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 1. اسم المادة  عصر النهضة والكشوف الجغرافية

 2. رقم المادة 2032062

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2307/2308الفصل االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. ى المشتركة في تدريس المادةاألقسام األخر  -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2307
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 ال يوجد

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 abdelshannag@ju.edu.jo، 15341(، 2-21، احد ثالثاء خميس )8.03قسم الفلسفة 

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
عشر حتى القرن السابع عشر، مثل : ظهور المدن، الحياة الفكرية،  الرابعات الحضارية التي حدثت في اوروبا في عصر النهضة من القرن أهم التغير في المادة هذه تبحث

التوسع في عصر النهضة  يتناول الكشوف الجغرافية كمظهر من مظاهر ثمالفن ، الكنيسة مع التركيز على ايطاليا. ومن ثم ظهور هذه التغيرات في أوروبا.  االنسانية،الحركة 
. 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 في النهضة والكشوف الجغرافية. تعريف الطالب في البالد األوروبية والدول القومية تعريف النهضة العممية واالدبية والفنية والعمرانية واعالمها اثر الحضارة العربية .0

 )مارتن لوثر( حركة االصالح الكنسي في اوروبا .2

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

ية في النهضة االوروبية واثر الكشوف االلمام العام بالدول االوروبية وكيف نهضت عمميًا وكيف تم اصالح الكنيسة وتحرير العمم والعمماء وما هو اثر المراكز الحضارية العرب
 ية.الجغراف
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

انظر 
 الخطة

 االمتحانات -
 المناقشة -

أ.د عبد المجيد  
 الشناق

 االول
 الثاني

مقدمة تاريخية عن الحياة في  -
 عصر النهضة اوروبا قبل

 األوروبيةمظاهر النهضة  - الثالث    
 الرابع    

 الخامس
االعالم البارزة في عصر  -

 النهضة
 النهضة العممية -

 السادس     
 السابع

حركة االصالح الديني في  -
 اوروبا

 الثامن    
 التاسع
 العاشر

في حركة  الدور االلماني -
 االصالح

وانتشار  مارتن لوثر .0
 المذهب االفنجيمي

 حروب الدينيةال .2
 رب الثالثين عاماح

اهم المصمحين في 
 اوروبا

  
 الكشوف الجغرافية - الحادي عشر    

 االسباب .0
 الثاني عشر    

 الثالث عشر
 دور البرتغال .2
 دور االسبان .0

 الثالث عشر    
 الرابع عشر

 دور االنجميز .4
 دور الفرنسيين .5

نتائج الكشوف  .6 الخامس عشر    
 الجغرافية

مراجعة المادة +  - رالسادس عش    
 التقارير

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 

 المحاضرة -

 المشاركة والنقاش -

 التحضير من المراجع -
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة ات التعممنتاج تحققإثبات  يتم
 %03االمتحان المنتصف                           

 %43االمتحان النهائي                              

 %03النشاط والمشاركة وتحضير ورقة نقاشية     

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

  غيابوال سياسة الحضور -أ

 نعم

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 ال يسمح بالغياب إال  بعذر

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 ال يوجد

 طموبةالمعدات واألجهزة الم .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 زبيب عصمت راشد: المختصر في تاريخ اوروبا الحديث من مطمع القرن السادس عشر الى نهاية القرن الثامن عشر. .0
 .0969، القاهرة، دار المعارف 2ج 0ور الحديثة، جعبد العزيز محمد الشناوي: اوروبا في مطمع العص .2
 .0980التاريخ االوروبي الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية جالل يحيى:  .0
 م.0982، دار المتنبي لمنشر والتوزيع، الدوحة 2عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: معالم التاريخ االوروبي الحديث والمعاصر، ط .4
 م.0982من عصر النهضة الى الثورة الفرنسية، بيروت، بد العزيز عمر: اوروبا عمر ع .5
 م، دار الحقيقة لمطباعة والنشر.0983ارنستت بموخ: فمسفة عصر النهضة، ترجمة الياس مرقص، بيروت،  .6
 م.0986خميل عمي مراد وآخرون: دراسات في التاريخ االوروبي الحديث والمعاصر، جامعة الموصل،  .7
ا اهلل الجمل/ عبد اهلل عبد الرزاق ابراهيم: تاريخ اوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة، المكتب المصريمتوزيع المطبوعات، شوقي عط .8
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 م.2333القاهرة، 
 م.0965لبيب مشرقي: حديث مع مارتن لوثر، بيروت،  .9

 م.0982اد ، بغد0789-0533محمد محمد صالح: تاريخ اوروبا من عصر النهضة وحتى الثورة الفرنسية  .03
 م.0980محمد مخزوم: مدخل لدراسة التاريخ االوروبي )عصر النهضة(، دار الكتاب المبناني، بيروت،  .00
 م.0985نور الدين حاطوم: تاريخ عصر النهضة االوروبية، دار الفكر، سوريا،  .02
الى العربية، زين عصمت راشد وأحمد  الفرنسية، نقمههربرت فيشر: أصول التاريخ االوروبي الحديث من النهضة االوروبية الى الثورة  .00

 م.2330، القاهرة، 0عبد الرحيم مصطفى، دار المعارف بمصر، ط
14. G.R. Elton: Reformation Europe 1517-1559, -15 Collins Clear – Type Press (Great Britain, 1967) 
15. Hans J. and Hiller: The Protestant Reformation , Harper Torchbooks (U.S.A) 1968. 
16.  Henry W. Littlefield , History of Europe 1500-1848, 5th ed, Barnes and Noble inc., (New York), 1967. 

 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
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