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 1. اسم المادة تاريخ العرب قبل اإلسالم

 2. رقم المادة 0320023

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. سم البرنامجا 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 0223/0224

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. تدريس المادة األقسام األخرى المشتركة في ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0222
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 (، البريد االلكتروني22-6.2( اثنين اربعاء )20-22ثالثاء خميس )تبية: األحد رقم المكتب:       ، الساعات المك

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
(، البزيد االلكتزوني11-5.9( اثنين اربعاء )11-11رقم المكتب:       ، الساعاث المكتبيت: األحد ثالثاء خميس )  

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

ة الجنوبية )اليمن( أو في تيدف ىذه المادة إلى دراسة تاريخ العرب قبل اإلسالم، وبيان الدور الحضاري الذي لعبتو الكيانات العربية القديمة سواء كان في العربي 
ية والدينية زيرة العربية، باإلضافة إلى الكيانات التي ظيرت خارج حدود شبو الجزيرة العربية، وسيتم التركيز عمى أوضاع العرب السياسية واالقتصادالمناطق األخرى من شبو الج

 قبيل ظيور اإلسالم وبخاصة في منطقة الحجاز )مكة، المدينة، الطائف(.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

 ف عمى أىم مصادر تاريخ العرب قبل اإلسالم.التعر  -

 تحميل أسباب نشوء حضارة اليمن القديم وأسباب انييارىا. -

 بيان أىمية مكة الدينية والتجارية قبل اإلسالم. -

 التعرف عمى األحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية في شبو الجزيرة العربية. -

 ارة، وأىمية الزراعة والتجارة في حياتيم.تقدير ميارة أىل اليمن في فن العم -

 التعرف عمى أشكال الحضارة عند كل من أىل يثرب والغساسنة والمناذرة. -

 تقييم دور الكتابة في تطور الحضارة وانتشارىا. -

 

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

 ر تاريخ العرب قبل اإلسالم.عمى أىم مصاد يتعرف الطالب -

 أسباب نشوء حضارة اليمن القديم وأسباب انييارىا. يحمل الطالب -

 أىمية مكة الدينية والتجارية قبل اإلسالم. يبين الطالب -

 عمى األحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية في شبو الجزيرة العربية. يتعرف الطالب -

 في فن العمارة، وأىمية الزراعة والتجارة في حياتيم. ميارة أىل اليمن يقدر الطالب -

 عمى أشكال الحضارة عند كل من أىل يثرب والغساسنة والمناذرة. يتعرف الطالب -

 دور الكتابة في تطور الحضارة وانتشارىا. يقيم الطالب -
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب المراجع
لتعّمم نتاجات ا
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

أبو البقاء، ىبة اهلل  
الحمي، المناقب اليزيدية 

في أخبار المموك 
األسدية، جزءان، 

تحقيق صالح درادكة، 
محمد خريسات، عمان 

2651. 

سعيد األفغاني، أسواق 
العرب في الجاىمية 

واإلسالم، دمشق 
2632. 

أ.د سالمة   
 النعيمات

 األول والثاني
 والثالث

مصادر تاريخ العرب 
 قبل اإلسالم

 جغرافية الجزيرة العربية 

جواد عمي، المفصل  -
في تاريخ العرب قبل 

 أجزاء. 22اإلسالم، 

الرابع والخامس    
 والسادس

الساميون األصول 
 والميزات والوطن

 العرب والساميون

الكيانات العربية 
الجنوبية: سبأ 

 حضرموت، قتبان.

نبيو عاقل،  .2
ريخ العرب القديم تا

وعصر الرسول، 
الطبعة الثالثة، دمشق 

2653. 

ناصر الدين  -4
األسد، مصادر الشعر 

الجاىمي، القاىرة، 
 الطبعة الخامس

السابع والثامن    
 والتاسع

 دولة معين ودولة حمير

االحتالل الحبشي 
 والفارسي لميمن 

الكيانات العربية 
الشمالية: االنباط، 

 تدمر.

لعرب جرجي زيدان ا
 قبل اإلسالم 

العاشر والحادي    
عشر والثاني 

 عشر

 المناذرة والغساسنة.

 مممكة كندة

الحجاز قبل ظيور 
 اإلسالم: مكة. 

أسواق العرب في 
 الجاىمية 

المفصل في تاريخ 
 العرب قبل اإلسالم

الثالث عشر    
والرابع عشر 

 والخامس عشر

 المدينة والطائف 

دراسة األوضاع 
االقتصادية 

الجتماعية والسياسية وا
لمعرب بشكل عام في 
 شبو الجزيرة العربية. 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضزة. -
 المحاورة. -
 العصف الذهني. -
 نظام المجموعاث. -

 

 

 يم ومتطلبات المادةالتقي أساليب .22

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

 المشاركة. -

 االمتحانات. -

 النقاش. -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة راءات السالمةإج -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 ممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لالكتب  -أ
 .2651أبو البقاء، ىبة اهلل الحمي، المناقب اليزيدية في أخبار المموك األسدية، جزءان، تحقيق صالح درادكة، محمد خريسات، عمان  -2
 .2632سعيد األفغاني، أسواق العرب في الجاىمية واإلسالم، دمشق  -0
 أجزاء. 22جواد عمي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  -3
 .2662لح العمي، محاضرات في تاريخ العرب قبل اإلسالم، بغداد، صا -1
 .2650األندلسي، أبو سعيد نشوة الطرب في تاريخ الجاىمية العرب، جزءان، تحقيق نصرت عبد الرحمن، عمان،  -2
 .2653نبيو عاقل، تاريخ العرب القديم وعصر الرسول، الطبعة الثالثة، دمشق  -3
 .2645در الشعر الجاىمي، القاىرة، الطبعة الخامسة، ناصر الدين األسد، مصا -4
 .2651عبد العزيز الدوري، التكوين التاريخي لألمة العربية، دراسة في اليوية والوعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  -5
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 .2655صالح درادكة، بحوث في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار شيرين لمنشر والتوزيع، عمان  -6
أسميان سعيد الجرو، موجز التاريخ السياسي القديم الجنوبي شبو الجزيرة العربية )اليمن القديم(، مؤسسة حمادة لمخدمات والدراسات  -22

 .2663الجامعية، إربد 
 .2646جرجي زيدان، العرب قبل اإلسالم، بيروت  -22
 محمد حسين ىيكل، حياة محمد. -20
 .2631في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق، حيدر إيادا لدكن، دائرة المعارف العثمانية،  ابن حبيب، أبو جعفر محمد، المنمق -23
 .2613ابن حبيب، أبو جعفر محمد، المحبر، حيدر إياد الدكن، دائرة المعارف العثمانية،  -21
 .2626، تحقيق محمد حميد اهلل، القاىرة 2البالذري، أنساب األشراف -22
 2اريخ العرب مطول، جفيميب حتي، ت -23
 .2630ابن حزم، أبو محمد عمي بن أحمد، جميرة أنساب قريش، تحقيق عبد السالم ىارون، القاىرة،  -24
 ابن الكمبي، كتاب النسب الكبير. -25
 .2651نسب وىيبة الخازن، من الساميين عمى العرب، دراسة ىامة في التاريخ العربي قبل اإلسالم، بيروت  -26
 مين، فجر اإلسالم.أحمد أ -02
 .2652أبو الفضل عوض اهلل، مكة في عصر ما قبل اإلسالم، الرياض،  -02
 لطفي عبد الوىاب يحيى، تاريخ العرب في العصور القديمة. -00

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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