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مادة خطة  

 اترخي العرب املعارص

   
قسم التارخي/ لكية الآداب/اجلامعة الأردنية   

_________________________________________   

 :  املادةبياانت 

 اترخي العرب املعارص :ادةامس امل 

 2542232: ادةرمق امل 

  ثالث ساعات نظري :الساعات ادلراس ية. 

  باكلوريوس: س توىامل. 

 

 :ادةبياانت أأس تاذ امل

  براهمي الرشعة. د.أأ  .ا 

 22832: هاتف املكتب 

 4666247272: اخللوي 

  (.2 – 22)الساعات املكتبية 

  الربيد الالكرتوينi.shraah@ju.edu.jo 

 : الوصف العام للامدة

                             
املعارص منذ بداايت القرر   اترخي البالد العربية ليتعرف الطالب عىل هذه املادة تلقد مصم         

الس بعينيات  حىت بداية 2428احلرب العاملية الأوىل اليت انهتت يف عام  مع هنايةالعرشين، وحتديدا 

الطالب من التعرف عىل تطور البالد العربية ونضال شرعواا  هذه املادة كنس متمن القر  املايض، و 

ضررد الاسرر تعامر الأ نررا، و مات س مررن الاسرر تعامر الربيطرراين و الاسرر تعامر ال ر  رر، و اصررة 

يتر ومرا ترال احلررب النضال العسكري واملمتثل  لثورات العربية الريت قامرت مرا برر احلرربر العرامل 

العاملية الثانيرة مرن ثرورات أأدت لالسر تقاللإ  ف ضرانة للنضرال السر يا  للعررب ضرد ال ر سر ير 
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النيابيرة : للطالب أأيضا التعرف عرىل التطرورات الس ياسر ية س تتيح املادةو . والربيطانير والايطالير

تالل، وبعررد احللررول عررىل واحلزبيررة وادلسرر تورية يف ادلول العربيررة أأثنررات نرررتة الانتررداب والاحرر 

الاس تقالل،  ف ضانة ا ىل ظهور خطر الهجرة الهيودية ا ىل نلسطر ومقاومة هرذا اخلطرر، واحلررب 

، وردود نعرل 2476وقيام الكيا  اللهيوين، وحررب حزيررا  عرام  2428العربية اف رسائيلية عام 

العربية  -ة العالقات العربيةالكشف عن طبيع وتتضمن املادة .العرب وت اعلهم مع القضية ال لسطينية

و اصة احلرب العربية الباردة، واحملاوفت الوحدوية بر ادلول العربيةإ مكشاريع الوحدة وقيام جامعة 

 .ادلول العربية، وظروف اس تقالل البالد العربية

 :  أأهداف املادة

 : ا ىل مساعدة الطالب عىل  هتدف هذه املادة

لثورات العربية ضد الاس تعامر الأ نا ومقارنهتا  لثورات نهم العوامل اليت أأدت ا ىل قيام ا -2

 .العربية احلالية

معرنة دور اجملمتعات العربية  يف احللول عىل الاس تقالل وتقدير مساهامهتا يف تطوير   -2

 .مؤسسات دولها عىل مجيع اللعد

 .  بيةحتليل مناذج من مشاريع الوحدة العربية، واس تخالص أأمهية قيام جامعة ادلول العر   -5

اكتساب همارات الت كري التارخيي الناقد من  الل كتابة ورقة حبثية عن موضوع يتعلق  -2

 .بتارخي العرب احلديث واملعارص

دراك طبيعة العالقات العربية   -3 العربية بعد احللول عىل الاس تقالل وتأأثريها عىل قوة  -ا 

 .العرب يف الساحة ادلولية

 .اليت قامت ضد الاحتالل الربيطاين الاعزتاز  حلراكت الوطنية اخلليجية -7
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 :  خمرجات التعمل  

نرررر  مررررن املتوقررررع أأ  يكررررو  الطالررررب قررررادرا   ادةاملرررر عنررررد الانهتررررات مررررن هررررذه نا 

 :عىل

ملررررررام برررررراذج مررررررن تطررررررور النضررررررالر -2 العسرررررركري والسرررررر يا  يف : اف 

 .البالد العربية يف القر  العرشين للحلول عىل الاس تقالل

مررررررا بررررررر ادلول العربيررررررة واسرررررر تخالص حتليررررررل طبيعررررررة العالقررررررات  -2

