الطالب انطباعاً عاماً على تطور الررخة ال نية ب بعاداا المختل ة بت البارة األوروبية بت ي -3

 .اةا العير ويلر  معااير اة  الررخة وانجازاتهم

يسرد الطالب ب سلوب  البييت العااق رال الخنيسة األوروبية وتدخلها بت خابة الع وه   -4

العيور الوسطى ورال االستبلل السياست والن وة السياسية واالقتيادية واالجتماعية بت 
 .االقتيادي وتجاال ةلك الدور بت عير النهضة األوروبية

 

 

 ( ساعات معتمدة 6* متطلبات التخصص االختيارية )

 تاريخ األنباط

 : تاريخ األنباط المادة اسم   703115ورقمه: المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : األولالمادة مستوى 
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 : المادة وصف 

بخابمممة مناريهممما السياسمممية االقتيمممادية األنبممماط العمممرب  دراسمممة رضمممارة  تتضممممه امممة  الممممادة 

االجتماعيممممممة وعلقممممممتهم مممممممع دول الجمممممموار ويتضمممممممه دراسممممممة العمممممممارة وال نمممممموه النبطيممممممة 

 بت عرق األرده.واالستبرار البعري 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

أه ي هم الطالب أيول البباال النبطية ويةخر أعهر ملوخهم وانجازات خل منهم بت مخانها  -1

 .وزمانها 

 .أه يدرك الطالب علقة األنباط بالبوى المريطة ومباومة الترديات التت خانت تهدد دولتهم  - 2

 .أه يرسم الطالب أام االنجازات النبطية ويعدد بوااداا واستخداماتها - 3

 أه يتتبع الطالب على الخريطة الجغرابية امتداد الدولة النبطية على مسارات عاسعة . -4

أه يباره الطالب بمن ومة األنباط السياسية واالقتيادية واالجتماعية التت عاعتها دولتهم بت  -5

 .مستجدة  ل ترديات و روف

 مخرجات التعلم :   

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 بهم  الطالب أليول البباال النبطية وةخر أعهر ملوخهم وانجازات خل منهم بت مخانها وزمانها  -1

 .تمسيل الطالب لعلقة األنباط بالبوى المريطة ومباومة الترديات التت خانت تهدد دولتهم  - 2

 .قدرة الطالب على ةخر أام االنجازات النبطية ويعدد بوااداا واستخداماتها  - 3

 بييرة الطالب مه خلل الخريطة الجغرابية المتداد الدولة النبطية على مسارات عاسعة . -4

لطالب انطباعاً لمن ومة األنباط السياسية واالقتيادية واالجتماعية التت عاعتها دولتهم يعطت ا -5

 .بت  ل ترديات و روف مستجدة 

 مختصر توصيف مساق : تاريخ الحضارات القديمة

 : تاريخ الحضارات القديمة المادة اسم   703116ورقمه: المادة رمز 
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 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : األولالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

دراسمممة تممماريخ الرضمممارات البديممممة خرضمممارة اليممميه والهنمممد واليونممماه  الممممادة  تتضممممه امممة  

ووادي الرابممممديه ووادي النيممممل الرضممممارة الميممممرية وتمممم سير تلممممك الرضممممارات علممممى عممممعوب 

 .النارية ال خرية والسبابية والسياسية العالم مه

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

أه يعلل الطالب لعوامل قيام الرضارة بت خابة أنرا  المعمورة عبر بترات تاريخية ساببة بدأت  -1

 .مع استبرار ا نساه 

أه يعرف الطالب الم اايم والميطلرات الواردة بت النيو  التاريخية بت مبرر المادة  -2

 .الدراسة 

أه يردد الطالب خل رضارة بجغرابيتها وانجازاتها السياسية واالقتيادية واالجتماعية  -3

 .وعلقاتها مع الرضارات األخرى

 خية متتابعة وب روف تاريخية متماسلة أه يعلل الطالب النهيار تلك الرضارات عبر بترات تاري -4

