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 1. اسم المادة   تاريخ أوروبا في العصور الوسطى

 2. رقم المادة 0320062

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج لوريوسبكا

 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 0226/0227

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. شتركة في تدريس المادةاألقسام األخرى الم ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0226
 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 اإللكترونيما يمي ء إدراجالرجا
 

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

انية، الديانة المسيحية. ثم يتناول الظروف تبحث ىذه المادة في األسس الرئيسية التي شكمت تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، وىي التراث اليوناني الروماني، الغارات الجرم
سة والصراع بين السمطة الدينية التي ساىمت في ظيور حضارة متميزة في شمال أوروبا نتيجة لتمازج العنصر الجرماني مع الروماني، ثم تتعرض لمتطورات الدينية ودور الكني

اع،الثروة الزراعية، امبرطورية شارلمان وتجزئتيا. ظيور الممالك األوروبية اإلقتصادية ، و ظيور الممالك والزمنية. حركة اإلصالحات الدينية، التطورات اإلقتصادية واإلقط
 القومية التي مرت بيا أوروبا حتى منتصف القرن الرابع عشر.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

 تعريف الطمبة بمفيوم مصطمح العصور الوسطى.  (2

 الطمبة بعوامل ضعف وسقوط األمبراطورية الرومانية في الغرب. تعريف (0

 تعريف الطمبة بالديانة المسيحية وتطور النظام الكنسي والبابوية. (3

 تدريب الطالب عمى المناقشة والحوار. (4

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

 مصطمح العصور الوسطى. مفيومالطمبة  يعرف  (2

 عوامل ضعف وسقوط األمبراطورية الرومانية في الغرب.الطمبة  يعرف (0

 الديانة المسيحية وتطور النظام الكنسي والبابوية.الطمبة  يعرف (3

 الطالب عمى المناقشة والحوار. يتدرب (4
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

 مالتقيي أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

دة. ايمان    
 ىياجنة

األول والثاني 
 والثالث

اإلمبراطورية الرومانية 
واليجرات الشعبية 

أوروبا وظيور داخل 
الديانة المسيحية 

 وانتشارىا

الرابع والخامس     
 والسادس

ظيور البابوية ونموىا 
وسقوط اإلمبراطورية 

 الغربيةالرومانية 

السابع والثامن     
 والتاسع

 امبراطورية شارليمان 

انحالل امبراطورية 
شارليمان ومعيادة 

 فردان

العاشر والحادي     
عشر والثاني 

 عشر 

ظيور الممالك 
 األوروبية وتطورىا 

النظام االقطاعي 
 وتطور الحياة الثقافية 

الثالث عشر     
والرابع عشر 

 والخامس عشر
  روالسادس عش

الحياة الفكرية النيضة 
والمدارس وظيور 

 الجامعات

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

 

 

 المادة التقييم ومتطلبات 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 مةإجراءات السال -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

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 .2982األمير محمد امين وتوفيق حسين، تاريخ أوروبا في العصور، بغداد، عبد  -2
 .2968الدكتور السيد الباز العريني، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، بيروت،  -0
 .2962الدكتور سعيد عاشور، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، القاىرة،  -3
 .2957العزيز توفيق حسين، بيروت، الين بور، نماذج بشرية من العصور الوسطى، ترجمة عبد  -4
 .2967ىـ. موسى، ميالد العصور الوسطى، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، القاىرة،  -5
أ.ل فشر، تاريخ أوروبا، العصور الوسطى، نقمو الى العربية محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العريني، دار المعارف  -6

 .2969بمصر 
 .2967رجم داوسن كرستوفر، تكوين أوروبا، مت -7
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 م.0220محمود عمران، معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، مصر،  -8
 .2955كوبالن، جورج وليام، االقطاع والعصور الوسطى بغرب أوروبا، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،   -9

 .2953كولستون، التاريخ الوسيط )عالم العصور الوسطى في النظام والحضارة، ترجمة جوزيف نسيم،  -22
 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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