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 1. اسم المادة فلسفة التاريخ

 2. رقم المادة 2192032

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  1
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  1

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب -

 5. اسم البرنامج الدكتوراة

 6. رقم البرنامج 90

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية اآلداب 

 9. القسم التاريخ

 10. مستوى المادة الدكتوراة

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2932/2932

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الدكتوراةدرجة 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس ة العربيةاللغ

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

 

 منّسق المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

  (رئيس قسم التاريخ)حنان ملكاوي . دة

 مادةمدرسو ال .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
(رئيس قسم التاريخ)حنان ملكاوي . دة  

 
 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

وتركز . ى الكتابة التاريخية من القرن الثامن عشر وحتى النصف الثاني من القرن العشريندراسة لبدايات النظرة الى التاريخ وكتابته في الغرب وتطور ذلك لنتصب الدراسة عل
في الحديث عن المذهب التاريخي، وعن االتجاهات التي تؤكد الحتمية التاريخية، ثم عن مدرسة الحوليات، وتنتهي  الدراسة على القرن التاسع عشر وبخاصة رانكة،  لتتوسع

   .خيرة في مناهج الكتابة التاريخية بعد أواسط القرن العشرينالدراسة بالتطورات اال
 دراسة 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف .61

 األهداف -أ

 .ترسيخ االنتماء والوالء واالعتزاز بالوطن .3

 .لةتأهيل الطلبة للقيام بأدوارهم المختلفة كمواطنين أردنيين داعمين ومشاركين في مسيرة التنمية الوطنية الشام .2

 .اكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيمية قيمية مهارية .1

 .تمكين الطلبة من االلتزام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك الحضاري .2

 

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب
 .يمتلك الطلبة مفاهيم الوطنية واالنتماء والوالء للوطن .3

 . طلبة المؤهالت المختلفة للقيام بأدوارهم المختلفة كمواطنين أردنيينامتالك ال .2

 .أن يمتلك الطالب الوعي الكافي للمشاركة في الحياة الديمقراطية والسياسية .1

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب مراجع 
نتاجات التعّلم 

 المحتوى األسبوع سالمدرّ  المتحققة

    

 

 

 

 

 

 

 

 

حنان . دة
 ملكاوي

 األول والثاني
 والثالث

 مقدمة عامة -

نشأة الفكر التاريخي عند العرب  -
 المسلمين

 مدرسة المغازي والسير .3

 مدرسة األخبار .2

 تيار المؤرخين .1

 ابن خلدون ونظريته .2

السمات العامة للمدرسة العربية  .5
 اإلسالمية

 

الرابع    
 والخامس

تاريخي في أوروبا في الفكر ال -
 العصور الوسطى

 السادس   
والسابع 
 والثامن

فلسفففففة التفففففاريخ ففففففي عصفففففر التنفففففوير   -
 (فولتير، مونتسيكو، موليير)

 

التاسع    
 والعاشر 

 فلسفة هيجل -

 فلسفة كانط -

 فلسفة توينبي -

الحادي    
 عشر

 الفلسفة التاريخية الحديثة -

اريخ النظريفففففففففففة الماديفففففففففففة ففففففففففففي التففففففففففف - الثاني عشر    
 (ماركس)

 

 تعليق المدرسة األوروبية الوسطى - الرابع عشر    

الخامس     
 عشر

 تعليق عصر االنوار -

 (كانط، هيجل)الفلسفة الحديثة  -

السادس     
 عشر

 االبحاث -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 02

 :التالية ت التدريسيةالنشاطات واالستراتيجياتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 

 المحاضرة -
 المحاورة -
 الوصف الذهني -
 نظام المجموعات -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 التقارير -

 المشاركة -

 االمتحانات -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب الحضورسياسة  -أ

 الوقت المحددت في وتسليم 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 المطلوبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  -أ
 .الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ  .3

 .هورفتس، مؤرخو السيرة األوائل .2

 .توينبي، تاريخ الحضارات .1

 .ميكافلي، األمير .2

 .عبد الحميد صديقي، تفسير التاريخ .5

 .خ النقديةجميل النجار، دراسات في فلسفة التاري .2

 .أحمد صبحي، في فلسفة التاريخ .2
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  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 

 
 

 معلومات إضافية 26.

 
 
 
 

 

: القسم/ مقرر لجنة الخطة------------------: اريخالت - ---------------: التوقيع حنان ملكاوي     . دة: اسم منسق المادة
 --------------------------------- قيعالتو       التاريخ 

 -------------- ------------------- التوقيع حنان ملكاوي    . دة: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