 .مواطن القوة والضعف

مقارنررررة منرررراذج مررررن مشرررراريع الوحرررردة العربيررررة الرررريت طرحررررت يف القررررر    -5

 .العرشين ونهم أأس باب النجاح واف خ اق لهذه املشاريع

تقيررررمي الس ياسررررات الرررريت انهتجهتررررا ادلول العربيررررة بعررررد حلررررولها عررررىل   -2

 .الاس تقالل

دراك أأمهيرررررة الأمرررررة العربيرررررة يف -3 الترررررارخي املعرررررارص ولي يرررررة ت عيرررررل دور  ا 

قلميية وادلولية  .العرب عىل الساحتر اف 

مقارنرررررة حرررررافت مرررررن احلرررررراكت الوطنيرررررة اخلليجيرررررة ضرررررد الاحرررررتالل  -7

 .24القر  الربيطاين يف 

 ت توزيع العالما

    %54 منتلف ال لل  امتحا 

Presentation 23  عرض البحث% 

 %23  الوا بات واملشاركة

 %24 الهنايئ الامتحا 

 %244  اجملموع
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  :اوتوزيعه حمتوي املادة

 : الأس بوع الأول

عطات حملة عن أأوضراع الربالد العربيرة  رالل احلررب  توصيف املادةعرض   ومناقش ت ، وا 

 .العاملية ونتاجئ احلرب عىل مس تقبل البالد العربية

 :الأس بوعا  الثاين والثالث

 (: الربيطاين وال ر  ) ريب النضال العريب العسكري ضد الاحتالل الغ

 .2424الثورة املرصية عام : أأوف

 .2424الثورة العراقية : اثنيا

 (.2426-2423)الثورة السورية : اثلثا

 (.2454-2457)الثورة ال لسطينية الكربى : رابعا

 :الأس بوعا  الرابع واخلامس

 :مشاريع الوحدة العربية

 .مرشوع الهالل اخلليب: أأوف

 .سوراي الكربى مرشوع: اثنيا

 .قيام جامعة ادلول العربية: اثلثا

 :الأس بوعا  السادس والسابع

 :املوقف العريب من القضية ال لسطينية

 .2428احلرب العربية اف رسائيلية عام : أأوف

 .2476حرب حزيرا  عام : اثنيا
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 .2465حرب ترشين عام : اثلثا

 :الأس بوع الثامن

 ( :2423-2454)ة الثانية البالد العربية  الل احلرب العاملي

 .دور العرب يف احلرب: أأوف

 .نتاجئ احلرب عىل البالد العربية: اثنيا

 :الأس بوع التاسع
                                                           .2438امجلهورية العربية املتحدة والاحتاد العريب يف عام : املوقف العريب من قيام س من

 :لعارشالأس بوع ا

 .2432والثورة اجلزائرية عام  2432الثورة املرصية عام 

دقيقرة مرن س حمرا ة  23ابتدات من الأس بوع احلرادي عرشر سريص صلري  : مالحظة

 .لعرض الأحباث

 :والثاين عرش الأس بوع احلادي

 .اس تقالل بالد الشام والعراق

 :عرشوالرابع  الأس بوع الثالث

نريق   .ياس تقالل منطقة الشامل اف 

 :عرشالأس بوع اخلامس 

 .العالقات بر ادلول العربية واحلرب الباردة 

 :عرش الأس بوع السادس

 .الهنايئ شة الأحباث ومرا عة مادة الامتحا مناق اس تكامل 
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 :ادة املميطرائق تقد

ا  يه حمور العملية التعلميية وأأ  احمل بار أأ  املشاركة ال عاةل للطالبعىل اعت  يعمتد تقدمي املادة    

 :هو ميرس وجمود لهذه العملية، ومكل نأأ  طرق تقدم املقرر تمتثل يف

 العروض  لوسائل التعلميية اخملتل ة. 

 اس تخدام برامج ومواقع الش بكة العنكبوتية. 

 جلسات العلف امهين. 

 مواقف الانرتاضية. 

 أأ شطة التعلمي التعاوين  . 

