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 1. اسم المادة  تاريخ األردن المعاصر

 2. رقم المادة 2242032

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  2
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  2

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. رنامجاسم الب البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 42

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2402/2402

 12. الدرجة العلمية للبرنامج درجة البكالوريوس

 13. دريس المادةاألقسام األخرى المشتركة في ت -

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2402
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 i.shraah@ju.edu.jo: ، البريد اإللكتروني(20830: )، رقم الهاتف(02-00: )المكتبيةد إبراهيم الشرعة، الساعات .أ

 مدرسو المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 i.shraah@ju.edu.jo: لكتروني، البريد اإل(20830: )، رقم الهاتف(02-00: )د إبراهيم الشرعة، الساعات المكتبية.أ

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
هد االنتداب البريطاني، ومعرفة التطورات تبحث هذه المادة في التطورات التاريخية، واالقتصادية، واالجتماعية، واإلدارية في األردن، منذ نشأة إمارة األردن، والتطورات خالل ع

، وحرب تشرين 0422الفلسطينية، ودور األردن في حرب حزيران –، ودور األردن في القضايا القومية في عهد الملك حسين، والعالقة األردنية 0402إعالن الملكية عام بعد 
                                                      .     جاالت في عهد الملك عبد اهلل الثاني، وعودة الحياة  الديمقراطية في األردن، ثم التطورات في جميع الم44/0440، باإلضافة إلى الموقف من حرب الخليج0422

في حل القضايا  تاريخ األردن المعاصر إلى فهم الطالب للتطورات التي حدثت في األردن منذ قيام الثورة العربية الكبرى حتى وقتنا المعاصر ودور األردن مادةهدف ت         
سهامات األردنيين على المستويين الدالع                                                           .اخلي والخارجيربية وبالذات قضية فلسطين، والتعرف على دور النظام السياسي في تطوير األردن على جميع الصعد، وا 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 ريخ الهاشمين القرن العشرينالتعرف على تا .0

 فهم دور الحركة الوطنية األردنية .2

 تقدير دور مساهمة األردن في القضية الفلسطينية والتضامن العربي .2

 

 

 

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
 .التعرف إلى أهمية موقع األردن االستراتيجي تاريخيا   -
 .أهمية التضامن األردني مع الدول العربية في األزمات العربية بيان -
 .االعتزاز بالنضال السياسي في األردن ضد االنتداب البريطاني -
 .غرس حب الوطن وتقديره من خالل اإلنجازات الداخلية والخارجية -
 .تقدير دور الهاشميين في بناء األردن ومساهماتهم على المستوى العربي والدولي -
 .تنمية مهارة استخدام المصادر وتحليل النصوص التاريخية -

 

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

د ابرهيم .أ
 الشرعة

عرض الخطة :مدخل - األول
ومناقشتها،ومدخل عن 

الجغرافية واألهمية البيئة 
 االستراتيجية لألردن

الثاني    
 والثالث

وضاع منطقة شرقي أ -
األردن قبيل تأسيس 

 : اإلمارة 

منطقة شرقي األردن  .0
خالل الحرب العالمية 

 – 0400) األولى 
0408  ) 

 الثورة العربية الكبرى  .2

دور األردنيين في  .2
 حروب الثورة العربية 

شرقي األردن في العهد  .0
  ليالفيص

 الحكومات المحلية  .3

 

الرابع    
والخامس 
 والسادسة

تأسيس اإلمارة  -
 – 1201) األردنية 
1201  : ) 

قدوم األمير عبداهلل  .0
 إلى شرقي األردن 

إنشاء اإلدارة المركزية  .2
 األولى 

 االنتداب البريطاني  .2

الصعوبات الداخلية  .0
 والخارجية 

 –المعاهدة األردنية  .3
 0428البريطانية 

بع السا   
والثامن 
 والتاسع

تطور المؤسسات  -
-1201) الدستورية 

1291  : ) 

 القانون األساسي  .0

 المجلس التشريعي  .2

تشكيل األحزاب  .2
 والنضال السياسي 

دور شرقي األردن في  .0
) الحرب العالمية الثانية 

0424 – 0403  ) 

