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 1. اسم المادة تارٌخ العرب الحدٌث 

 2. رقم المادة (2032032)

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ 0
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ 0
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٌوجد 

 5. سم البرنامجا البكالورٌوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنٌة

 8. الكمية كلٌة اآلداب

 9. القسم التارٌخ

 10. مستوى المادة بكالورٌوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2322/2323األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالورٌوس

 13. كة في تدريس المادةاألقسام األخرى المشتر  ال ٌوجد

 14. لغة التدريس العربٌة

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

 

 منّسق المادة .21

 : رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًا ٌلًم الرجاء إدراج
 

  يهُذ انًجُضٍُأ.د.

(58428رلى انًكزت )   

( 15 -11انظبػبد انًكزجُخ ) احذ ، صالصبء ، خًُض   

 
 

 وصف المادة .71

 .مذكور فً الخطة الدراسٌة المعتمدة هو كما
انؼضًبٍَ ، وانزظىراد انزٍ  رأي ثهب انؼزة انىعىد انؼضًبٍَ،  وانزحىالد االلزظبدَخ واالعزًبػُخ وانظُبطُخ انزٍ ػبشزهب  انجالد كى انجالد انؼزثُخ ػشُخ انحَزُبول انًظبق     

ًبر انحذَش وانزُظًُبد االطزؼانؼزثُخ، وانحُبح انُىيُخ فٍ انًذٌ، وظزوفهب انؼبيخ  وفٍ انزَف  وانحزكبد انفالحُخ واالحزغبعُخ وانضىراد، وحزكبد االطالػ ، وحزكخ 

.1158و وانغبء انخالفخ 1114انؼضًبَُخ وانضىرح انؼزثُخ انكجزي وانحزة انؼبنًُخ االونً وطىال إنً َهبَخ انحكى انؼضًبٍَ ػبو   

 

 

 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 األهداف -أ

 انزؼزف ػهً اهى يظبدر ربرَخ انؼزة انحذَش. .1

 رغطٍ ربرَخ انؼزة انحذَش، يٍ َىيُبد وطغالد وكزت رزاعى وفزبوي. رحهُم َظىص ثؼض انًظبدر انزٍ .5

 انزؼزف ػهً األوضبع االلزظبدَخ واالعزًبػُخ نهىطٍ انؼزثٍ خالل انحكى انؼضًبٍَ. .3

 رزجغ انظُبطخ االطزؼًبرَخ انزٍ يبرطهب االطزؼًبر فٍ انىطٍ انؼزثٍ. .8

 انؼضًبَُخ. دًباٌ َحهم األطجبة انكبيُخ خهف لُبو حزكبد االطالػ وانزُظُ .2

 أٌ َزؼزف انطبنت ػهً اهى االَغبساد انحضبرَخ انؼضًبَُخ فٍ انىطٍ انؼزثٍ فٍ يغبل انًجبٍَ انؼبيخ واألطىاق وانًذارص .6

 دراطخ ثؼض  حزكبد االطالػ فٍ انذونخ يٍ ايضبل انحزكخ انىهبثُخ وانظُىطُخ وانًهذَخ. .7

 ة وتجربة الدولة العثمانٌة ، وبقٌة حركات التجدٌد اإلسالمً ورموز الفكر النهضوي العربًالتعرف إلى  تجربة  محمد علً باشا والً  مصر االصالحٌ
 على... ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب

 انزؼزف ػهً اهى يظبدر ربرَخ انؼزة انحذَش. .4

 ىيُبد وطغالد وكزت رزاعى وفزبوي.رحهُم َظىص ثؼض انًظبدر انزٍ رغطٍ ربرَخ انؼزة انحذَش، يٍ َ .1

