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 1. اسم المادة يذخم إنٗ دراصح انتارٚخ 

 2. رقم المادة 0320023

 (ح،ػًهٛحانضاػاخ انًؼتًذج )َظزٚ 3
.3 

 (ح، ػًهٛحانضاػاخ انفؼهٛح )َظزٚ 3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚجذ

 5. سم البرنامجا تكانٕرٕٚس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة انجايؼح األردَٛح 

 8. الكمية كهٛح اٜداب

 9. القسم قضى انتارٚخ

 10. مستوى المادة ثانثح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانٕرٕٚس

 13. تدريس المادة األقسام األخرى المشتركة في ال ٕٚجذ

 14. لغة التدريس انؼزتٛح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0202
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضق انًادج .02

 .: رقى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، رقى انٓاتف، انثزٚذ اإلنكتزَٔٙيا ٚهٙ انزجاء إدراج

 

 مدرسو المادة .71

 .: رقى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، رقى انٓاتف، انثزٚذ اإلنكتزَٔٙيا ٚهٙ انزجاء إدراج
 

 
 

 

 وصف المادة .71

 .يذكٕر فٙ انخطح انذراصٛح انًؼتًذج ْٕ كًا
زكز ػهٗ كتاتح انتارٚخ تنتارٚخٛح، ٔنهُظزٚاخ ٔانًذارس ا ؼزضتيٍ حٛث يؼُاِ ٔفائذتّ ٔأًْٛتّ، ٔارتثاطّ تثقٛح انؼهٕو ٔخاصح االَضاَٛح ثى  انتارٚخْذِ انًادج فٙ ػهى  تثحث

 يٍ انتارٚخ انؼزتٙ ٔانؼانًٙ أيثهحػُذ االيى ٔتفضٛزِ، يغ 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 األْذاف -أ

 تؼزٚف انطهثح تًفٕٓو يصطهح انتارٚخ. -0
 ذ٘ ُٚتظزِ.تؼزٚف انطانة فٙ أًْٛح دراصح انتارٚخ : أثزِ ٔفائذتّ فٙ انٕاقغ انذ٘ ٚؼٛظ، ٔانًضتقثم ان -0
 تؼزٚف انطهثح تأٌ انفٓى انصحٛح نهتارٚخ ٚضاػذ ػهٗ تُاء عخصٛح األيح انضٕٚح. -3

 
 ػهٗ... ا  ٚكٌٕ قادر أٌانًادج  إَٓاءَتاجاخ انتؼهّى: ٚتٕقغ يٍ انطانة ػُذ  -ب

 يفٕٓو يصطهح انتارٚخ.ٚؼزف انطانة  -0
 ٛظ، ٔانًضتقثم انذ٘ ُٚتظزِ.أًْٛح دراصح انتارٚخ : أثزِ ٔفائذتّ فٙ انٕاقغ انذ٘ ٚؼ ٚؼزف انطانة -0
 أٌ انفٓى انصحٛح نهتارٚخ ٚضاػذ ػهٗ تُاء عخصٛح األيح انضٕٚح.ٚؼزف انطهثح  -3

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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َتاجاخ انتؼهّى  انتقٛٛى أصانٛة انًزاجغ

 انًحتٕٖ األصثٕع انًذّرس انًتحققح

 ابن خمدون، المقدمة.
 .هيردوت، التاريخ -
ديورانتتتتتتتتتتتتتتت  قصتتتتتتتتتتتتتتة  -

 الحضارة.

األٔل ٔانثاَٙ    

 ٔانثانث
تؼزٚف يصطهح 

 انتارٚخ

 أثز انتارٚخ ٔفائذتّ

انًذارس انتارٚخٛح فٙ 
 تالد انُٓزٍٚ

 هرنشو، عمم التاريخ.
ستتليل زكتتار، التتتاريخ  -

 عند العرب.

ويد جيري، المذاهب  -
 الكبرى في التاريخ.

انزاتغ ٔانخايش    
 ٔانضادس

ٚخٛح فٙ انًذارس انتار

يصز ٔانصٍٛ ٔانُٓذ 

ٔانَٕٛاٌ ٔانزٔياٌ 
 ٔانًضهًٌٕ

زاهد الروسان، منلج  -
 ابن خمدون في التاريخ.

يروفييتتت، نشتتوم عمتتم  -
 التاريخ.

نتتتتزار الحتتتتدي ي، عمتتتتم  -
 التاريخ عند العرب.

انضاتغ ٔانثايٍ    

 ٔانتاصغ
انتارٚخ انضٛاصٙ، 

االقتصاد٘ 

ٔاالجتًاػٙ 

ٔانجغزافٙ 

ٔانذتهٕياصٙ 
 ضكز٘ٔانؼ

ويد جيتري، المتذاهب  -
 الكبرى في التاريخ.

محتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدين  -
إستتتتتتتتتتتتتماعيل،  تتتتتتتتتتتتتوينبي، 

 منلج التاريخ.
زاهد الروسان، منلج  -

 ابن خمدون في التاريخ.

انؼاعز ٔانحاد٘    

ػغز 

ٔانثاَٙ 
 ػغز

تؼهٛم انتارٚخ 

ٔانُظزٚاخ انؼايح 

نهتارٚخ )اقتصادٚح 
 ٔاجتًاػٛح(

 هرنشو، عمم التاريخ. -
كتتار، التتتاريخ ستتليل ز  -

 عند العرب.
ويد جيتري، المتذاهب  -

 الكبرى في التاريخ.

 

انثانث ػغز    

ٔانزتاع 

ػغز 

ٔانخايش 

 ػغز

انُظزٚح انجغزافٛح 

 ٔانصذفح 

 انتارٚخ ٔانًضتقثم

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
 انتانٛح: نتذرٚضٛحانُغاطاخ ٔاالصتزاتٛجٛاخ اتطٕٚز َتاجاخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل  ٚتى

 انًحاضزج. -
 انًحأرج. -
 انؼصف انذُْٙ. -
 َظاو انًجًٕػاخ. -
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتقٛٛى ٔانًتطهثاخ انتانٛح: أصانٛةخالل يٍ  انًضتٓذفح َتاجاخ انتؼهى تحققإثثاخ  ٚتى
 انتقارٚز. -
 انًغاركح. -
 االيتحاَاخ. -
 انُقاط. -

 ةالسياسات المتبعة بالماد .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجرامات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطام الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسلمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقرامات التي يجب عمى الطالب تغطيتلا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 ابن خمدون، المقدمة. -
 هيردوت، التاريخ. -
 ديورانت  قصة الحضارة. -
 هرنشو، عمم التاريخ. -
 سليل زكار، التاريخ عند العرب. -
 ويد جيري، المذاهب الكبرى في التاريخ. -
 ي الدين إسماعيل،  وينبي، منلج التاريخ.مح -
 زاهد الروسان، منلج ابن خمدون في التاريخ. -
 يروفييت، نشوم عمم التاريخ. -
 نزار الحدي ي، عمم التاريخ عند العرب. -
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 معمومات إضافية 26.
 ال ٕٚجذ

 
 
 

 
 

------------------اريخ  الت - ------------------------التوقيع   -------------------اسم منسق المادة  
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم  مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم  
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية   مقرر لجنة الخطة/

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

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