شرقي األردن وجامعة . 3
 0403الدول العربية  
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ات التعّلم نتاج التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د ابرهيم .أ
 الشرعة

العاشر 
والحادي 
عشر 

والثامن 
 عشر

استقالل المملكة  -
) األردنية الهاشمية 

1291 – 1291  : ) 

تطور الحياة السياسية  .0
 ( الدستور واألحزاب ) 

 تطور الحياة النيابية  .2

دور األردن في حرب  .2
0408  

  0434الضفتين  وحدة .0

تعريب قيادة الجيش  .3
  0432العربي 

إنهاء المعاهدة األردنية  .2
  0432البريطانية  –
 

الثالث    
عشر 
والرابع 
 عشر

) األردن المستقل  -
1291 – 1211  : ) 

  0438اإلتحاد العربي  .0
دور األردن في حل  .2

) األزمة الكويتية العربية 
0420 – 0422  ) 

دور األردن في حرب  .2
  0422حزيران 

 العمل الفدائي في األردن  .0

مشاركة القوات األردنية  .3
  0422في حرب تشرين 

موقف األردن من  .2
 –الحرب اإليرانية 

 – 0484) العراقية 
0488  ) 

اإلداري و ) فك االرتباط  .2
بين الضفتين ( القانوني 
0488 . 

الخامس    
عشر 

والسادس 
 عشر

األردن في ظل عودة  -
) الحياة الديموقراطية 

1212 – 0211  : ) 

عودة الحياة الديموقراطية  .0
 ( النيابية والحزبية ) 

) األردن وأزمة الخليج  .2
0444-0440  ) 

معاهدة السالم األردنية  .2
  0440اإلسرائيلية  –

األردن في عهد الملك  .0
 0444) عبداهلل الثاني 

– 2402  ) 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 01
 الحوار والنقاش. 

 برامج ومواقع الشبكة العنكبوتية استخدام. 

 جلسات العصف الذهني. 

 مواقف االفتراضية. 

 أنشطة التعليم التعاوني  . 

 العروض بالوسائل التعليمية المختلفة. 

 
 
 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل ت

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 امتحان منتصف الفصل .0
 الواجبات والمشاركة .2
 امتحان نهاية الفصل .2

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة اءات السالمةإجر  -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .09

 ال يوجد
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 المراجع .22

 

 .مادةالمقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للالكتب  -أ
 .  0484, دار اللواء للصحافة والنشر , عمان , كتابات في القضايا العربية : وصفي , التل .0
 . 0428, ( م . د( ) ن .د) , تسقط الدبلوماسية : مدحت , جمعة . 2
 ( .ت . د) , الدار المتحدة , بيروت , اآلثار الكاملة للملك عبداهلل بن الحسين : عبداهلل بن , الحسين . 2
 .  0428, ( منظمة التحرير الفلسطينية ) مركز األبحاث , بيروت (  0434 – 0420) التركيب االقتصادي واالجتماعي لشرق األردن : هاني , حوراني .0
 . 0442, عمان , (  0424 – 0408) األردنيون والقضايا الوطنية والقومية : محمد عبد القادر , خريسات . 3
 . 0422, عمان , هاني خير : جمع , (  0422 – 0424) , خطب العرش . 2
 . 0440لجنة تاريخ األردن  , عمان , (  0408أيلول  – 0402تموز ) مسيرة الثورة العربية على الساحة األردنية : ممدوح , الروسان . 2
 . 0423, القاهرة , عامان في عمان : خير الدين , الزركلي . 8
 .  0440, أزمنة للنشر والتوزيع , عمان , جودت السعد : ترجمة , ( سيرة وصفي التل السياسية ) ردن وفلسطين الخط األخضر بين األ: أشر , سسر . 4

 .0442, لجنة تاريخ األردن , عمان (  0440 – 0420) تطوير التجارة الخارجية في األردن : منذر , الشرع . 04
 .  2440, عمان , جنة العليا لكتابة تاريخ األردن الل,  0438االتحاد العربي عام : إبراهيم , الشرعة . 00 