 انزؼزف ػهً األوضبع االلزظبدَخ واالعزًبػُخ نهىطٍ انؼزثٍ خالل انحكى انؼضًبٍَ. .11

 رزجغ انظُبطخ االطزؼًبرَخ انزٍ يبرطهب االطزؼًبر فٍ انىطٍ انؼزثٍ. .11

 انؼضًبَُخ. داٌ َحهم األطجبة انكبيُخ خهف لُبو حزكبد االطالػ وانزُظًُب .15

 ػهً اهى االَغبساد انحضبرَخ انؼضًبَُخ فٍ انىطٍ انؼزثٍ فٍ يغبل انًجبٍَ انؼبيخ واألطىاق وانًذارص أٌ َزؼزف انطبنت .13

 دراطخ ثؼض  حزكبد االطالػ فٍ انذونخ يٍ ايضبل انحزكخ انىهبثُخ وانظُىطُخ وانًهذَخ. .18

 قٌة حركات التجدٌد اإلسالمً ورموز الفكر النهضوي العربًالتعرف إلى  تجربة  محمد علً باشا والً  مصر االصالحٌة وتجربة الدولة العثمانٌة ، وب
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 أطبنُت انًزاعغ

 انزمُُى
َزبعبد 

انزؼهّى 
 انًزحممخ

 انًحزىي األطجىع انًذّرص

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
 ذاَبرهبيمذيخ فٍ االسيُخ انحذَضخ وث األول 

 انؼزة فٍ يطهغ انؼظز انحذَش   

 

أ.د يهُذ    
 انًجُضٍُ

/ انفتح / انىطىل انؼضًبٍَ نهًُطمخ انؼزثٍ  انضبٍَ

 انتحرٌر / انغسو
 انزُظًُبد االونً نهحكى انؼضًبٍَ  

 
أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
 انضبنش

 انزاثغ
انحُبح انظُبطُخ وانحكى فٍ انجالد انؼزثُخ فٍ 

 ٍظم انحكى انؼضًبَ

 
أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
انحُبح االلزظبدٌ: انضزائت/  انخبيض

انؼًهخ، واألطىاق، وانزغبرح ، 

انحزف  وانظُبئغ، وانًىاَئ، 
 واإللطبع

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
انحُبح االعزًبػُخ: انفئبد االعزًبػُخ،  انظبدص

انؼهًبء، انشػزاٌ، 

انًزظىفخ، وانفمزاء 

 واهم انغذة ..أنخ

 

ُذ أ.د يه   

 انًجُضٍُ
انحُبح انضمبفُخ وانفكزَخ: انزؼهُى، وانًذارص،  انظبثغ

وانًُبهظ وانزحهخ 

انؼهًُخ، واشكبل انزأنُف، 

 وانززعًخ وانمىاٍَُ.

 

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
حزكبد اإلطالػ وانزغذَذ: انىهبثُخ،  انضبيٍ

 انًهذَخ انظُىطُخ...انخ

 

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
ُخ وحكى يحًذ ػهٍ ثبشب انضىرح انفزَظ انزبطغ

وانًشزوطُخ االونً 

1476  

 

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
انزغهغم انغزثٍ فٍ انًُطمخ انؼزثُخ،  انؼبشز

 وانًؼبهذاد انذونُخ

 

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
 حزكخ االطزؼًبر  فٍ انًغزة انؼزثٍ انحبدٌ ػشز

 انحذَش

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
نمىيُخ انؼزثُخ ػشز،انًشزق انؼزثٍ ا انضبٍَ ػشز

وانىػٍ ثهب، وانزاثطخ 

 اإلطاليُخ

 

أ.د يهُذ    

 انًجُضٍُ
انضىرح انؼزثُخ ويشزوع انخالص انؼزثٍ  انضبنش ػشز 

 وانغبء انخالفخ

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 ة:التالٌ النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم

 المحاضرة . -
 المحاورة . -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
 

 %(23: )  رات ومشاركة وأعمال صفٌة  حواتقرٌر وواجبات و -
 %(03امتحان منتصف الفصل : ) -
 %(33االمتحان النهائً :)  -

             

 

 

 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

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 لمعدات واألجهزة المطموبةا .02

 قاعات مجهزة ومناسبة .
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 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 المراجع:

