
 

 

 

 11من  1صفحة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 كلية اآلداب

 قسم التاريخ
 البكالوريوساخلطة الدراسية لدرجة 

 

 تمنح درجة البكالورٌوس فً اآلداب فً قسم التارٌخ بعد إتمام المتطلبات اآلتٌة:
 1989( لسنة 2الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم ) -1

  0 1976( لسنة 76منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم ) بموجب نظام
 ( ساعة معتمدة .27متطلبات الجامعة المبٌنة فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً كلٌة اآلداب وعددها ) -2
( ساعة 18متطلبات كلٌة اآلداب المبٌنة فً الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً كلٌة اآلداب وعددها ) -3

 0معتمدة
 -( ساعة معتمدة موزعة على النحواآلتً :87متطلبات قسم التارٌخ وٌخصص لها ) -4

 ( ساعة معتمدة موزعة كما ٌأتً:87التخصص المنفرد وٌخصص له ) أوال  :
 ( ساعة معتمدة ممثله فً المساقات اآلتٌة:63مساقات إجبارٌة ولها ) - أ
 أ152تخ 126تخ أ120تخ أ101تخ   
 247تخ 229تخ  أ216تخ  215تخ   
 345تخ 342تخ  315تخ  252تخ   
 372تخ  359تخ  356تخ  أ 351تخ  
 484تخ  أ376تخ 374تخ  373تخ   
   485تخ   
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحوآالتً:24مساقات اختٌارٌة لها )-ب 

 ( ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من إحدى اللغات اآلتٌة : 6) -1
للغة األلمانٌة، اللغة األسبانٌة، اللغة العبرٌة، اللغة  التركٌة، اللغة الفارسٌة، اللغة الالتٌنٌة، اللغة اللغة الفرنسٌة، ا 

 0السرٌانٌة
 ( ساعة معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات اآلتٌة:18)  -2

 218تخ 115تخ 104تخ  102تخ   
  253تخ 154تخ 228تخ 226تخ  
 أ313تخ 311تخ 261تخ 255تخ  
 أ385تخ 358تخ 357تخ 318تخ  
 491تخ 395تخ 393تخ  392تخ  
 495تخ  

 
 توزٌع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد فً التارٌخ

 

 المجموع الساعات االختٌارٌة الساعات اإلجبارٌة المتطلبات

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 18 3 15 متطلبات الكلٌة

 87 24 63 متطلبات التخصص المنفرد

 132 33 99 المجموع

 

 ( ساعة معتمدة موزعة علىالنحواالتً:66ثانٌا: التخصص الرئٌسً وٌخصص له )
 (ساعة معتمدة ممثله فً المساقات اآلتٌة :57مساقات إجبارٌة ولها ) -1 
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 أ216تخ أ152تخ 126تخ أ120تخ أ101تخ 
 315تخ 252تخ 247تخ                      229تخ 
  372تخ  359تخ 356تخ أ351تخ 342تخ 
                       484أ            تخ376تخ 374تخ                     373تخ 
 485تخ             

 
 ( ساعات معتمدة موزعه كما ٌأتً :9مساقات اختٌارٌة ولها ) -2
 ( ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من إحدى اللغات االتٌه:6)        

اللغة األسبانٌة، اللغة العبرٌة، اللغة التركٌة،  اللغة الفارسٌة، اللغة الالتٌنٌة،  اللغة الفرنسٌة، اللغة األلمانٌة، 
 0اللغة السرٌانٌة

 ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات االتٌة: (3)
 154تخ  115تخ 104تخ  102تخ         

  228تخ 226تخ  218تخ 
  261تخ 255تخ  253تخ 
  318تخ أ313تخ  311تخ 
 392تخ  أ385تخ 358تخ  357تخ 
 491تخ 395تخ  393تخ 
 495تخ 

 
  هذا وٌسمح لطلبة قسم التارٌخ بالتخصص الفرعً فً :

 أقسام كلٌة اآلداب، -1
 الشرٌعة -2

 
 
 
 
 
 
 

 توزٌع الساعات المعتمدة للتخصص الرئٌسً فً التارٌخ والفرعً فً تخصص آخر
 

 المجموع الساعات االختٌارٌة الساعات اإلجبارٌة المتطلبات

 27 6 21 تطلبات الجامعةم

 18 3 15 متطلبات الكلٌة

 87 24 63 متطلبات المتخصص المنفرد فً قسم التارٌخ

 66 9 57 متطلبات التخصص الرئٌسً فً قسم التارٌخ

 21 - - متطلبات التخصص الفرعً فً قسم آخر

 132   المجموع

 
 

