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 1. اسم المادة الحضارة العربية اإلسالمية

 2. رقم المادة 

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة أولى

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / الدراسية مخطط المادةتاريخ استحداث  م0202
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .61

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

 مدرسو المادة .71

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

 aabukaood@yahoo.com، البريد اإللكتروني: 12842، رقم الهاتف: فرعي: ، أحد، ثالثاء، خميس2-21 -عات المكتبية:السا
 

 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
يوم الثقافة والتراثو المدنية، وخصائص الحضارة العربية اإلسالمية، ودور الحضارة العربية تتناول ىذه المادة مفاىيم الحضارة لغة واصطالحًا، ومف

mailto:aabukaood@yahoo.com
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 اإلسالمية في مد جسور التواصل الحضاري.
 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
 بالمفاىيم المتداخمة مع الحضارة:) المدنية، الثقافة، التراث(.التعريف -0
 الحضارة العربية اإلسالمية. بيان خصائص -0
 دراسة النظم السياسية واإلدارية في الحضارة العربية اإلسالمية. -3
 التعرف إلى مكانة المرآة في الحضارة العربية اإلسالمية والدور الذي لعبتو في ظميا. -4
 بيان أثر الحضارة العربية اإلسالمية في نشأة الفكر الغربي والحضارة الغربية. -5
 

 
 

 أن: عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند ن - ب
 أن يدرك الفرق بين مفاىيم: الحضارة، المدنية، التراث، ااثقافة. -0
 أن يوّضح خصائص الحضارة العربية اإلسالمية. -0
 أن يتتبع نشأة النظم السياسية واإلدارية في الحضارة العربية اإلسالمية. -3
 المكانة التي وصمت إلييا المرآة في الحضارة العربية اإلسالمية.أن يتعرف إلى  -4
 يدرك مساىمة الحضارة العربية اإلسالمية في الحضارة الغربية والفكر الغربي. -5

 
 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

الحضارة العربية اإلسالمية تأليف: أ.د 
يداء كاتبي، أ.د عصام عقمة، أ.د غ

مجد الدين خمش، د. توفيق شومر، 
 د.ة: حنان ممكاوي، د. نصر شقيرات.

د.   
عبداليادي 

 القعايدة

األول والثاني 
 والثالث.

الحضارة لغًة، واصطالحًا، والمفاىيم 
 المتداخمة معيا: المدنية، الثقافة، التراث،

نظريات قيام الحضارة، خصائص 
 الحضارة العربية اإلسالمية، 

دور الحضارة العربية اإلسالمية في مد 
 جسور التواصل الحضاري.

د.    
عبداليادي 

 القعايدة

الرابع 
والخامس 
والسادس 
 والسابع.

النظم السياسية والحضارية واإلدارية) 
الخالفة، الوزارة، الدواوين، القضاء(، 

األحوال اإلقتصادية في ظل الحضارية 
 العربية اإلسالمية،

عية، طبقات المجتمع، األحوال اإلجتما
في الحضارة العربية  مكانة المرآة

اإلسالمية ودورىا في الحياة السياسية 
 واإلاقتصادية واإلجتماعية.

د. عبدالياي    
 القعايدة

الثامن، 
التاسع، 
 العاشر

 الحادي عشر

في ظل الحضارة  الحياة العممية والثقافية
 العربيةاإلسالمية.

اىتمام الخمفاء بالعموم والترجمة وانشاء  
 المكتبات.

دور العمماء العرب في النيضة الفكرية 
 والفكرية الغربية.

 
د.    

عبداليادي 
 القعايدة

  الثاني عشر
 الثالث عشر 
 الرابع عشر

 الخامس عشر

الحضارة العربية اإلسالمية والتعايش 
 الحضاري العالمي.

طرق انتقال الحضارة العربية اإلسالمية 
 إلى أوروبا.

 حوار الحضارات.
 العولمة والحضارات اإلنسانية

 األردن والتعايش الحضاري
دور رسالة عمان في نشر ثقافة ىالتعايش 

 الحضاري.
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة. -
 المحاورة. -
 العصف الذىني. -
 نظام المجموعات. -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم قتحقإثبات  يتم
 التقارير. -
 المشاركة. -
 اإلمتحانات. -
 النقاش. -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 لخروج عن النظام الصفيالغش وا -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 )المرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: ية والبصريةالسمعالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 
 . التعميمية الورقية واإللكترونية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
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 معمومات إضافية 26.
 

 ال يىجد
 

 

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

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

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