أه يعطت الطالب انطباعاً على قدرة ا نساه على مواجهة الترديات وال روف اليعبة وبنا   - 5

 .الةات بخل سبة

 

 مخرجات التعلم :   

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

ترليل الطالب لعوامل قيام الرضارة بت خابة أنرا  المعمورة عبر بترات تاريخية ساببة بدأت  -1

 .مع استبرار ا نساه 

معربة الطالب الم اايم والميطلرات الواردة بت النيو  التاريخية بت مبرر المادة الدراسة  -2

 .مما يزيل العك وا بهام بت بهم الن  التاريخت المرابق  
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ة الطالب على تمسيل خل رضارة مةخورة بجغرابيتها وانجازاتها السياسية واالقتيادية قدر -3

 .واالجتماعية وعلقاتها مع الرضارات األخرى

انهيار تلك الرضارات عبر بترات تاريخية متتابعة وب روف تاريخية  أسبابيدرك الطالب  -4

 .متماسلة 

ه على مواجهة الترديات وال روف اليعبة وبنا  سبة الطالب بن س  مه خلل بهم قدرة ا نسا - 5

 .الةات بخل سبة

 جغرافية الوطن العربي

 : جغرافية الوطن العربي المادة اسم   703123ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : األولالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

دراسمممة عاممممة للمعمممالم الطبيعيمممة والمممموارد البعمممرية ن واالقتيمممادية بمممت  تتضممممه امممة  الممممادة 

ورمممدات إقليميمممة  إلمممىيمممتم تبسممميم الممموطه العربمممت  امممة  الدراسمممة الممموطه العربمممت . وبمممت ضمممو  

 . تدرس مه خللها العخيية الجغرابية لخل إقليم

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .المادة بت  األساسيةأه يعرف الطالب الم اايم والميطلرات -1

 أه يتعرف الطالب على الموارد االقتيادية واالجتماعية والطبيعية ألقطار الوطه العربت خابة  -2

أه يردد الطالب على خرااط متخيية المواقع الجغرابية الهامة والمواقع االستراتيجية  -3

 .الم سرة بت السياسة الدولية بت الوطه العربت 

 .أه يباره الطالب بيه إمخانيات الوطه العربت الجغرابية و ير  مه مناطق العالم  -4

ضو  ا مخانيات المتميزة على أرض  أه يرلل الطالب ألامية الوطه العربت الجغرابية بت  -5

 .وبت أقاليم  المختل ة 
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أقاليم مستبلة رسب موقعها وجغرابيتها وإمخانياتها  إلىأه يبسم الطالب مناطق الوطه العربت  - 6

 .ومن ومتها االجتماعية المتميزة عه  يراا 

 مخرجات التعلم :

 لى :أن يكون قادرا ع المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة بت  األساسيةتعرف الطالب على الم اايم والميطلرات -1

 .معربة الطالب للموارد االقتيادية واالجتماعية والطبيعية ألقطار الوطه العربت خابة  -2

قدرة الطالب على استخدام خرااط متخيية للمواقع الجغرابية الهامة والمواقع االستراتيجية  -3

 .الم سرة بت السياسة الدولية بت الوطه العربت 

 .مبارنة الطالب بيه إمخانيات الوطه العربت الجغرابية و ير  مه مناطق العالم  -4

ضو  ا مخانيات المتميزة على أرض  وبت  تمييز الطالب ألامية الوطه العربت الجغرابية بت -5

 .أقاليم  المختل ة 

مه خلل البياة المريطة ووساال االتيال المتوبرة معربة الطالب لمناطق الوطه العربت  - 6

برالة أقاليم مستبلة رسب موقعها وجغرابيتها وإمخانياتها ومن ومتها االجتماعية المتميزة عه 

 . يراا

 ةتاريخ الدولة البيزنطي

 : تاريخ الدولة البيزنطية المادة اسم   703217ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الثانيالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