 

 :التقيمي وأأدوات  س ياسة   

، وتتنوع أأدوات التقيمي لقياس مدى حتقق مي مبخرجات التعمل لهذه املادةتقيترتبط س ياسة ال     

آداة تأأيت عىل النحو التايل  :خمرجات التعمل وأأمه أأدوات التقيمي واملقابل المكي للك أ

 

 ادلرجة أأداة التقيمي

 23 الوا بات واملشاركة الل ية

 23 حبث رئي  تتونر ني  مقومات الأحباث العلمية

 54     لف ال للمنت امتحا 

 24 هناية ال لل امتحا 

 244 اجملموع
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 :الأ شطة واملهام التعلميية

  اس تعدادا  ملامرسة  قاعة احملا ةقراتة احملا ة  يدا  قبل حضور عىل مجيع الطالب

طهتا يف ملف  اص يسمى سجل مجيع أأ شوميكن للطالب أأ  ي  اة التعلميية دا لهالأ شط

 .مبلف املادة

 أأية مواد مطبوعة  أأو ة من أأس تاذ املادةب املقرراملواضيع من الكتبقراتة  الطالب قوم مجيعي

لهيا سوات اكنت هذه املواد الكرتونية أأو غري الكرتونية ودمج ما  يص توزيعها أأو يص ا رشادمه ا 

 .يص قراتت  مع الأ شطة اليت تص دا ل اللف أأو  ارج 

  ف ضانية املدونة دا ل هذه اخلطة لادر ا لبحث والاطالع عىل امليقوم مجيع الطالب 

 .سوات اكنت مطبوعة أأو غري مطبوعة

  جيابية وناعلية يف الأ شطة الل ية أأثنات احملا ة من  الل  يع الطالبعىل مج املشاركة   

 .الأعامل ال ردية والثنائية ومجموعات العمل

 جناز ا يقوم الطالب  .ملا يطلب  احملا طبقا   لوا بات  

 جناز البحث الرئيس يقوم الط رها أأحد أأمه  عتبا  هذه اخلطةاملدونة يف لوا باتواالب   

 . وانب التقيمي للامدة

  تعمل بتدوين املالحظات أأثنات احملا ة واليت تعترب  زت من اسرتاتيجية ال يقوم الطالب

 .امايت املتبع يف هذا املادة

 مل ما نات  من املادةالطالب التذي يتغيب عن احملا ات يقع علي  مسؤولية تع. 
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 .لسري العملية التعلميية دا ل القاعةالقواعد املنظمة 

 هو أأساس العملية التعلميية م املتبادل بر الاس تاذ والطالبالاحرتا. 

  لزام مجليع الطالب وتطبق تعلاميت الانتظام يف حضو اجلامعة يف معلية ر احملا ات ا 

 .الغياب واحلضور

 ثر عىل التقيمي اللكي احملا ة وعدم التأأخر، وخمال ة ذكل يؤ  الالزتام  حلضور يف موعد

 .للطالب

 ويف حاةل انهتاك ذكل( مغلق متاما   لتل و ا)منعا   ات   مينع اس تخدام التل و  اخللوي 

 .مغادرة قاعة احملا ةسوف يطلب من الطالب 

  من الأس تاذ ددةيف املواعيد احمل سلمي الوا باتجيب الالزتام بت. 

 وف جيوز  لتغيب عن الامتحاانت دو  عذر حيرم الطالب من العالمات اخملللة هلا

ف بعذر مقبول عادهتا ا   .ا 

 تطبق القواعد اجلامعية يف حافت الغش أأثنات الاختبارات. 
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 :ملادر التعمل     

 :قامئة امللادر واملرا ع  للغة العربية

دار ،  زتا  ،  2484 – 2242خي العامل اف ساليم احلديث واملعارص اتر: اسامعيل ايغي  -2

. 2445، املرخي   

 

.2444، الرايض ، مكتبة العبياك  ، اترخي العامل العريب املعارص : اسامعيل ايغي . 2  

 

. 2447، عام  ، جامعة القدس امل توحة ، الوطن العريب والتحدايت املعارصة : أأمحد نونل . 5  

 

، القاهرة ، معهد ادلراسات العربية ،   2423 – 2427الوحدة العربية  بر : بر أأمحد طر . 2

2434 .  

