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 1. اسم المادة العرب المعاصرتاريخ  

 2. رقم المادة 2242032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. نامجاسم البر  البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 42

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة البكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2402/2402الفصل االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج درجة البكالوريوس

 13. في تدريس المادة األقسام األخرى المشتركة -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2402
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 h.malkawi@ju.edu.jo(، االيميل : 04.24-9الساعات المكتبية )

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 h.malkawi@ju.edu.jo(، االيميل : 04.24-9الساعات المكتبية )

 
 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 ،والحزبيثثة ،البرلمانيثثةوالحيثثاة  ،المسثثم والنضثال   ،السياسثثيوالعثثالم العربثثي مثثا بثين الحثثربين، التطثثور  ،عثثن العثثالم العربثي منثثذ ذوااثثل هثثذا القثرن لمحثثةهثثذا المثثادة فيمثثا يمثي :  تبحثث

العربثي خث ل الحثرب  العالمبين الحربين وقضية سمخ لواء االسكندرونه. االقتصادي والثقافي واالجتماعي ما  التطوروالمعاهدات مع الدول المحتمة والمنتدبة ودساتير المعاهدات. 
واالنق بثات العسثكرية، التوسثع  ،الفمسثطينيةوالقضثية  ،الجامعثة العربيثة. العثالم العربثي بعثد الحثرب العالميثة الثانيثة وقيثام .العالمية الثانية وموقف العثرب مثن الحمفثاء ودول المحثور

 والحرب الباردة.  ،واالح ف ،النشاط االجنبي ،مشاريع الرعاية االجتماعية توسعاالقتصادي،  النمو ،الكبير في التعميم
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف .61

 األهداف -ذ

 ترسيخ االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن. .0

 التنمية الوطنية الشاممة.تأهيل الطمبة لمقيام بأدوارهم المختمفة كمواطنين ذردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة  .2

 اكساب الطمبة مرجعية معرفية مفاهيمية قيمية مهارية. .2

 تمكين الطمبة من االلتزام بالمواطنة والديمقراطية والسموك الحضاري. .0

 

 عمى... اً يكون قادر  ذنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 والء لموطن.يمتمك الطمبة مفاهيم الوطنية واالنتماء وال .0

 امت ك الطمبة المؤه ت المختمفة لمقيام بأدوارهم المختمفة كمواطنين ذردنيين.  .2

 ذن يمتمك الط ب الوعي الكافي لممشاركة في الحياة الديمقراطية والسياسية. .2

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

3 

 

 

 التقييم أساليب مراجع 
لتعّمم نتاجات ا
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

دة. حنان 
 ممكاوي

األول 
 والثاني

-0900الحرب العالمية األولى ) -
0902) 

 االسباب والنتااج .0
 النهضة العربية .2

نتااج الحرب العالمية عمى  .2
 الب د العربية

 قيام عصبة األمم .0
 

الثالث    
والرابع 
 والخامس

        بينلب د العربية بين الحر  -
 (0909 – 0929   ) 

 السادس   
والسابع 
 والثامن

 – 0929الحرب العالمية الثانية )  -
0903 :) 
 . اسباب الحرب0
. موقف األقطار العربية من 2

 الحرب .
. نتااج الحرب وذثرها عمى 2

 الب د العربية. 
 

التاسع    
والعاشر 
والحادي 
 عشر

استق ل كل من : -  
 األردن . ذ

 سوريا  . ب

 لبنان  . ج

 د. العراق
 مصر  . ح

 

الثاني عشر    
والثالث 
 عشر

استق ل ب د المغرب وتحررها:  -  
 ليبيا  . ذ
 تونس . ب

 ج. الجزاار
 د. المغرب

 

ثورة الضباط االحرار في مصر   -
0932.  