 .م2402منشورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ األردن، عمان، , (  0432 – 0434) األحزاب األردنية والقضايا الوطنية والقومية : إبراهيم , الشرعة . 02
 .م2403تاريخ األردن وفلسطين، دار وائل، عمان، : الشرعة، إبراهيم. 02
 .  2440(  0422- 0420) العراقية بين عامي  –دور األردن الدبلوماسي والعسكري في حل األزمة الكويتية : إبراهيم , الشرعة . 00
 . 0480,  يتكورت, لندن , حق الفلسطينيية في تقرير المصير : الحسن بن , طالل . 03
دار شمال , دمشق , " بحوث ودراسات في التاريخ العربي مهداة إلى األستاذ الدكتور نور الدين حاطوم " كتاب بحث منشور في , الثورة العربية الكبرى : عبدالكريم , غرايبة .02

 ,0442 . 
 . 0482, الدار العربية , عمان , أحمد عويدي العبادي : ترجمة : قصة الجيش العربي : ب . جون , كلوب . 02
 .  0444, دار البشير , عمان , ن الحركات اإلسالمية في األرد: موسى , الكيالني . 08
 . 0488,  2ط, مكتبة المحتسب , عمان , تاريخ األردن في القرن العشرين : منيب وسليمان موسى , الماضي .04
عداد , (  0482 – 0422عشرة أعوام من الكفاح والبناء ) مجموعة خطب جاللة الملك حسين بن طالل المعظم . 24  مركز الكتب , مان ع, علي محافظة . د: جمع وا 

 .  0488, األردني 
  0484,  2ط, مركز الكتب األردني , عمان ,  0402 – 0420عهد اإلمارة , تاريخ األردن المعاصر : علي , محافظة . 20
 .  0422, دار النهار , بيروت , (  0402 – 0420) البريطانية  –العالقات األردنية : علي , محافظة . 22
 .  0444, مركز الكتب األردني , عمان , جزءان , (  0402 – 0402) الفكر السياسي في األردن : علي , محافظة . 22
 . 0442بيروت  , دار االستقالل للدراسات للنشر , بيان نويهض الحوت : إعداد : مذكرات عجاج نويهض ستون عاما   مع القافلة العربية . 20
 .  0422منظمة التحرير الفلسطينية   –مركز األبحاث , بيروت , (  0422 – 0420) ردني الدور السياسي للجيش األ: عباس , مراد . 23
 .  0444, لجنة تاريخ األردن , عمان ,  0402 – 0420( نشأتها وتطورها في ربع قرن ) إمارة شرقي األردن : سليمان , موسى . 22
  0448, لجنة تاريخ األردن , عمان , (  0443 – 0422حزيران ) تاريخ األردن السياسي المعاصر : سليمان , موسى . 22
  0442, لجنة تاريخ األردن , عمان , الجزء الثاني ,  0443 – 0438تاريخ األردن في القرن العشرين : سليمان , موسى . 28
  0440, عمان (   0432 –0402) أضواء على الوثائق البريطانية  –صفحات من تاريخ األردن الحديث : سليمان , موسى . 24

. 0440, عمان , من تاريخنا الحديث  : سليمان , موسى . 24  
.لجنة تاريخ األردن , عمان ,  0422 – 0432تاريخ األردن السياسي المعاصر ما بين : حازم , نسيبة . 20  
( . 0448-0442) , جامعة آل البيت , عمان , خرون محمد عدنان البخيت وآ. د: إعداد , مجلدات  04, أوراق عبداهلل بن الحسين , الوثائق الهاشمية . 22  
 . 0420,  2ط, (  0420 – 0420) الوزارات األردنية في خمسين عاما   . 22
  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
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 معلومات إضافية. 01

 
 
 
 

 
 

مقرر ------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع د ابراهيم الشرعة        .أ: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ لجنة الخطة
 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  قسمالرئيس                                                                                                             

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 الدراسية المادةملف                                                                                           