 

(ت .د) القاهرة، دار سعد ، لعرص احلديث اترخي العامل العريب يف ا: أأمحد عزت عبد الكرمي . 3  

 

. 2482، عام  ، املعهد ، صور من الرتاث الأردين ال لسطيين : أأرسال  رمضا  . 7  

 

بريوت ، دار الهنار للنرش ،  2454 – 2648ال كر العريب يف عرص الهنضة : حوراين  أألربت. 6

 ،2466 .  

 

، الاسكندرية ، املكتب اجلامعي احلديث ، العامل العريب احلديث واملعارص : جالل حيىي . 8

2482 .  

 

. 2444، عام  ، ممتزيو  يف اترخي العرب املعارص : مجيل عويدات . 4  

 

  2482، بريوت، الوحدة العربية  مركز دراسات، اجملمتع العريب املعارص : ت حلمي براك. 24

 

، عر لدلراسات والبحوث اف  سانية والا امتعية ، اترخي العرب املعارص : رأأنت الش يخ . 22

. 2442، القاهرة   

 

. 2442، دار القاهرة ، العرب بر القومية واف سالم : زلراي سلامي  بيويم . 22  
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. 2447، جامعة القدس امل توحة ، اترخي العرب املعارص : دي مسور زه. 25  

 

. 2442، جامعة املوصل ،  2427 – 2327تكوين العرب احلديث : س يار امجليل . 22  

 

، ادلوحة ، دار املتنا ، اترخي العرب احلديث واملعارص : عبد الرحمي عبد الرمحن عبد الرحمي . 23

. 2482،  5ط  

 

. 2465، بريوت ، دار الهنضة العربية ، اترخي العرب املعارص : سلامي  نوار  عبد العزيز. 27  

 

2444،بريوت ، العربية لدلراسات  املؤسسة، أأحباث يف اترخي العرب املعارص : عيل حمانظة . 26  

 

، دار املعرنة اجلامعية (  2422-2327) اترخي املرشق العريب : معر عبد العزيز معر . 28

. 2447 ،الاسكندرية   

 

. 2483،  8ط ، بريوت ، دار ال ارايب ، اترخي الأقطار العربية احلديث : لوتسيك . 24  

 

.2482، دمشق ، اترخي العرب احلديث واملعارص : ليىل اللباغ . 24  

 

، بريوت ، دار الهنضة العربية ، دراسات يف اترخي العرب املعارص : محمد عيل القوزي . 22

2444 .  

 

. 2465، بريوت ، ادلار املتحدة للنرش ، عرب معارصو  : ي جميد  دور. 22  

 

.2434، صيدا ، املطبعة العرصية ، حول احلركة العربية احلديثة : محمد عزة دروزة  . 25  

 

حيات الكتب العربية ، العامل العريب : جنالت عز ادلين . 22 . 2472، القاهرة ، دار ا   

 

.بريوت ، املؤسسة العربية لدلراسات والنرش ،  يقظة الأمة العربية: جنيب عازوري . 23  

( .ت .د)   
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، لبنا  ،  روس برس ، اترخي اجملمتع العريب احلديث واملعارص : هند نتال ورنيق سكرى . 27

2488 .  

 

، ( دراسة توثيقية ) ، ( 2486 – 2452) املشاريع الوحدوية العربية : يوسف خوري . 26

. 2484، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية   

 :قامئة امللادر واملرا ع  للغة الاجنلزيية

1- Bernard, Reich: Quest for Peace-United States – Israel Relations 

and the Arab-Israeli Conflict , New Brunswick , New Jersey , 1977. 

2- England, Naval: Intelligence Division Iraq and the Persian Gulf, 

2004. 

3- Khadduri,  Majid: Independent Iraq 1932-1958,  A Study in Iraq 

Politics, Oxford University, London, 2  edition, 1990. 

4- Marr, Phebe: The Modern History of Iraq, Westview Press, 

Oxford, 1985. 

 

5- Mohammed Mughisuddin: Conflict and cooperation in the Persian 

Gulf , 2001. 

 

6- The Persian Gulf historical summaries 1907-1953, ,vol.1: Historical 

summary of events in territories of the Ottoman Empire, Persia and 

Arabia, 2002. 

7- Pundik, Ron: The Struggle for Sovereignty - Relations between 

Great Britain and Jordan, 1946-1951, Black Well, Oxford, 1994. 

