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 1. اسم المادة الغزو الخارجي لمعالم االسالمي

 2. رقم المادة 2192032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 1
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 1

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. م البرنامجاس الدكتوراة

 6. رقم البرنامج 92

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة دكتوراة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2932/2932الفصل االول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج الدكتوراة

 13. ركة في تدريس المادةاألقسام األخرى المشت -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2932
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 ال يوجد

 لمادةمدرسو ا .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، 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 ىو كما
 التوسع االسالمي في أوروبا وأثره -
 يزنطيون والمسممون ) العرب، السالجقة(الب  -
 :       غزو الفرنجة : الدوافع واالتجاىات  -

 في المشرق -3  
 في االندلس -2  
 الرد االسالمي -1   
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

القوية االجنبية وتوسعيا في بالد العالم االسالمي والغزو الفكري  وكذلك التعريف بالدول االسالمي والبالد االسالمية ونشأة الدولة االسالمية واسباب ضعفيا العالمتوضيح     
 والثقافي لمعالم االسالمي.

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

 عمى اسباب الضعف. غزو العالم االسالمي والتعرف ف العالم االسالمي ويعرف الدول القوية الخارجية التي تمكنت من اختراق و َيعر  
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

انظر 
 الخطة

المشاركة في  -
 المحاضرة 

أ.د عبد المجيد  
 الشناق

 االول
 الثاني

 تحديد العالم االسالمي  -
 تعريف بالعالم االسالمي -

 اىمية العالم االسالمي - الثالث    
 الرابع    

 الخامس
 العالم االسالمي ضعفاسباب  -

 السادس     
 السابع

 البمدان االسالمية الحديثة -

 الثامن    
 التاسع

 العاشر

تحديد القوى االساسية في العالم  -
 عيواستعراض دورىا التوس

 بدايات الغزو لمعالم االسالمي - الحادي عشر    
 الغزو الصميبي .3

 الثاني عشر    
 

 دور الكنيسة .2
 غزو المغول .1

 الثالث عشر    
 

 ظيور الدولة االسالمية الحديثة -
 ياالدولة العثمانية وتوسع .3
تعدد القوميات في الدولة  .2

 العثمانية
 ظيور الدول االوروبية القومية - عشر الرابع    
الغزو الفكري االوروبي الحديث  - الخامس عشر    

 لمعالم االسالمي
االختراق االقتصادي لمعالم  -

 االسالمي وبداية االستعمار
مراجعة المادة +  - السادس عشر    

 التقارير

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: ات التدريسيةالنشاطات واالستراتيجيتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 

 والمشاركة وتحضير البحث المحاضرة -

 مناقشة البحث والتعميق عميو بالمالحظات النقدية -

 اعادة تنقيح البحث وتسميمو مطبوعاً  -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22
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 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 %19المتحان المنتصف                           ا

 %09االمتحان النيائي                              

 %19     البحثي                          النشاط 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

  والغياب سياسة الحضور -أ

 نعم

 لمحددالوقت ات 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 تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 ال يوجد

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 المحاضرة

 

 المراجع .22

 

 تي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.المقررة، والقراءات الالكتب  -أ
 م ترجمة سامي ىاشم.3022ر. سي. سميل: الحروب الصميبية، بيروت،  .3
 م.3020، عمان 3داود عمي الفاضل الفاعوري: محاضرات في حاضر، دار الفكر لمنشر والتوزيع، العالم االسالمي، ط .2
 م.3029، دار المعرفة 3لسياسي واالجتماعي والثقافي، طانور الجندي: العالم االسالمي واالستعمار ا .1
انور الجندي: االسالم وحركة التاريخ )رؤيا جديدة في فمسفة تاريخ االسالم، دار الكتاب المبناني ودار الكتاب المصري، بيروت  .0

 م.3029، 3والقاىرة، ط
 .1طشاكر محمود: العالم االسالمي ومحاولة السيطرة عميو، المكتب االسالمي،  .2
 حسين مؤنس: دراسة في تكوين العالم االسالمي وخصائص الجماعات االسالمية، دار المعارف، مصر. .6
 م.3062، 3محمود طو ابو العال: جغرافية العالم االسالمي، ط .2
 م.3020، النيضة المصرية، القاىرة، 2احمد شمبي: موسوعة التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية، ط .2
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 م.3021، النيضة المصرية، القاىرة 3وسائل نيضتو( ط –اسباب ضعفو  –االسالمي )اساس تكوينو  احمد شمبي: المجتمع .0
 محمد ابراىيم الصبيحي: العالم االسالمي، مكتبة الوعي العربي. .39
 م.3026صابر طعيمة: تحديات امام العروبة واالسالم، دار الجميل، بيروت  .33
 عنايات الطحاوي: افريقيا االسالمية.   .32
 لعطار: االطمس التاريخي لمعالمين العربي واالسالمي.عدنان ا .31
 محمد الصادق عفيفي: المجتمع االسالمي والعالقات الدولية، مؤسسة الرسالة، الخانجي. .30
 م.3023، 3فتحي يكن: العالم االسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر اليجري، مؤسسة الرسالة، ط .32
 شبولر: المغول. .36
 لعريني: المغول.السيد الباز ا .32
 عباس اقبال: المغول. .32

  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
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