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يواعيذ 

 انًحاضرات

 

 

 ( 1 ---12األحد ، الثالاثء ، اخلميس ) 
 

اسى 

 انًسـاق

 تاريخ األردٌ وفهسطيٍ

 (12 —11األحد ، الثالاثء ، اخلميس )  انساعات انًكتبية
 (4 ---2االثنني  ، األربعاء ) 

  و. انسابك

  متهيد: 
ميان معا وفلسطني موقعا جغرافيا متميزا يف قلب الوطن العريب ، فهما يشكالن اجلزء اجلنويب من بالد الشام ، ويس األردنحتتل 

 أفريقياوفلسطني مها حلقة الوصل بني  واألردنزلوراي يف قلب الوطن العريب ،  إقليمابالد الشام تشكل  أنسوراي اجلنوبية ، ومعلوم 
مهدا للحضارات  ادلنطقة، كما ويصالن بالد الشام ابجلزيرة العربية ومصر مما جعل التجاريةواسيا وىي كذلك ملتقى طرق القوافل 

   ، من ىنا أتيت أمهية دراسة مساق اتريخ األردن وفلسطني لتسليط الضوء على اتريخ القطرين . لاألز منذ 
  

 أىداف ادلساق: 
 

 يهدف ىذا ادلساق يف رلملو إىل حتقيق األىداف اآلتية: 
 وفلسطني . األردنادلوقع اجلغرايف والفلكي لكل من  أبمهيةالتعريف  -1
 .القدميةني عرب العصور وفلسط األردنادلعرفة التامة بتاريخ  -2
 ادلتعاقبة. اإلسالميةابرز مالمح اتريخ القطرين يف العهود  إدراك -3
 احلديثة. األردنيةوالتطور التارخيي والسياسي للدولة  التأسيسمن حيث  األردنشرقي  إبمارةالتعريف  -4

 م.1948—1918ما بني االنتداب الربيطاين يف الفرتة الزمنية الواقعة  أابنالتعريف مبالمح اتريخ فلسطني  -5

 اليهودية يف فلسطني . األطماعبيان  -6

 الدور النضايل للشعب الفلسطيين يف مواجهة اخلطر اليهودي. إدراك -7

 خالل مرحلة االستقالل . األردنيةمعرفة مراحل تطور الدولة  -8

 االجيايب جتاه القضية الفلسطينية . األردنبيان موقف  -9

 واستقراره. أمنوتعزيز االنتماء للوطن واحلرص على -10
 
 
 
 



 زلتوى ادلساق :
 

 أنشطة مقرتحة ةالفرتة الزمني الوحدة

 جغرافية األردن وفلسطني
 (17-11ص)

 األسبوعيٍ: األول وانثاَي 

 و29/10/2015—18/10

 اثر ادلناخ يف قيام احلضارات يف األردن وفلسطني منذ القدم
 

 
اتريخ األردن وفلسطني يف 

 العصور القدمية
 (27 – 17ص)

 األسبوعيٍ:انثانث وانرابع

 و12/11/2015---1/11

 
 الغزو الفارسي لألردن وفلسطني أابن حكم كورش الفارسي

 
 

حملات من اتريخ األردن 
وفلسطني يف العهود 

 اإلسالمية
 (39-27ص)

 
 
 

 األسبوعيٍ :انخايس وانسادس

 و26/11/2015---15/11

 أسباب توجو الفتوحات اإلسالمية صوب بالد الشام 
 
 
 

 
 
 

 

 
األردن وفلسطني يف العهد 

 العثماين
 (75-39ص)

 األسبوعيٍ:انسابع وانثايٍ

 و10/12/2015---29/11

 
 التنظيم اإلداري لألردن وفلسطني أابن احلكم العثماين 

 
 
 

 إمارة شرقي األردن
 (97-75ص)

 

 انتاسعاألسبوع 

 و17/12/2015---13/12

 عوامل قيام الثورة العربية الكربى

فلسطني حتت االحتالل 
 واالنتداب الربيطاين

 (141-97ص)

 انعاشر األسبوع

 و24/12/2015----20/12

الدور النضايل للشعب الفلسطيين جتاه االنتداب الربيطاين 
 واذلجرة اليهودية

 

 –ادلملكة األردنية اذلامشية 
 -مرحلة االستقالل

 (179-141ص)

 انحادي عشر األسبوع

 و31/12/2015—27/12

 ندة الوطنيةاألج
 

 
التحدايت اليت تواجو 

ادلملكة األردنية اذلامشية  
على الصعيدين الداخلي 

 واخلارجي
 (215-179ص)

 انحادي عشر األسبوع

 و31/12/2015—27/12

 
 األوراق النقاشية جلاللة ادللك عبدهللا الثاين 

 



 
 * مواعيد االمتحاانت:

 سب تقومي اجلامعة.* االمتحان األول : يعقد خالل الفرتة الزمنية ح
 * االمتحان الثاين: يعقد خالل الفرتة الزمنية حسب تقومي اجلامعة.

 حسب تقومي اجلامعة* االمتحان النهائي : 
 متطلبات ادلساق: 
 .عالمة 25* االمتحان األول : 
 .عالمة 25* االمتحان الثاين: 

 عالمة.40 حتريري* االمتحان النهائي : امتحان 
 مات.عال10ادلشاركة :* 

 ادلرجع الرئيس للمساق:
  ، م.2011االردن وفلسطني ، بسام البطوش ، عمان ، دار كنوز ادلعرفة 

 ادلراجع والقراءات: 

 م.2009احلسني بن طالل ، مهنيت كملك ،وزارة الثقافة ،  -1

 .2003إبراىيم انصر ، ادلواطنة ، عمان ، مكتبة الرائد،  -2

 م.2009طبعة الثانية ، عمان، دار الرياع ،، ال 2بكر اجملايل ، معارك الكرامة، اجلزء -3

 م.2009سليمان ادلوسى ، أمارة شرقي األردن،عمان ، وزارة الثقافة ،  -4

 .1973( ، عمان، مركز الكتب األردين، 1946-1921علي زلافظة ، اتريخ األردن ادلعاصر)عهد اإلمارة  -5

 الدستور األردين. -6

 م .1991، 1928ادليثاق الوطين األردين لعامي  -7

 سالة عمان.ر  -8

 وثيقة األردن أوال. -9

 مراجع أجنبية:

Naseer Aruri:Jordan ,A study in political development,1972 
 مواقع الكرتونية: 

www.jordan.gov.jo 

 آلية تدريس ادلساق: 
 ادلعتمدة على األسئلة واحلوار  احملاضرات الصفية . 
 شات الصفية القائمة على العصف الذىين بشكل فردي ومجاعي وىذا يتطلب التحضري ادلسبق قبل موعد احملاضرة.ادلناق 

 .تفعيل االنرتنت وادلكتبة لالطالع على اجلديد يف ادلوضوع 

 .مبادرات الطلبة إلثراء و إغناء زلتوايت ادلساق 

 مالحظات ىامة:

  يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب الضرورة ومبا خيدم ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة
 موضوعات ادلساق بشكل أفضل وىناك عدد من القراءات االثرائية اليت سوف يتم تزويدكم هبا خالل ادلساق. 

 والغياب. ابلتأخري يتعلق فيما اجلامعة قوانني وفق احملاسبة وستتم احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة 

http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/