ممممع الترخيمممز علمممى الريممماة السياسمممية  البيزنطيمممةاالمبراطوريمممة سمممرد تممماريخ  تتضممممه امممة  الممممادة 

والرضمممارية بمممت العيمممر البيزنطمممت منمممة عهمممد قسمممطنطيه الخبيمممر بمممت البمممره الرابمممع المممميلدي 

 . رتى البره السانت ععر الميلدي 
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 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

أه يعرف الطالب ألام الم اايم والميطلرات المراببة للنيو  التاريخية ببديمها ورديسها  -1

 .ودالالتها التاريخية 

 .أه يتتبع الطالب ألام أباطرة الدولة البيزنطية ويةخر انجازاتهم وأام الترديات التت واجهواا  -2

 .بت الدولة البيزنطية  أه يرلل الطالب للن م السياسية واالقتيادية واالجتماعية - 3

أه يدرك الطالب ألام الترديات التت واجهتها الدولة البيزنطية ودور أباطرة اة  الدولة بت  -4

 .يناعة مستببلها وسباتها واستبراراا 

أه يباره الطالب بما يماسل ويعاخل الدولة البيزنطية بموقعها الجغرابت وإمخانياتها وانجازاتها  -5

 . الرضارية اللابة

انهيار ا مبراطورية البيزنطية بعد سبوط البسطنطينية بيد العسمانييه  سبابأه يستنتج الطالب أل -6

 .م 1453عام 

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

معربة الطالب بت سير أام الم اايم والميطلرات المراببة للنيو  التاريخية ببديمها ورديسها  -1

 .ودالالتها التاريخية 

تمسيل الطالب ب دوار تاريخية مناسبة ألام أباطرة الدولة البيزنطية ويةخر انجازاتهم وأام  -2

 .الترديات التت واجهواا 

 .واالقتيادية واالجتماعية بت الدولة البيزنطية  استيعاب الطالب للن م السياسية - 3

يتجسد الطالب ألام الترديات التت واجهتها الدولة البيزنطية ودور أباطرة اة  الدولة بت  -4

 .يناعة مستببلها وسباتها واستبراراا 

انياتها توابر البدرة عند الطالب بةخر بما يماسل ويعاخل الدولة البيزنطية بموقعها الجغرابت وإمخ -5

 .وانجازاتها الرضارية اللابة 

انهيار ا مبراطورية البيزنطية بعد سبوط البسطنطينية بيد  سباببييرة الطالب وبهم  أل -6

 .م 1453العسمانييه عام 
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 تاريخ أمريكا الشمالية / أمريكا الجنوبية

: تاريخ أمريكا الشمالية / المادة اسم   703244ورقمه:  المادة رمز 
 أمريكا الجنوبية 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الثانيالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

أرممممموال أمريخممممما العممممممالية السياسمممممية واالقتيمممممادية منمممممة االختعمممممابات  تتضممممممه امممممة  الممممممادة 

الجغرابيممة رتممى بدايممـة البممـره الععممريه مممع الترخيممز علممى السممورة األمريخيممةن ترليممل العلقمممات 

والعلقممممات بممممت مجملهمممما لممممه تخمممموه  .التممممت تممممربط بمممميه الواليممممات المترممممدة والعممممرق األوس

ترخز علمممى النممموارت االقتمممـيادية والسبابيمممة . مبيمممورة علمممى الناريمممة السياسمممية ببمممطن وإنمممما سممم

الجنوبيمممة والوسمممطى السياسمممية واالقتيممماديةن منمممة االختعمممابات  أرواألمريخممماخمممما وتبرممم  بمممت 

الجغرابيممممة رتممممى بدايممممة البممممره الععممممريه مممممع الترخيممممز علممممى السياسممممة االسممممبانية بممممت البممممارة 

البمممممارة وتخمممممويه دول  وررخمممممات االسمممممتبلل الوطنيمممممة بمممممتلوالسياسمممممة البرتغاليمممممة بمممممـت البرازي

