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 1. اسم المادة  وفمسطينتاريخ األردن 

 2. رقم المادة 2032032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 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 2302/2303

 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 .61

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

 i.shraah@ju.edu.jo(، البريد اإللكتروني: 22340(، رقم الهاتف: )02-00المكتبية: )أ.د إبراهيم الشرعة، الساعات 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 i.shraah@ju.edu.joلكتروني: (، البريد اإل22340(، رقم الهاتف: )02-00أ.د إبراهيم الشرعة، الساعات المكتبية: )

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
الكبرى وتسويات ما بعد الحرب العالمية يتناول هذا المساق لمحة عن تاريخ األردن وفمسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع التركيز عمى الثورة العربية  

، وتأسيس اإلمارة، 0421-0420ى وتأثيرها عمى المنطقة؛ )معاهدة سايكس بيكو، وعد بمفور، وسان ريمو(، الحكومة العربية الفيصمية في دمشق، شرق األردن بين عامي األول
حتى وقتنا الحاضر، وتطور اإلبعاد السالفة الذكر مع التركيز  0421ودراسة األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في المممكة األردنية الهاشمية وفمسطين منذ عام 

 ائيمية.عمى مؤتمرات القمة العربية والقضية الفمسطينية والتركيز عمى العالقة األردنية الفمسطينية ودور األردنيين في الحروب العربية واإلسر 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
ة األردن ردن وفمسددطين إلددى تزويددد الطالددب بالمعرفددة الكافيددة عددن األردن وفمسددطين فددي التدداريخ الحدددث والمعاصددر التددي تمكندد  مددن التعددرف عمددى أهميددة منطقدديهدددف مسدداق تدداريخ األ

 وفمسطين في العصر الحديث وأسباب الصراع عمى المنطقة، وبالتالي قيام الكيان الصهيوني عمى األرض الفمسطينية.
 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند  نتاجات التعّمم: -ب
 التعرف إلى أهمية موقع األردن وفمسطين اإلستراتيجية. -
 تعزيز أهمية التاريخ المشترك لألردن وفمسطين لدى الطالب. -
 تنمية مهارة التحميل لمنصوص التاريخية وربط األحداث التاريخية بالواقع المعاصر. -
 ة العالقة األردنية الفمسطينية تاريخيًا وانعكاسها عمى حاضرنا.بيان أهمي -
 تقدير النضال األردني الفمسطيني ضد المستعمر األجنبي واالحتالل اليهودي لفمسطين. -
 غرس قيمة التضامن بين الشعبين األردني والفمسطيني لمواجهة الخطر الصهيوني المشترك في المستقبل. -
 وجهودهم في حل القضية الفمسطينية. تقدير دور الهاشميين -
 

 
 

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

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

أ.د ابرهيم 
 الشرعة

مدددددددددددخل عر  الخطددددددددددة   األول
ومناقشدددتهام ومددددخل عدددن 
البيئدددة الجفرا يدددة واأل ميدددة 

تراتيجية لددددددددددد ردن االسددددددددددد
 و مسطين. 

 

أوضدددددداع منطقددددددة شددددددرقي   الثاني   
األردن و مسطين  ي بدايدة 

    02القرن 

منطقدددددددددددة شدددددددددددرقي األردن  .0
وفمسدددطين خدددالل الحدددرب 
العالميددددددددددددددددددة األولددددددددددددددددددى ) 

0402 – 0403 . ) 
الثدددددددورة العربيدددددددة الكبدددددددرى  .2

0401. 

 .0402وعد بمفور  .0

شددددرقي األردن وفمسددددطين  .2
 خالل العهد الفيصمي.

 المحمية.الحكومات 

تأسدديس اامددارة األردنيددة     الثالث   
1201 – 1201    ) 

قدددوم األميددر عبدددا  إلددى  .0
 شرقي األردن .

