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 1. اسم المادة تاريخ العالم المعاصر 

 2. رقم المادة 2742032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 7
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 7

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. رنامجاسم الب 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 2403/2404الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج درجة البكالوريوس

 13. ة في تدريس المادةاألقسام األخرى المشترك -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2403
 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 : 04074-5الساعات المكتبية )

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 h.malkawi@ju.edu.jo(، االيميل : 04074-5الساعات المكتبية )

 
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

ف  ي اوروب  ا  الهام  ة، التط  ورات السياس  ية 0575-0505الس   م ف  ي ب  اريس، عص  بة االم  م، الع  الم م  ا ب  ين  م  متمره  ذا الم  ادة فيم  ا يم  ي:  ثتبح  
، ظه  ور االنظم ة الكمي ة النازي ة ف ي الماني ا0 الفاشس تية ف ي ايطالي  ا، 0575-0577وخارجه ا0 التككي د عم ال االزم ات السياس ية واالقتص ادية الكب رى 

وغي ر المباش رة، الع الم بع د الح رب العالمي ة  المباش رةوالحرب العالمية الثانية: أسبابها  0في االتحاد السوفياتي، العسكرية في اليابان شموليالالحكم 
دم وظه  ور كتم  ة ع   معس  كرينالتح  رر ف  ي الع  الم وتص  فية االمبراطوري  ات االس  تعمارية، انقس  ام الع  الم ال  ال  حرك  اتالثاني  ة، هي   ة االم  م المتح  دة: 

 ……00العدوان الث ثي عمال مصر، الحرب الكورية الفيتنامية، الخ فمسطين، عمالاالنحياز0 االزمات السياسية الكبرى: العدوان الصهيوني 
 

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
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 األهداف -أ

 ترسيخ االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن0 00

 نين أردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة التنمية الوطنية الشاممة0تكهيل الطمبة لمقيام بكدوارهم المختمفة كمواط 20

 اكساب الطمبة مرجعية معرفية مفاهيمية قيمية مهارية0 70

 تمكين الطمبة من االلتزام بالمواطنة والديمقراطية والسموك الحضاري0 00

 

 عمال000 اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 ك الطمبة مفاهيم الوطنية واالنتماء والوالء لموطن0يمتم 00

 امت ك الطمبة الممه ت المختمفة لمقيام بكدوارهم المختمفة كمواطنين أردنيين0  20

 أن يمتمك الط ب الوعي الكافي لممشاركة في الحياة الديمقراطية والسياسية0 70

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم ليبأسا المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

دة0 حنان 
 ممكاوي

األول 
 والثاني

اسباب قيام الحرب العالمية االولال " 00
0500   0504 " 

  مراحل الحرب
 وتطوراتها 

  نتا ج الحرب العالمية
 االولال 

  تسويات الصمح وظهور
 عصبة االمم

الثالث    
والرابع 
 والخامس

بروز قوة الواليات المتحدة  00
 االمريكية

االزمة االقتصادية العالمية بعد  20
 الحرب العالمية األولال0

 

 ظهور الفاشية في ايطاليا 00 السادس   

 ظهور النازية في ألمانيا 20

 

تطور المانيا حتال قبيل الحرب  00 السابع   
 العالمية النابية0

 

الثامن    
 والتاسع

  0575الثانية " 0الحرب العالمية 0
0501" 

  االسباب 

  النتا ج 

 

العاشر    
والحادي 
 عشر

0بروز قوتي : الواليات المتحدة 0
االمريكية واالتحاد السوفيتي بعد الحرب 

 العالمية الثانية كفوى عظمال0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني عشر 
والثالث 

عشر والرابع 
 عشر

 ظهور المنظمات الدولية -0
  االمم المتحدة 

 ة االوبك منظم 

  حمف وارسو 

 الحرب الباردة 

 حمف شمال االطمس  

 االتحاد االوروبي 
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 ات واالستراتيجيات التدريسيةالنشاط. 02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خ ل  يتم
 

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 نظام المجموعات -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 ييم والمتطمبات التالية:التق أساليبخ ل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 التقارير -

 المشاركة -

 االمتحانات -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات الس مة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب رةالمتوف الخدمات -و

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الخامس  دة0 حنان ممكاوي   
عشر 

والسادس 
 عشر

انهيار المعسكر  00
 االشتراكي 0

 الوحدة االلمانية 0 20
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمال الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة0الكتب  -أ
 05540لكتب االردني ، عمان ، براور ، دانييل ، العالم في القرن العشرين : عصر الحروب العالمية والثورات ، مركز ا -0
 0 0530، ترجمة ، نور الدين حاطوم ، دار الفكر ، دمشق ،  0501جماعة من المملفين الغربيين ، تاريخ عصرنا منذ  -2

 0 0532جماعة من المملفين ، قضايا عصرنا ، ترجمة ، نور الدين حاطوم ، دار الفكر ، دمشق ،  -7

 0 0544لم المعاصر ، دار الكتاب المبناني ، بيروت ، ح ق ، حسان عمي ، الوجيز في تاريخ العا -0

دروزيل ، ج ب : التاريخ الدبموماسي   تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية الال اليوم ، ترجمة نور الدين حاطوم ، دار الفكر ،   -1
 0 0534دمشق ، 

 0 0530، بغداد ،  0عبد القادر ، سيف الدين ، أهم أحداث العالم المعاصر ، ج -2

 0 0542قاسمية ، خيرية ، قضايا عالمية معاصرة ، جامعة دمشق ، دمشق ،   -3

 شنايدر ، لويس ، العالم في القرن العشرين ، ترجمة ، سعيد عبد العبود السامرا ي 0 -4

 0 \0530م : دار المشرق ، بيروت ،  0505عبد الستار ، لبيب ، أحداث القرن العشرين منذ  -5

 0 0557، ترجمة يوسف ضومط ، دار الجيل ، بيروت ،  0550   0501لم المعاصر ميكال ، بيار ، تاريخ العا -04
 
  0التعميمية الكتب الموصال بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
 

 
 
 

 

/ القسم: طةمقرر لجنة الخ------------------اريخ: الت - ---------------التوقيع:  دة0 حنان ممكاوي     اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع      التاريخ 

 -------------- ------------------- التوقيع دة0 حنان ممكاوي    ر يس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

                  قسمالر يس                                                                                                             
     عد العميد لضمان الجودةمسا                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