 . اللتينية الرديسة أمريخا

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .المادة بت  األساسيةأه يعرف الطالب الم اايم والميطلرات -1

أه يدرك الطالب دوابع ت سيس المستعمرات األوروبية على سوارل أمريخا العمالية وأمريخا  -2

 .الجنوبية 

أه يتتبع الطالب التطورات السياسية واالقتيادية التت قادت المستعمرات بت أمريخا العمالية  -3

 .االستبلل إلىوأمريخا الجنوبية 

اندال  الرروب األالية بت أمريخا العمالية وأمريخا الجنوبية ونتااجها  أسبابأه يردد الطالب  -4

 .على األمريخيتيه 

 .خراط دول أمريخا العمالية وأمريخا الجنوبية بت الرربيه العالميتيه ان أسبابأه يعلل الطالب  -5

أه ي هم الطالب طبيعة الن ام العالمت الجديد وتوازه البوى وعلقة ةلك باألزمات الدولية  - 6

 .الرالية 



 جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

 مخرجات التعلم :

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة بت  األساسيةالم اايم والميطلرات  على الطالب تعرف-1

 .يردد الطالب تاريخ االستيطاه األوروبت بت العالم الجديد  - 2

استبلل دول أمريخا العمالية وأمريخا الجنوبية ونتااج اةا االستبلل على  أسبابيعرح الطالب  -3

 .اة  الدول 

 يخا العمالية وأمريخا الجنوبية .يعرف ويدرك م اايم الم سسات الدستورية بت دول أمر - 4

تعريف الم اايم والميطلرات الواردة  زالة ا بهام والغمو  بت النيو  التاريخية  - 5

 .المراببة 

ي هم الطالب علقة دول أمريخا العمالية وأمريخا الجنوبية بالرربيه العالميتيه والررب الباردة  - 6

 .دية واالجتماعية والسياسية لهة  الدول وأردا  أخرى لها علقة باألوضا  االقتيا

 

 الحضارة العربية في األندلس

 : الحضارة العربية في األندلس المادة اسم   703320ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الثالثالمادة مستوى 

 : المادة وصف 

دراسممممة مبومممممات قيممممام الرضممممارة األندلسممممية وخياايممممها ن وم مممماار  تتضمممممه اممممة  المممممادة 

الرضمممممارة األندلسمممممية بمممممت مختلمممممف الميممممماديه ا داريمممممة واالقتيمممممادية واالجتماعيمممممة وال خريمممممة 

والتبهبمممر  أوروبممما ن وعواممممل التبمممدم  إلمممىوالسبابيمممة والعمرانيمممة ن وانتبمممال الرضمممارة األندلسمممية 

 بت الرضارة األندلسية 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .المادة بت  األساسيةأه يعرف الطالب الم اايم والميطلرات -1
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 .أه يتعرف الطالب على التن يمات ا دارية واالقتيادية والن ام المالت  -2

 . يمات ال خرية والسبابية أه يتعرف الطالب على التن -3

 .التعرف على ترخيبة المجتمع العربت األندلست وعادات  وتباليد   -4

 .أه يميز الطالب أنوا  العمارة وال نوه األندلسية  - 5

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

تنمية المهارات العبلية ةات المستويات العليا مسل الترليل والتعليل والربط والترخيب وإيدار  -1

 .األرخام 

 .يرلل أنوا  التن يمات السياسية وا دارية واالقتيادية والن ام المالت بت الرضارة األندلسية  -2

 .ية ا سلميميز أنوا  العمارة وال نوه  - 3

 .ت وترخيبت  ا سلميد المجتمع ي رق عادات وتبال -4

أوروبا وخةلك أسر الرضارة العربية  إلىي سر طرق انتبال الرضارة العربية األندلسية  - 5

 .األندلسية بت الررخة العلمية بت أوروبا وقيام النهضة األوروبية 

 