 موزعة كما ٌأتً : ( ساعة معتمدة21التخصص الفرعً فً قسم التارٌخ وٌخصص له )
 ( ساعة معتمدة ممثله فً المساقات اآلتٌة:15مساقات إجبارٌة: ولها ) - أ

          أ376تخ        373تخ        359أ        تخ152أ         تخ120تخ  
 ( ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات اآلتٌة:6مساقات اختٌارٌة ولها ) - ب

 251تخ 247تخ 229تخ 126تخ 
 315تخ 311تخ  أ273تخ 252تخ 
 356تخ أ351تخ 345تخ 342تخ 
 484تخ أ385تخ 372تخ 

 



 

 

 

 11من  3صفحة 

 مدلول رقم العشرات
 . مقدمة ومدخل الى التارٌخ

 مواد مرتبطة بالتارٌخ     1
 تارٌخ قدٌم     2
 تارٌخ وسٌط    4           
 تارٌخ إسالمً    5           
 تأهٌل تربوي    6           
 تارٌخ حدٌث    7        
 تارٌخ معاصر    8        
 موضوعات خاصة فً التارٌخ    9        

 
 
 

                    
 
 

 المساقات التً ٌطرحها قسم التارٌخ
رقم 

 المساق
 

 الساعات عنوان المساق
 المعتمدة

 المتطلب
 السابق 

  3 تارٌخ األردن عبر العصور 100تخ 

  3 لسفتهمدخل لدراسة التارٌخ وف أ101تخ 

مقدمة فً تارٌخ األردن وفلسطٌن فً  102تخ 
 العصور القدٌمة

3  

  3 مقدمه فً علم اآلثار 104تخ

  3 مبادئ الجغرافٌة البشرٌة 115تخ 

  3 تارٌخ العرب قبل اإلسالم وعصر الرسول أ120تخ 

  3 تارٌخ الشرق األدنى القدٌم 126تخ 

  3 مٌهتارٌخ الحضارة العربٌة االسال 151تخ 

 120تخ  3 تارٌخ الراشدٌن واألموٌٌن                            أ152تخ 

  3 حضارة اٌران 154تخ 

  3 مبادىء الجغرافٌة الطبٌعٌة 215تخ

 101تخ  3 منهج البحث فً التارٌخ أ216تخ 
 أ

  3 المسكوكات االسالمٌه 218تخ 

  3 الشرق األدنى فً العصر الهلنستً 226تخ 

  3 تارٌخ الشرق األقصى القدٌم 228تخ 

  3 حضارة الٌونان والرومان 229تخ 

  3 تارٌخ البٌزنطٌٌن والساسانٌٌن 247تخ 

  3 تارٌخ العلوم عند العرب 251تخ

تخ  3 هـ4تارٌخ الدولة العباسٌة حتى نهاٌة القرن  252تخ 
 أ152

   3 هـ(7-4تارٌخ الدولة العباسٌة )ق  253تخ 

  3 األردن وفلسطٌن فً العصر اإلسالمً تارٌخ 255تخ 

  3 تارٌخ بنً اسرائٌل 261تخ 

  3 الثورة العربٌه الكبرى أ273تخ 

  3 البحر األحمر والمحٌط الهندي 311تخ 

  3 وثائق ونصوص تارٌخٌة باللغة اإلنجلٌزٌة أ313تخ 
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  3 جغرافٌة الوطن العربً  315تخ 

  3 الجغرافٌة االقتصاد ٌه  318تخ 

 247تخ  3 تارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى  342تخ 

 342تخ  3 الحروب الصلٌبٌة  345تخ 

 252تخ  3 تارٌخ الدولة الفاطمٌة أ 351تخ 

 أ152تخ 3 هـ( 5 -2تارٌخ المغرب واألندلس)ق  356تخ

  3 المغول والشرق اإلسالمً 357تخ

   3 هـ( 8-6تارٌخ المغرب واألندلس)ق 358تخ

 أ351تخ 3 رٌخ األٌوبٌٌن والممالٌكتا 359تخ

 359تخ 3 تارٌخ الدولة العثمانٌة 372تخ

 372تخ 3 تارٌخ العرب الحدٌث 373تخ

 342تخ 3 تارٌخ العالم الحدٌث 374تخ

                                       3 تارٌخ األردن الحدٌث والمعاصر أ376تخ

 373تخ 3 القضٌة الفلسطٌنٌة أ385تخ 

  3 موضوع خاص فً التارٌخ اإلسالمً 392تخ

موضوع خاص فً تارٌخ العرب الحدٌث  393تخ
 والمعاصر

3  

موضوع خاص فً تارٌخ العالم الحدٌث  395تخ
 والمعاصر

3  

 373تخ 3 تارٌخ العرب المعاصر 484تخ

 374تخ 3 تارٌخ العالم المعاصر 485تخ

  3 موضوع خاص فً الفكر اإلسالمً 491تخ

                                       3 قطر عربً فً العهد العثمانً 495تخ 

 
 