إنشددددددداء اإلدارة المركزيدددددددة  .2
 األولى .

 

الصدددددددددددددعوبات الداخميدددددددددددددة  .0 الرابع   
 والخارجية .

 –المعاهدددددددددددددة األردنيددددددددددددة  .2
 . 0423البريطانية 

 

تطدددددددددددور الم سسدددددددددددات   الخامس   
نيددددددة   الدسددددددتورية األرد

1201-1291    ) 

 القانون األساسي . .0

 المجمس التشريعي . .2
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نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

أ.د ابرهيم 
 الشرعة

دور شرقي األردن في  .0 السادس
الحرب العالمية الثانية 

(0404-0424) 

. شرقي األردن وجامعة 2
 (0424لعربية )الدول ا

 

 

سياسة االنتداب   السابع   
البريطاني  ي  مسطين و 

-1200شرقي األردن  
 ( وردة الفعل 1291

أواًل  الحركة الوطنية  
 الفمسطينية  

 .0424ثورة البراق  -أ
الثورة الفمسطينية الكبرى  -ب
(0401-0404.) 
النضال السياسي في  -ج

 فمسطين.
 

السياسددي  ددي ثانيدًا  النضددال  الثامن   
شدددددددددددرقي األردن وتشدددددددددددكيل 

 األحزاب.
 

 امتحان منتصف الفصل  التاسع   

التطددددددددددورات  ددددددددددي األردن   العاشر   
و مسددددطين بددددين عددددامي   

1291 – 1211    ) 

تطددددور الحيدددداة السياسددددية  .0
 والنيابية .

مشددددروع تقسدددديم فمسددددطين  .2
 .0422عام 

 -الحدددددددددددددددددددرب العربيدددددددددددددددددددة .0
 .  0423اإلسرائيمية عام 

 
الحادي    

 عشر
 -لوحدددددددددددددددددددة األردنيددددددددددددددددددةا .0

 . 0443الفمسطينية 

تعريدددددددب قيددددددددادة الجدددددددديش  .2
 . 0441العربي 

إنهددداء المعاهددددة األردنيدددة  .0
 . 0442البريطانية  –
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

    

أ.د ابرهيم 
 الشرعة

اإلتحدددددددداد العربددددددددي عددددددددام  .0 الثاني عشر
0443  . 

ي حدددددددددددل دور األردن فددددددددددد .2
األزمدددة الكويتيدددة العربيدددة 

 (0410 – 0410 . ) 

حددددددددددرب حزيددددددددددران عددددددددددام  .0
0412. 

 

الثالث    
 عشر

  األردن و مسددددددددطين بددددددددين
 – 1211عددددددددددددددددددددددامي   

1211   ) 
معركددددددددددة الكرامددددددددددة  -0      
 .0413عام 

العمدددددددددددل الفددددددددددددائي  -2      
الفمسدددددددددددددطيني فدددددددددددددي األردن 

0423  . 

مشددددددددداركة القدددددددددوات  -0      
األردنيدددة فدددي حدددرب تشدددرين 

0420 . 

 
موقدددددددددددددددددف األردن مدددددددددددددددددن  -2 الرابع عشر   

العراقيددة )  –الحددرب اإليرانيددة 
0433 – 0433 . ) 

االنتفاضددددة الفمسددددطينية   -4 
 .0432عام 

فك االرتباط ) اإلداري و  -1
القدددددددددانوني ( بدددددددددين الضدددددددددفتين 

0433  . 
 

الخامس    
 عشر

  تطددددددورات األحددددددداث  ددددددي
األردن و مسددددددددطين بددددددددين 

 – 1212عددددددددددددددددددددددامي   
1222   )  

عدددددددددددددددددددددددددددددودة الحيددددددددددددددددددددددددددددداة  .0
الديموقراطيددددددددددددة ) النيابيددددددددددددة 

 والحزبية ( في األردن.
األردن وأزمدددددة الخمددددديج )  .2

0443-0440 . ) 

مددددؤتمر مدريددددد ومعاهدددددة  .0
-0442أوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددمو )

0440.) 
السادس    

 عشر
معاهددددة السدددالم األردنيدددة  .0

 0442اإلسدددددددرائيمية )  –
.) 