 تاريخ الدولة الفاطمية  

 : تاريخ الدولة الفاطمية  المادة اسم   703329ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الثالثالمادة مستوى 

 : المادة وصف 

دراسمممة بدايمممة التعممميع  همممور بخمممرة االسمممماعيلية وتطوراممما إلمممى نعمممو   تتضممممه امممة  الممممادة 

المممدعوة االسمممماعيلية السمممرية ونجممماح رجمممال المممدعوة بمقاممممة الدولمممة ال اطميمممة بمممت المغمممرب سمممم 

الرمممدي  عمممه االسمممماعيلية الدولمممة والمممدعوة بمممت المررلمممة العلنيمممة المغربيمممة سمممم الميمممرية بعمممد 

ات التمممت لربمممت ةلمممك ونعممم ة الممموزارة ال اطميمممة انتبمممال الدولمممة ال اطميمممة إلمممى ميمممر والتطمممور

ررخمممممات االنعمممممباق الدينيمممممة والسياسمممممية بمممممت الدولمممممة والمممممدعوة الدرزيمممممة المممممدعوة النزاريمممممة 
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االسممممماعلية العممممرقية ررخممممة الممممدعوة الطيبممممة سممممم مررلممممة الضممممعف تسمممملط المممموزرا  الخطممممر 

 . اليليبت ونهاية الدولة ال اطمية 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .المادة بت  األساسيةأه يعرف الطالب الم اايم والميطلرات  -1

 .أه يعرف الطالب أام الميادر والمراجع لدراسة تاريخ الدولة ال اطمية  -2

 .أه ي سر قيام الدولة ال اطمية وسبوطها  - 3

 أه يعرف الطالب علقة الدولة ال اطمية مع دول الجوار . -4

 .ه يتعرف على طبيعة المةاب االسماعيلت التت تديه ب  الدولة وموق ها مه أال السنة أ - 5

أه يوضح أام الم اار الرضارية للدولة ال اطمية مه نوارت ا دارية واالقتيادية  - 6

 .واالجتماعية وال خرية 

 .ت ا سلماه يعرف دور ال اطمييه بت نعر المةاب العيعت بت أقاليم العالم  -7

 خرجات التعلم :م

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات  - 1

 .تتبع المرارل التاريخية للدولة ال اطمية واألقاليم الخاضعة لها -2

 .قيام السورات بت األقاليم التابعة للدولة ال اطمية وموقف الدولة منها  أسبابمناقعة  -3

 .بهم طبيعة ن ام الرخم بت الدولة ال اطمية  -4

 .قيام الدولة ال اطمية وسبوطها  أسبابت سير  -5

 .ت بت العير ال اطمت ا سلمترليل الم اار السياسية واالقتيادية واالجتماعية للمجتمع  - 6

 

 الفلسطينية القضية 
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 : القضية الفلسطينية المادة اسم   703333ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الثالثالمادة مستوى 

 : المادة وصف 

البمممره التاسمممع ععمممر وأسمممر  دراسمممة التغلغمممل االوروبمممت بممت بلسمممطيه خممملل تتضمممه امممة  الممممادة 

ةلمممك بمممت مسمممتببل بلسمممطيه السياسمممت سمممم الررخمممة اليمممهيونية وترال اتهممما وايمممدولوجياتها ونممممو 

 خلل بترة االنتداب. تالترر ال لسطين

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 . المادة الواردة بت  األساسيةالم اايم والميطلرات  أه يستوعب-1

الررب  إلىالتنابس بيه الدول األوروبية أبرز األزمات التت قادت  أسبابأه يدرك الطالب  - 2

 .العالمية األولى 

 .أه يتتبع التطورات السياسية واالقتيادية بت أوروبا بيه الرربيه العالميتيه  - 3

 .اندال  الررب العالمية السانية ونتااجها إلىالتت قادت  سبابأه يستوعب األ -4

 .  أبرز أزماتها وت سيراا أسبابأه يعرف الررب الباردة ويعرح  -5

 

