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 1. اسم المادة  المعاصر فمسطينتاريخ 

 2. رقم المادة 2232232

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. رنامجاسم الب البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2302/2302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج درجة البكالوريوس

 13. دريس المادةاألقسام األخرى المشتركة في ت -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .02

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

 i.shraah@ju.edu.jo(، البريد اإللكتروني: 25340(، رقم الياتف: )02-00المكتبية: )أ.د إبراىيم الشرعة، الساعات 

 مدرسو المادة .71

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

 i.shraah@ju.edu.joلكتروني: (، البريد اإل25340(، رقم الياتف: )02-00أ.د إبراىيم الشرعة، الساعات المكتبية: )

 
 

 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

( وفرض االنتداب 0423-0402تبحث ىذه المادة في طبيعية  األطماع الصييونية في فمسطين، وفمسطين خالل الحرب العالمية األولى، ووعد بمفور، واالحتالل البريطاني ) 
(، 0424-0422، وثورة الفمسطينية الكبرى )0424وىبة البراق  0423(، وانتفاضة 0453-0423بريطانيا في فمسطين، والحركة الوطنية الفمسطينية ) البريطانيا وسياسة

، 0422إلضافة لحرب ، با0442وآثارىا، ووحدة الضفتين، والعدوان اإلسرائيمي عمى مصر  0453الييودية  -، والحرب العربية0452و  0422وتقسيم فمسطين بين عامي 
، وانتفاضة 0442، واتفاقية أوسمو 0440، ومؤتمرات القمة العربية والقضية الفمسطينية، ومؤتمر مدريد 0432، والغزو اإلسرائيمي لمبنان 0422والعمل الفدائي ، وحرب رمضان 

 األقصى .
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

ذه المعرفة من يخ فمسطين المعاصر إلى تزويد الطالب بالمعرفة الكافية عن تاريخ فمسطين منذ نياية القرن التاسع عشر حتى الوقت الحالي، بحيث تمكنو ىتيدف مادة تار              
ن الصييوني. وما رافق ذلك من تطورات في إدراك أىمية فمسطين وتطور قضيتيا منذ بداياتيا األولى ومراحل النضال الفمسطيني ومأساة عرب فمسطين التي نتجت عن قيام الكيا

دراك مدى الخطر الصييوني عمى األرض العربية الفمسطينية وعمى اإلنسان الفمسطيني.باإلضافة إلى تقد ير النضال الفمسطيني والعربي في تاريخ فمسطين حتى وقتنا الحاضر. وا 
 سبيل القضية الفمسطينية .

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءند نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب ع -ب
 التعرف إلى موقع أىمية فمسطين اإلستراتيجي تاريخيًا.                                             -0
                                                                  تعزيز أىمية تاريخ فمسطين المعاصر. -2
                                           ل الفمسطيني ضد االحتالل اإلسرائيمي.   تقدير دور النضا -2
                                          بيان تطور مراحل قضية أىل فمسطين في القرن العشرين.  -5
            تنمية ميارة تحميل النصوص التاريخية والقدرة عمى ربط األحداث بالواقع.           -4

 التعرف إلى دور العرب في الحروب العربية اإلسرائيمي.             -2
 

 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

مدخل: البيئة الجغرافية  األول أ.د ابراىيم الشرعة   
 ىمية اإلستراتجية.واأل

فمسطين خالل الحرب  الثاني   
-0405العالمية األولى )

0403.)  
 

 0402وعد بمفور عام  الثالث   

سياسة االنتداب البريطاني  الرابع   
-0423عمى فمسطين )

0453) 
 الحركة الوطنية الفمسطينية:  الخامس   

 0424حركة البراق  -

الثورة الفمسطينية الكبرى  -
0422-0424 

النضال السياسي في   السادس   
 فمسطين
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02
 

 طىير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:ت

 

 .الحوار والنقاش 

  العنكبوتية.استخدام برامج ومواقع الشبكة 

 .جمسات العصف الذىني 

 .مواقف االفتراضية 

   .أنشطة التعميم التعاوني 

 .العروض بالوسائل التعميمية المختمفة 

 

 
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ.د ابراىيم الشرعة

محاوالت تقسيم فمسطين   السابع
، 0422في عامي 

0452 

الييودية -الحرب العربية - الثامن   
وأثرىا عمى  0453عام

 ينعرب فمسط

وحدة الضفتين عام   -
0443 

 امتحان منتصف الفصل التاسع   

 0422حرب حزيران عام  العاشر   

العمل الفدائي الفمسطيني  الحادي عشر   
 ونتائجو 0423

 0422حرب تشرين عام  الثاني عشر   

 0432انتفاضة عام  الثالث عشر   

مؤتمر مدريد واتفاقية أوسمو  الرابع عشر   
0442-0442 

-2333انتفاضة األقصى  الخامس عشر   
2334 

 مناقشة التقارير والمراجعة السادس عشر   
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 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 امتحان منتصف الفصل

 اجبات والمشاركةالو 

 امتحان نياية الفصل

 

 

 

 

 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

 في دراسة المادة تسيمتي الو 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
.0422التل، وصفي: فمسطين دور العقل والخمق في معركة التحرير، دار األبحاث والنشر، بيروت،  - 0  
لخالدي، وليد: القضية الفمسطينية والصراع العربي، )د. ت(.ا -2  
.0425، بيروت، 0424-0422خمة، كامل: فمسطين واالنتداب البريطاني  -2  
، )د. ت(.2الدوري، عبد العزيز وآخرون: القضية الفمسطينية والصراع العربي الصييوني، ج  -5  
.0432الروسان، ممدوح: فمسطين والصييونية، عمان،  -4  
.2304الشرعة، إبراىيم: تاريخ األردن وفمسطين، دار وائل، عمان،  -2  
صالح، محسن محمد: فمسطين، دراسات منيجية في القضية الفمسطينية، )د.ت(. -2  
.0420طربين، احمد: فمسطين في خطط الصييونية واالستعمار، القاىرة، -3  
.0435عامر، محمد: القضية الفمسطينية، القاىرة ،  -4  

.0435، دار ىشام، إربد،0454-0403عباسي، نظام: السياسية الداخمية لمحركة الوطنية الفمسطينية  -03  
.0433، المؤسسة العربية لمدراسات، بيروت، 0453-0424عمي، فالح خالد: فمسطين واالنتداب البريطاني  -00  
.2334، دار ورد األردنية، عمان، 0333تشرين الثاني  4غرايبة، عبد الكريم: نحن وأمريكا من أقدم العصور إلى  -02  
.0454-0402أبو غريبة، بيجت: في خضم النضال العربي الفمسطيني  -02  
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.0425، القاىرة، 0422-0402غنيم، عادل: الحركة الوطنية الفمسطينية  -03  
.0444غوانمة، يوسف: األردن وفمسطين وتحديات المشروع الصييوني، دار الفكر، عمان،  -05  
.0430، 3يالي، عبد الوىاب:تاريخ فمسطين الحديث، بيروت، طالك -04  
.0443، مركز الكتب األردني، عمان، 0453-0403محافظة، عمي: الفكر السياسي في فمسطين  -02  
 
 
  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

 
 

 

 معمومات إضافية. 02
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