8- Rashidi, Galal: The Arabs and the world of the seventies, 2003. 
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9- Riyadh,M,"Israel and the Arab Water in Historical Perspective", 

Research in book"Israel and Arab Water", An international 

symposium, Amman 25and26 February 1984, Arab Research 

Centre, London, 1985. 

10- Thomas C. Barger: Arab States of the Persian Gulf, 1996. 

11- Walt, Stephen Martin: The Origin of Alliances- Super Power 

and regional Diplomacy in the Middle East 1955-1979, University 

of California, Berkeley, 1993. 

 

 تدريس املقرر نلس ة

 

  الوقت الاكيفأأبدأأ احملا ة بطرح عدد من الأس ئةل حول ما مت حتضريه من قبل واعطهيم 

 .للامقشة نامي بيهنم حملاوةل حل الأس ئةل

   حداث تنوع يف رمت احملا ة لتعزيز القراتة واملناقشة والاس امتع واحياان أأس ئلهتم أأ  ا

 .تلخي  والكتابةيلخلو  النقاط الأساس ية وهو ما يعزز نكرة ال 

  مبعىن احللول عىل املادة العلمية من أأصولها الأولية  املادةاتبع املهنج العلمي يف تدريس

ملادر أأخرى ليك يتحقق الطالب من املعلومة بن س  وهو ما يمني و لوثيقة مكلدر أأويل 

 .مبدأأ التعمل امايت
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 :ص حة الت كر والتأأمل

 حتديث احملتوى -2

  د ال بعض التغريات الريت تسراعد يف حترديث املقررر تطور املادة الع لمية للمقرر   

ضرانة  مثل الاعامتد عىل امللادر الاولية والثانوية يف تدريس مادة التارخي وكذكل ا 

بعض امللطلحات التارخيية والاطالع عىل أأحدث الأحباث العلمية يف اجملال وهو 

 .ما جيدد املادة العلمية دامئا ويرثهيا

  احملتوى العلمي عىل أأساس التحليرل عرىل سر يل املثرال حتليرل الواثئرق التعمق يف

 .الأصلية وربطها  حلقبة التارخيية و الأحداث  ملنطقة

 الاطالع عىل أأحدث املرا ع العلمية واليت تساعد عىل حتديث املادة العلمية. 

 ا تعرردد الأ شررطة الطالبيررة الرريت تسررامه يف ربررط الطررالب  ملررهنج وأأيضررا  المتتررع مبرر

 .ينجزو 

 س اردف ت سر يط املرادة  املرادة حماوةل توظيف ممارسات تعلميية متنوعة يف تقردمي

 .العلمية ونهمها وليس ح ظها

  ف لسراب همرارات الت كرري  الأسر تاذ والطالرب لق بيئة ت اعليرة ممرع برر  شراط

التررارخيي الناقررد والررتعمل امايت وهمررارات افتلررال ال عررال، ممررا ميكررن الطررالب مررن 

    .شاركة ال ردية وامجلاعية حيث يص تشجيع الطالب عىل الت كري أأكرث من احل  امل 

 .تطور وسائل التقيمي -2

  ضانة الاختبارات الش هية ومعل  امعرة للعمرل ومعرل تقرارير دراسرة حراةل وبطاقرات ا 

معرل  -املناقشات الل ية -الاختبارات ال للية: مالحظة الأدات  ف ضانة ا ىل ما س بق
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قرارير ومعرل بعرض الت -املرشروعات البحثيرة -ملرف اجنراز الطالرب -حثيرةالعروض الب 

 .لتارخياملؤمترات اخلاصة  اخلاصة وحضور 

 .التنوع يف أأساليب تدريس املادة -5

 احملا ة ندامئا  ما يستشعر الاس تاذ ما يلعب عىل الطالب من نهم شيئا   طبيعة تغري

 .نعىل الاس تاذ ت س يط املعلومات وايضاهحا

 .تريم ا ىل حتسر املادة مقرتحات -2

   الاعامتد عىل ال هم وليس احل. 

 تمنية مبدأأ التعلمي امايت. 

 المتكن من اس تخدام الانرتنت يف احللول عىل املعلومات وتقيمي هذه البياانت. 

 تدريب الطالب عىل أأساس الت كري التارخيي النقدي اخلالق. 

  لساب الطالب املهارات يف جمال البحث العلمي التار  .خييا 

 ط الأحداث التارخيية يف املايض  حلا رب. 

 