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 . المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات -1

الررب  إلىالتنابس بيه الدول األوروبية أبرز األزمات التت قادت  أسباب سبابادراك الطالب -2

 .العالمية األولى 

 .التطورات السياسية واالقتيادية بت أوروبا بيه الرربيه العالميتيهتتبع  -3
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 فلسفة التاريخ

 : فلسفة التاريخ المادة اسم   703419ورقمه:  المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

دراسمممة أعمممهر بلسممم ة التممماريخ بمممت الرضمممارات اليونانيمممة والرومانيمممة والهنديمممة  الممممادة يتضممممه 

ت ن ون ريممممماتهم وم ل ممممماتهم والبضمممممايا ال لسممممم ية التمممممت ا سممممملمن وبلسممممم ة التممممماريخ العربمممممت 

 .عرضوا لها ن وبلس ة التاريخ األوروبت الوسيط والمعاير 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 . المادة الواردة بت  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات  -1

 .أه يميز الطالب بيه ن ريات بلس ة التاريخ  -2

 .أه يرلل أطرورات ال لس ة والم خريه العرب والمسلميه بت ت سير التاريخ  - 3

 .أه يباره بيه ن ريات ت سير التاريخ عند المسلميه واألوروبييه - 4

 .سير التاريخ أه يبيه أامية دور ال لس ة والم خريه العرب والمسلميه بت تطور ن ريات ت  -5

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 . المادة الواردة بت  األساسيةاستيعاب الم اايم والميطلرات  -1

 .أه يميز الطالب بيه ن ريات بلس ة التاريخ  -2

 .ترليل أطرورات ال لس ة والم خريه العرب والمسلميه بت ت سير التاريخ  - 3

 .المبارنة بيه ن ريات ت سير التاريخ عند المسلميه واألوروبييه  - 4

 .بياه أامية دور ال لس ة والم خريه العرب والمسلميه بت تطور ن ريات ت سير التاريخ -5
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 يةاإلسالمالفرق 

 يةاإلسالم: الفرق المادة اسم   703424ورقمه: المادة رمز 

 : اللغة العربية المادة لغة تدريس  المتطلب السابق للمساق: ال يوجد

 ساعات 3الساعات المعتمدة:  : الرابعالمادة مستوى 

 

 : المادة وصف 

دراسمممة  همممور ال مممرق بمممت المجتممممع ا سممملمت العواممممل الخارجيمممة بمممت  تتضممممه امممة  الممممادة 

 . الررخات الدينية السياسية لهة  ال رق دور ال رق وال خر وال لس ة ا سلميةنع ة ال رق 

 

 

 

 : المادة أهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة  تهدف هذه 

 .الواردة  األساسيةأه يعرف الم اايم والميطلرات  -1

 .انبساماتها الداخلية  أسبابية وا سلمأه يلم بعوامل نع ة ال رق  -2

 .ية أجنرتها الخبرى التت انبسمت إليها ا سلمأه يتعرف أقسام ال رق  -3

 ية ن السياسية واالقتيادية واالجتماعية .ا سلمأه يرلل أطرورات ال رق  -4

 .يةا سلمأه يتتبع الررخات السياسية والدينية التت قامت بها ال رق  -5

 مخرجات التعلم : 

 أن يكون قادرا على : المادة بعد دراسة هذا يتوقع من الطالب 

 .الطالب الم اايم والميطلرات الواردة  استيعاب -1

 .انبساماتها الداخلية  أسبابية وا سلمت سير الطالب لعوامل نع ة ال رق  -2
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 .ية ن السياسية واالقتيادية واالجتماعية ا سلممناقعة الطالب ألطرورات ال رق  -3

 .واالجتماعية  ية السياسيةا سلملب لن ريات ال رق ترليل الطا - 4

 

 

 

 

 