 و.1148يظز، ط، رحمُك يحًذ يظطفً، انمبهزح، 2و( ثذائغ انشهىر فٍ ولبئغ انذهىر، 1235هـ/131اثٍ اَبص، يحًذ )د .1

 و.1114و( يفبكهخ انخالٌ فٍ حىادس انشيبٌ، ثُزود، نجُبٌ، 1286هـ/123اثٍ طىنىٌ، يحًذ ثٍ طىنىٌ انظبنحٍ )د .5

 و.1161ط، رحمُك يحًذ ثهغذ انجُطبر، ديشك، طىرَب، 5( حهُخ انجشز فٍ أػُبٌ انضبنش ػشز، 1116هـ/1332انجُطبر، ػجذ انزساق )د .3

 و.1144ط، رحمُك ػجذ انزحًٍ ػجذ انزحُى، دار انكزت انًظزَخ، انمبهزح، 8( ػغبئت اِصبر فٍ انززاعى واألخجبر، 1455/هـ1537انغجزرٍ، ػجذ انزحًٍ )د .8

 هـ.1311، رزعًخ َىفم افُذٌ َؼًخ هللا، يزاعؼخ خهُم افُذٌ انخىرٌ، انًطجؼخ االدثُخ، ثُزود، نجُبٌ، 5انذطزىر انؼضًبٍَ، ط .2

 و.1173كبيهخ، دراطخ ورحمُك يحًذ، ػًبرح، انًؤطظخ انؼزثُخ نهذراطبد وانُشز، ثُزود، نجُبٌ، انطهطبوٌ، رفبػخ رافغ، االػًبل ان .6

 و.1162انكىاكجٍ، ػجذ انزحًٍ، األػًبل انكبيهخ نؼجذ انزحًٍ انكىاكجٍ، انهُئخ انؼبيخ  نهزأنُف وانُشز، انمبهزح، يظز،  .7

 و.1177انؼضًبَُخ، دال انغهُم، ثُزود، نجُبٌ، و( ربرَخ انذونخ انؼهُخ 1111هـ/1334انًحبيٍ، فزَذ ثٍ احًذ ) .4

 و.1141ط، ثُزود،نجُبٌ، 8و( خالطخ األصز فٍ اػُبٌ انمزٌ انحبدٌ ػشز، 1611هـ/1111انًحجٍ، يحًذ )د .1

 طغالد انًحبكى انشزػُخ انؼضًبَُخ ودفبرز انطبثى انؼضًبرُخ. .11

 انًزاعغ:

 و.1111ج، َمهه انى انعربٍت صانح سعداوي، ارسٍكا، استاَبىل، 2، إحساٌ اوغهً، اكًم اندٌٍ، اندونت انعثًاٍَت تارٌخ وحضارة .1

 و.1191، انماهرة، يكتبت االَجهى انًصرٌت، انماهرة، يصر، 1114-1514اٍَس، يحًد احًد، اندونت انعثًاٍَت وانًشرق انعربً  .2

 و.1193انسىرٌت، ديشك، سىرٌا، انصباغ، نٍهى، انًجتًع انعربً انسىري فً يطهع انعهد انعثًاًَ، يُشىراث وزارة انثمافت  .3

 و.1191عبد انكرٌى، عسث، دراساث فً تارٌخ انعرب انحدٌث، دار انُهضت انعربٍت، بٍروث، نبُاٌ،  .4

 1113، ديشك يكتبت أطهس 1116-1516عبد انكرٌى رافك، انعرب وانعثًاٍَىٌ،  .5

 و.1161رف، انماهرة، يصر، و، دار انًعا1114-1964عىض، عبد انعسٌس، االدارة انعثًاٍَت فً والٌت سىرٌت  .6

 نىتسكً، تارٌخ االلطار انعربٍت انحدٌث، دار انتمدو، يىسكى. .9

 

 معمومات إضافية 26.

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

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

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

                 :  قسمالرئيس                                                                                                             
     ودةمساعد العميد لضمان الج                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