األردن فدددددي بدايدددددة عهدددددد  .2
الممددددددددك عبدددددددددا  الثدددددددداني  

0444. 

 ألقصى.انتقاضة ا  .0
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 01
 

 طوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:ت

 .الحوار والنقاش 

 .استخدام برامج ومواقع الشبكة العنكبوتية 

 .جمسات العصف الذهني 

 .مواقف االفتراضية 

   .أنشطة التعميم التعاوني 

 بالوسائل التعميمية المختمفة. العروض 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 امتحان منتصف الفصل .0
 والحوارات واعمال صفية الواجبات والمشاركة .2
 امتحان نهاية الفصل .0

 

 دةالسياسات المتبعة بالما .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 تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .09

 ال يوجد

 

 المراجع .25
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 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 . 0433. التل، وصفي : كتابات في القضايا العربية ، عمان ، دار المواء لمصحافة والنشر ،  .0
 . 0423. جمعة، مدحت : تسقط الدبموماسية ، ) د.ن ( ) د. م ( ، 2
 بدا  بن : اآلثار الكاممة لمممك عبدا  بن الحسين ، بيروت ، الدار المتحدة ،) د. ت ( .. الحسين، ع0
 .  0423( بيروت ، مركز األبحاث ) منظمة التحرير الفمسطينية ( ،  0443 – 0420. حوراني، هاني : التركيب االقتصادي واالجتماعي لشرق األردن ) 2
 . 0442( ، عمان ،  0404 – 0403نيون والقضايا الوطنية والقومية ) . خريسات، محمد عبد القادر : األرد4
 . 0420( ، جمع : هاني خير ، عمان ،  0422 – 0424. خطب العرش ، ) 1
 .0422، بيروت،0404-0422. خمة، كامل: فمسطين واالنتداب البريطاني 2
 .0430. الروسان، ممدوح: فمسطين والصهيونية، عمان، 3
 . 0442( ، عمان ، لجنة تاريخ األردن   0403أيمول  – 0402وح : مسيرة الثورة العربية عمى الساحة األردنية ) تموز . الروسان، ممد4

 . 0424. الزركمي، خير الدين : عامان في عمان ، القاهرة ، 03
 .  0442السعد ، عمان ، أزمنة لمنشر والتوزيع ، . سسر ، أشر : الخط األخضر بين األردن وفمسطين ) سيرة وصفي التل السياسية (، ترجمة  : جودت 00
 0440( عمان ، لجنة تاريخ األردن ،  0440 – 0420. الشرع ، منذر : تطوير التجارة الخارجية في األردن ) 02
 .  2332، المجنة العميا لكتابة تاريخ األردن ، عمان ،  0443. الشرعة ، إبراهيم : االتحاد العربي عام 00 

 .  2302( ، المجنة العميا لكتابة تاريخ األردن ، عمان ،  0442 – 0443ة ، إبراهيم : األحزاب األردنية والقضايا الوطنية والقومية ) . الشرع02
 .0211. الشرعةم إبرا يم  تاريخ األردن و مسطينم دار وائلم عمانم 11
 .  2330(  0410- 0410العراقية بين عامي     )  –ة الكويتية . الشرعة ، إبراهيم : دور األردن الدبموماسي والعسكري في حل األزم01
 .0420. طربين، احمد: فمسطين في خطط الصهيونية واالستعمار، القاهرة، 02
 .0430. طالل ، الحسن بن : حق الفمسطينيين في تقرير المصير ، لندن ، كورتيت ، 03
 .0432عامر، محمد: القضية الفمسطينية، القاهرة . 04
 .0432، دار هشام، إربد، 0424-0403عباسي، نظام: السياسة الداخمية لمحركة الوطنية الفمسطينية . 23
ور الدين حاطوم " ، دمشق ، دار . غرايبة ، عبدالكريم : الثورة العربية الكبرى ، بحث منشور في كتاب " بحوث ودراسات في التاريخ العربي مهداة إلى األستاذ الدكتور ن20

