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 1. اسم المادة غزو الفرنجة حتى القرن الثالث عشر الميالدي 

 2. رقم المادة 3243220

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 2

 4. منةالمتزا اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 43

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية االداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3402/3402الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة يوجد ال

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ مراجعة / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3402
 15. مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -04، الساعات المكتبة: 022رقم المكتب: 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 e.oqla@ju.edu.joيميل : ، اال 00 -04، الساعات المكتبة: 022رقم المكتب: 

 
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

النظمر لدراسمة الحمروب الصمميبية ممن حيمث تعتبر الفترة الواقعة ما بين القرن الثاني عشر والرابع عشر من أىمم الفتمرات فمي تماريخ العمالم اإلسمالمي والعمالم الغربمي  ممن ىنما يمكمن 
 خًا لمعالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى كونيا تاري

بما فمي القمرن الحمادي عشمر لكمي وسنتاول كمقدمة موضوع بطور فكرة الحرب في الغرب الالتيني وكيف ساىمت في قيام الحمالت الصميبية، ثم سنناقش األحموال السماةدة فمي أورو 
غمزو الفرنجمة  ضمد العمالم اإلسمالمي  ثمم سنسمتعرا تمدفق الحممالت عممى المشمرق اإلسمالمي وتيسميس مممكمة بيمت يمكن استبعاب الدوافع التمي أدت إلمى قيمام الحممالت الصمميبة  

أثمر الحممالت الصمميبية ونتاةجيما عممى  المقدس واإلممارات الالتينيمة فمي الشمرق، ورد الفعمل اإلسمالمي عممى ىمذا الغمزو، وطبيعمة العالقمات بمين المسمممين والصمميبين  وأخيمرًا، سمنقيم
 عالم اإلسالمي وعمى أوروبا من العصور الوسطى وحتى وقتنا الحاضر ال
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ
 التعرف عمى مفيوم الغزو الفرنجي والحمالت الصميبية   0

 بيان أىمية الفترة التاريخية الواقعة بين القرن الثاني عشر والرابع عشر   3
 عمى العالم اإلسالمي  بيان أثر الحمالت الصميبية   2
 غزو الفرنجي عمى بعا األوضاع الحضارية في العالم اإلسالمي توضيح أثر ال   0

 

 عمى    اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 يتعرف عمى مفيوم الغزو الفرنجي والحمالت الصميبية   0

 سالمي معرفة أثر الحمالت الصميبية عمى العالم اإل  3

 تقييم المصادر العربية والالتينية المتعمقة بيذه الفترة   2

 معرفة طبيعة العالقات بين المسممين والصميبيين   0

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

أيديولوجية  -0
الحروب 
  الصميبية 

 

 

االول  أ د عصام عقمة  
 والثاني
 والثالث

تقييم المصادر العربية والالتينية  -0
 ذات العالقة بفترة الدراسة 

دراسة تطور فكرة الحرب في  -3
 أوروبا 

دراسة العوامل التي ساىمت في  -2
 تشكيل الحروب الصميبية  

ماىية الحروب  -0
 الصميبية 

 

والرابع  أ د عصام عقمة  
 والخامس
 والسادس

راسة أوضاع أوروبا السياسية   د0
واالقتصادية والدينية عشية قيام الحممة 

 األولى 
  دراسة أوضاع العالم اإلسالمي في 3

 القرن الحادي عشر 
  مؤتمر كمير مونت ونضوج الفكرة 2

الصميبية وانطالق الحممة األولى ضد 
  العالم اإلسالمي 

 جياد المسممين  -0

 الحركة الصميبية  -3

السابع  ةأ د عصام عقم  
والثامن 
 والتاسع

تيسيس مممكة بيت المقدس   0
وعالقتيا مع القوى اإلسالمية 

المجاورة وتطور الجياد اإلسالمي 
 ضد الفرنجة 

سقوط الرىا والحممة الصميبية   3
 الثانية 

جياد نور الدين زنكي ضد   2
 الصميبيين 

 جياد المسممين  -0

 الحركة الصميبية  -3

عاشر ال أ د عصام عقمة  
والحادي 

ر والثاني عش
 عشر

جيود صالح الدين في توحيد   0
مصر وبالد الشام وسقوط مممكة 

 بيت المقدس 

الحممة الصميبية الثالثة والوضع   3
في الشرق األدنى في القرن الثاني 

 عشر والثالث عشر 

الحممة الصميبية الرابعة وأثرىا   2
عمى فكرة الحرب الصميبية في 

 أوروبا 
الثالث عشر  مةأ د عصام عق   الحركة الصميبية  -0

 والرابع عشر
الحممة الصميبية الخامسة   0

والمفاوضات بين الكامل وفردريك 
 الثاني 

حمالت لويس التاسع عمى   3
 مصر وتونس 

العرب والروم والالتين  -0
 في الحرب الصميبية 

الخامس    
عشر 

والسادس 
 عشر

الحياة في مممكة بيت المقدس   0
واإلمارات الالتينية، وطبيعة العالقة 

 لمسممين  مع ا

نياية الحروب الصميبية   3
ونتاةجيا عمى العالم اإلسالمي 

 وأوروبا 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع
الرابع عشر  أ د عصام عقمة   

والخامس 
تقديم األبحاث والتقارير الصفية 

 كتدريبات عممية في البحث 
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 ات واالستراتيجيات التدريسيةالنشاط .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذىني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 م والمتطمبات التالية:التقيي 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 إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي 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
 المصادر األولية: - أ

 كتب التاريخ، التراجم، كتب الجغرافية، كتب الفقو، وكتب األدب 

 لمصادر الالتينية ا 

 المذكرات، السير الذاتية 

 الدراسات الحديثة، دورىا وأىميتيا )اآلراء، أسموب البحث( - ب

 أمثمة عمى المصادر والمراجع:
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 قاسم عبده قاسم، أيديولوجية الحروب الصميبية   0

 قاسم عبده، ماىية الحروب الصميبية   3

 فايد عاشور، جياد المسممين في الحروب الصميبية   2

 شور، الحركة الصميبية سعيد عا  0

 جوزيف نسيم، العرب والروم والالتين في الحرب الصميبية   2

 

 معمومات إضافية 26.

 
 ال يوجد

 
 

 

 

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

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

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

                  قسمالرةيس                                                                                                             
     ن الجودةمساعد العميد لضما                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


