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 1. اسم المادة  الحضارة االنسانية

 2. رقم المادة 0320020

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. برنامجاسم ال بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0206/0207

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. س المادةاألقسام األخرى المشتركة في تدري ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0205
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونييما يم الرجاء إدراج
 

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

المشاركة في النقاش والمساىمة لجميع تتراوح طريقة تناول ىذه المادة بين المحاضرة والمناقشة، وعمى الطالب أن يقوم بقراءة المادة المطموبة قبل الحضور لمصف. ويتوقع من ا
ة الى ذلك، سيطمب من الطمبة في الميام النقاشية والمطالعة لمنصوص، وتعتبر المواظبة عمى حضور المحاضرات من األمور األساسية في التقييم النيائي لمطالب. باالضاف

"، ويعد ىذا العمل إضافيا يحصل فيو الطالب عمى  Presentationليا األسئمة شفويا "القيام ببعض الواجبات مثل كتابة الممخصات أو تقديم بعض الموضوعات التي تثار حو 
extra credit. 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

 التعريف بالمفاىيم األساسية المتعمقة بالحضارة. .0

 التعريف بالنظريات الرئيسية المعاصرة المفسرة لنشوء الحضارة وسقوطيا. .0

 العوامل والشروط الالزمة لقيام الحضارة ونموىا.بيان  .3

 بيان مظاىر الحضارة. .4

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 تعمقة بالحضارة اإلنسانية.يتعرف الطالب عمى المفاىيم المختمفة الم .0

 حضارة.يتعرف الطالب عمى النظريات الرئيسية المفسرة لنشوء ال .0

 أن يبين الطالب الشروط الالزمة لقيام الحضارة. .3

 أن يعرف الطالب مظاىر الحضارة. .4
 
 

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

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 ابطال من التاريخ

الحضارة دراسة في 
أصول وعوامل قياميا 

 تطورىا و 

أ.د سالمة   
 النعيمات

األول والثاني 
 والثالث

تعريف الحضارة 
 المفاىيم والنظريات 

كونفوشيوس وحضارة 
الصين، اليند من بوذا 

 الى غاندي.

 األسطورة والمعنى 

 ابطال من التاريخ

 تاريخ الشرق القديم

 

الرابع والخامس    
 والسادس

 األسطورة والحضارة 

 الفراعنة من االىرامات
 الى اخناتون

بين الرافدين ووادي 
 النيل

 اىل اإلسالم 

 في الفكر والحضارة 

السابع والثامن    
 والتاسع

 روما واثينا 

العقمية العربية واثر 
 اإلسالم 

المظير الفكري 
 لإلسالم

المتوسط والعالم 
 المتوسطي

االتراك واالنكميز 
والمغاربة في عصر 

 االستكشاف

العاشر والحادي    
الثاني عشر و 
 عشر 

 ضفتي المتوسط 

الجبال واليضاب 
 والسيول 

 ايزابيال وىنري المالح

 مختصر الدراسة 

 المتوسط

الثالث عشر    
والرابع عشر 

 والخامس عشر 

قوس التاريخ يميل نحو 
 العدالة 

حمول االنييار 
 الحضاري واسبابو

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتعمم المستيدفة من خالل تطوير نتاجات ال يتم
 انمحاضزة. -
 انمحاورة. -
 انعصف انذهىً. -
 وظاو انمجمىعاث. -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 التقارير. -
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 المشاركة. -

 االمتحانات. -

 النقاش. -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 مادةفي دراسة ال تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 
 22-51/ ص ول دٌىروج، ابطال مه انخارٌخ -

 ، انكىٌج.8991حسٍه مؤوس: انحضارة دراست فً أصىل وعىامم لٍامها وحطىرها،  -
 .8991أحمذ محمىد صبحً، فً فهسفت انخارٌخ، بٍزوث،  -
 .01-3، ص 8(، ج8ط ) 8991أروىنذ حىوبً، مخخصز دراست نهخارٌخ، حزجمت فؤاد شبم،  - 
 .55-10صانح أبى اصبع وآخزون: فً انفكز وانحضارة االوساوٍت، ص  -

 ، انماهزة.0111جىرج سارحىن، انشزق األدوى:  مجخمعه وحضارحه،  -
 و.8981دٌه، أهم االسالو، دمشك، نىٌس غا

 .811-831أبى اصبع، فً انفكز وانحضارة ص   - 
 .091، ص 8951دي بىر، حارٌخ انفهسفت، 

 .053اوجٍم بانىثٍا، حارٌخ انفكز األوذنسً، ص 
 .899-893أبى اصبع، فً انفكز وانحضارة، ص 

 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال ٌىجذ
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  ة الخطة/مقرر لجن
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