 .0442شمال ، 
 .0422، القاهرة، 0401-0402. غنيم، عادل: الحركة الوطنية الفمسطينية 22
 . 0431. كموب ، جون . ب : قصة الجيش العربي : ترجمة : أحمد عويدي العبادي ، عمان ، الدار العربية ، 20
 .0430، 3. الكيالي، عبد الوهاب: تاريخ فمسطين الحديث، بيروت، ط22
 .  0443لحركات اإلسالمية في األردن ، عمان ، دار البشير ، . الكيالني ، موسى : ا24
 . 0433،  2.الماضي ، منيب وسميمان موسى : تاريخ األردن في القرن العشرين ، عمان ، مكتبة المحتسب ، ط21
عداد : د. عمي محافظة ، عمان ، مركز  0432 – 0422. مجموعة خطب جاللة الممك حسين بن طالل المعظم ) عشرة أعوام من الكفاح والبناء            22  ( ، جمع وا 

 .  0433الكتب األردني ، 
  0434،  2، عمان ، مركز الكتب األردني ، ط 0421 – 0420. محافظة ، عمي : تاريخ األردن المعاصر ، عهد اإلمارة 23
  0420ر النهار ، ( ، بيروت ، دا 0421 – 0420البريطانية )  –. محافظة ، عمي : العالقات األردنية 24
 .  0443( ، جزءان ، عمان ، مركز الكتب األردني ،  0421 – 0401. محافظة ، عمي : الفكر السياسي في األردن ) 03
 .0443(، مركز الكتب األردني، عمان،  0423 -0403. محافظة، عمي: الفكر السياسي في فمسطين )00
 . 0440لعربية : إعداد : بيان نويهض الحوت ، دار االستقالل لمدراسات لمنشر ، بيروت  . مذكرات عجاج نويهض ستون عاماً  مع القافمة ا02
 .  0420منظمة التحرير الفمسطينية   –( ، بيروت ، مركز األبحاث  0420 – 0420. مراد ، عباس : الدور السياسي لمجيش األردني ) 00
 .  0443، عمان ، لجنة تاريخ األردن ،  0421 – 0420في ربع قرن (  . موسى ، سميمان : إمارة شرقي األردن ) نشأتها وتطورها02
  0443( ، عمان ، لجنة تاريخ األردن ،  0444 – 0412. موسى ، سميمان : تاريخ األردن السياسي المعاصر ) حزيران 04
  0441لجنة تاريخ األردن ، ، الجزء الثاني ، عمان ،  0444 – 0443. موسى ، سميمان : تاريخ األردن في القرن العشرين 01
  0440(  عمان ،  0442 –0421أضواء عمى الوثائق البريطانية )  –. موسى ، سميمان : صفحات من تاريخ األردن الحديث 02

 . 0442. موسى ، سميمان : من تاريخنا الحديث  ، عمان ، 03
 ، عمان ، لجنة تاريخ األردن  0412 – 0442. نسيبة ، حازم : تاريخ األردن السياسي المعاصر ما بين 04
 ( . 0443-0440مجمدات ، إعداد : د. محمد عدنان البخيت وآخرون ، عمان ، جامعة آل البيت ، )  03. الوثائق الهاشمية ، أوراق عبدا  بن الحسين ، 23
 . 0420،  2( ، ط 0420 – 0420. الوزارات األردنية في خمسين عاماً  ) 20

 
  .التعميمية ا، وغيرها من الموادالكتب الموصى به  -ب
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