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 1. اسم المادة فلسطين المعاصرتاريخ  

 2. رقم المادة 2232232

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  2
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  2

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. رنامجاسم الب البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب 

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة البكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2302/2302

 12. الدرجة العلمية للبرنامج درجة البكالوريوس

 13. لمادةاألقسام األخرى المشتركة في تدريس ا -

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 رئيس قسم التاريخ 

 ةمدرسو الماد .61

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

 
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
، ووعثد األولث  وتثويرهثا علث  فلسثطينالحثرب العالميثة  وقيثام مثن حيثث ظهثور الحركثة الصثهيونية وثم تطثورات هثذ  الحركثةالصثهيونية فثي فلسثطين  فثي األطمثا هثذ  المثادة  تبحثث

-0122 والوثورة الفلسثطنية الكبثثرى، 0121بثة البثثرا  وه 0123انتفاضثة و  ،السياسثة البريطانيثة فثثي فلسثطينو البريطثاني،  احنتثثدابو ( 0123-0102)بلفثور، واححثت ل البريطثاني 
وثم ، 0122 اإلسثرائيلية-الحثرب العربيثةوثم وحثدة الضثفتين، و ، 0191-0192 اإلسثرائيلية -العربيثة الحثرب، و 0192م فلسثطين وم قثرار تقسثي، وقيام الحرب العالمية الوانية، 0121
 األقصثثث انتفاضثثثة و ، 0112 أوسثثثلواتفاقيثثثة و ، 0110مدريثثثد  مثثثرتمرو مثثثرتمرات القمثثثة العربيثثثة والقضثثثية الفلسثثثطينية، و ، 0122حثثثرب رمضثثثان و العمثثثل الفثثثدائي الفلسثثثطيني، ظهثثثور 
2333-2332. 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف .61

 األهداف -أ
 .التعرف إل  موقع أهمية فلسطين اإلستراتيجي تاريخيا   -0
 .تعزيز أهمية تاريخ فلسطين المعاصر -2
 .تقدير دور النضال الفلسطيني ضد اححت ل اإلسرائيلي -2
 .بيان تطور مراحل قضية أهل فلسطين في القرن العشرين -9
 .مية مهارة تحليل النصوص التاريخية والقدرة عل  ربط األحداث بالواقعتن -2
 .التعرف إل  دور العرب في الحروب العربية اإلسرائيلي -2
 

 ...عل  ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
 .يمتلك الطلبة مفاهيم الوطنية واحنتماء والوحء للوطن .0

 . لطلبة المره ت المختلفة للقيام بثدوارهم المختلفة كمواطنين أردنيينامت ك ا .2

 .أن يمتلك الط ب الوعي الكافي للمشاركة في الحياة الديمقراطية والسياسية .2

 
 
 

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

 المحتوى األسبوع ّرسالمد المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

حنان . دة
 ملكاوي

جغرافية فلسطين، الموارد : تمهيد األول 
الطبيعية، المكانة الدينية ، واحستراتيجية 

 لفلسطين

الواني    
 والوالث

فلسطين خ ل الحرب العالمية  -
 (.0103-0109)األول  

 .0102وعد بلفور عام  -

 .0101مرتمر الصلح في فرنسا  -

 .ظهور عصبة األمم  - الرابع   

 

احنتثثثثثداب البريطثثثثثاني علثثثثث  فلسثثثثثطين  - الخامس   
0123 

السادس    
والسابع 
 والوامن

سياسثثثثثثثثثثة بريطانيثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي فلسثثثثثثثثثثطين،  -
 :والوورات الفلسطينية وهي

 0123-0123: وورة يافا -
 .0121وورة البرا   -
-0122)الوثثثثورة الفلسثثثثطينية الكبثثثثرى  -

0121.) 
 

التاسع     
 والعاشر

ت تقسثثثيم فلسثثثطين فثثثي عثثثامي محثثثاوح -
0122 ،0192. 

 
الحادي     

 عشر
الحثثثرب العربيثثثة  ث اإلسثثثرائيلية عثثثام  -

0193. 
 .0123وحدة الضفتين عام  -

 
 .0122حرب حزيران عام  - الواني عشر    

 
الوالث عشر     

 والرابع عشر
 .العمل الفدائي الفلسطيني -
 .0122حرب تشرين عام  -
 .0132انتفاضة عام  -

 
 الخامس    

 عشر
مثثثثثثثثثثثرتمر مدريثثثثثثثثثثثد واتفاقيثثثثثثثثثثثة أوسثثثثثثثثثثثلو  -

(0112-0112.) 
 

السادس     
 عشر

 (.2332-2333)انتقاضه األقص   -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02

 :التالية النشاطات واحستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خ ل  يتم
 

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 ام المجموعاتنظ -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخ ل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحق إوبات  يتم
 التقارير -

 المشاركة -

 احمتحانات -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددفي ت وتسليم الواجبا اتالغياب عن احمتحان -ب

 والصحة إجراءات الس مة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 .للموضوعات المختلفة للمادة المقررة، والقراءات التي يجب عل  الطالب تغطيتهاالكتب  -أ
 .0129، بيروت، 0121-0122فلسطين واحنتداب البريطاني : خلة، كامل .0
 (.ت. د)، 2القضية الفلسطينية والصرا  العربي الصهيوني، ج: الدوري، عبد العزيز وآخرون  .2
 .0132فلسطين والصهيونية، عمان، : الروسان، ممدوح  .2
 (.ت.د)هجية في القضية الفلسطينية، فلسطين، دراسات من: صالح، محسن محمد  .9
 .0120فلسطين في خطط الصهيونية واحستعمار، القاهرة،: طربين، احمد  .2
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 .0139القضية الفلسطينية، القاهرة ، : عامر، محمد .2
 .0139، دار هشام، إربد،0192-0103السياسية الداخلية للحركة الوطنية الفلسطينية : عباسي، نظام  .2
 .0133، المرسسة العربية للدراسات، بيروت، 0193-0121ين واحنتداب البريطاني فلسط: علي، ف ح خالد  .3
 .0191-0102في خضم النضال العربي الفلسطيني : أبو غريبة، بهجت  .1
 .0129، القاهرة، 0122-0102الحركة الوطنية الفلسطينية : غنيم، عادل .03
 .0130، 3تاريخ فلسطين الحديث، بيروت، ط:الكيالي، عبد الوهاب  .00
 .0113، مركز الكتب األردني، عمان، 0193-0103الفكر السياسي في فلسطين : محافظة، علي .02

 
  .التعليمية الكتب الموص  بها، وغيرها من المواد  -ب

 

 
 

 معلومات إضافية 26.
 

 
 
 

 

: القسم/ ر لجنة الخطةمقر ------------------: اريخالت - ---------------: التوقيع حنان ملكاوي     . دة: اسم منس  المادة
 --------------------------------- التوقيع      التاريخ 

 -------------- ------------------- التوقيع حنان ملكاوي    . دة: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