 

  



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

4 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02

 التالية: ريسيةالنشاطات واالستراتيجيات التدتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خ ل  يتم
 

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: ذساليبخ ل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 التقارير -

 المشاركة -

 االمتحانات -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -ذ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات الس مة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

بع عشر الرا دة. حنان ممكاوي   
والخامس 
 عشر

 استق ل ذقطار الخميج العربي  -
 0992حرب حزيران عام  -

 وتأثيرها عمى الب د العربية.
 0922حرب رمضان عام  -

 وتأثيرها عمى الب د العربية. 
األحداث التي شهدتها األقطار  -

، وذبرز  0922العربية بعد حرب 
التحديات التي واجهها العرب حتى 

  ت.بداية التسعينا

 

السادس    
 عشر

 مشاريع الوحدة العربية : -
 جامعة الدول العربية  -
  0932االتحاد العربي عام  -
     الجمهورية العربية المتحدة  -
 (0932 – 0990 ) 
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 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.تب الك -ذ
 . 0992، جزءان ، دار المريخ ،  0924 – 0092اسماعيل ياغي : تاريخ العالم اإلس مي الحديث والمعاصر . 0
 . 2444. اسماعيل ياغي : تاريخ العالم العربي المعاصر ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، 2
 . 0999. ذحمد نوفل : الوطن العربي والتحديات المعاصرة ، جامعة القدس المفتوحة ، عمان ، 2
 . 0939، معهد الدراسات العربية ، القاهرة ،   0903 – 0909. ذحمد طربين : الوحدة العربية  بين 0
 رة  ) د.ت (. ذحمد عزت عبد الكريم : تاريخ العالم العربي في العصر الحديث ، دار سعد ، القاه3
 . 0920. ذرس ن رمضان : صور من التراث األردني الفمسطيني ، المعهد ، عمان ، 9
  0922، دار النهار لمنشر ، بيروت ،  0929 – 0292. ذلبرت حوراني : الفكر العربي في عصر النهضة 2
 . 0922درية ، . ج ل يحيى : العالم العربي الحديث والمعاصر ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكن2
 . 0994. جميل عويدات : متميزون في تاريخ العرب المعاصر ، عمان ، 9
 . 0920. حميم بركات : المجتمع العربي المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 04
 . 2442، . رذفت الشيخ : تاريخ العرب المعاصر ، عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة 00
 . 2442. زكريا سميمان بيومي : العرب بين القومية واإلس م ، دار القاهرة ، 02
 . 0999. زهدي سمور : تاريخ العرب المعاصر ، جامعة القدس المفتوحة ، 02
 . 0990، جامعة الموصل ،  0909 – 0309. سيار الجميل : تكوين العرب الحديث 00
 . 0922،  2لرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، دار المتنبي ، الدوحة ، ط. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد ا03
 . 0922. عبد العزيز سميمان نوار : تاريخ العرب المعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 09
 .2444. عمي محافظة : ذبحاث في تاريخ العرب المعاصر ، المؤسسة العربية لمدراسات ، بيروت ، 02
 . 0999( دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  0922-0309عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربي )  . عمر02
 . 0923،  2. لوتسكي : تاريخ األقطار العربية الحديث ، دار الفارابي ، بيروت ، ط 09
 . 0922. ليمى الصباغ : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، دمشق ، 24
 . 0994: دراسات في تاريخ العرب المعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  . محمد عمي القوزي20
 . 0922. مجيد خدوري : عرب معاصرون ، الدار المتحدة لمنشر ، بيروت ، 22
 . 0934. محمد عزة دروزة  : حول الحركة العربية الحديثة ، المطبعة العصرية ، صيدا ، 22
 . 0992، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ،  . نج ء عز الدين : العالم العربي20
 . نجيب عازوري : يقظة األمة العربية ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت . ) د.ت ( .23
 . 0922. هند فتال ورفيق سكرى : تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر ، جروس برس ، لبنان ، 29
 . 0920( ) دراسة توثيقية ( ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  0922 – 0920حدوية العربية ) . يوسف خوري : المشاريع الو 22
 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
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 معمومات إضافية 26.

 
 
 
 

 

/ القسم: مقرر لجنة الخطة------------------اريخ: الت - ---------------التوقيع:  دة. حنان ممكاوي     اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع      التاريخ 

 -------------- ------------------- التوقيع دة. حنان ممكاوي    رايس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

                  قسمالرايس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