 

 الدراسات االجتماعٌة -قائمة مساقات خطة بكالورٌوس العلوم التربوٌة / معلم مجال 
 التً ٌطرحها قسم التارٌخ                   

 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة عنوان المساق رقم المساق

  3 لحضارة القدٌمةا 363تخ

  3 تارٌخ العرب قبل اإلسالم 364تخ

 364تخ 3 تارٌخ صدر اإلسالم والدولة األموٌة 365تخ

 365تخ 3 التارٌخ العباسً 366تخ

 366تخ 3 الغزوان الفرنجً والمغولً للدولة اإلسالمٌة 367تخ

  3 تارٌخ العالم الحدٌث 368تخ

  3 تارٌخ العرب الحدٌث 466تخ

 466تخ 3 ارٌخ العرب المعاصرت 467تخ

 466تخ 3 الثورة العربٌة الكبرى 468تخ

  3 تارٌخ األردن وفلسطٌن عبر العصور 469تخ

 
 

 ملحق بمعادلة المساقات
 المساقات التً غٌرت أرقامها أوعناوٌنها أوعدد ساعاتها ولم ٌغٌر محتواها، وهً، لهذا، تعادل متعادلة :

 
                           

 

 مساقات الخطة القدٌمة
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 فً الخطة القدٌمة 101فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ101تخ 

 فً الخطة القدٌمة 150فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ120تخ

 فً الخطة القدٌمة 156فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  126تخ

 دٌمةفً الخطة الق 152فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ152تخ

 فً الخطة القدٌمة 216فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ216تخ

 فً الخطة القدٌمة 256فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  226تخ

 فً الخطة القدٌمة 258فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  228تخ

 فً الخطة القدٌمة 259فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  229تخ

 فً الخطة القدٌمة 257ة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ فً الخط 247تخ

 فً الخطة القدٌمة 231فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  252تخ

 فً الخطة القدٌمة 232فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  253تخ

 فً الخطة القدٌمة 273فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ273تخ

 فً الخطة القدٌمة 310ق تخ فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مسا 311تخ

 فً الخطة القدٌمة 313فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ313تخ

 فً الخطة القدٌمة 352فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  342تخ

 فً الخطة القدٌمة 355فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  345تخ

 القدٌمةفً الخطة  351فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ351تخ

 فً الخطة القدٌمة 321فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  356تخ

 فً الخطة القدٌمة 322فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  358تخ

 فً الخطة القدٌمة 442فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  359تخ

 فً الخطة القدٌمة 472فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  372تخ

 فً الخطة القدٌمة 376لخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ فً ا أ376تخ

 فً الخطة القدٌمة 358فً الخطة الجدٌدة ٌعادل مساق تخ  أ385تخ

 
                        

 ملحق بالمساقات التً حذفها قسم التارٌخ من الخطة الجدٌده
 

 فلسفة التارٌخ 119تخ

 الحضارة العربٌة االسالمٌة فً االندلس 227تخ

 البحر االحمر واهمٌته التارٌخٌة 310خ ت

 ندوه فً التارٌخ 391تخ 

 التاربخ االقتصادي فً العصور االسالمٌه 450تخ 

 التعلٌم فً العصور الوسطى 458تخ 

 فً التارٌخ االمرٌكً 473تخ 

 فً التارٌخ الروسً 474تخ 

 موضوع خاص فً التارٌخ 493تخ 

 بحث فً التارٌخ 499تخ 

   
 تم حذف اللغه الروسٌه والتً كانت واحده من ضمن اللغات              

 االجنبٌه التً ٌختارها الطالب من قسم التاربخ            
  

 ملحق بالمساقات التً تم أضافتها الى الخطه الجدٌده ولم تكن موجوده فً الخطة القدٌمة         
 

 تارٌخ االردن عبر العصور 100تخ 

 علم اآلثار مقدمه فً 104تخ 
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 مبادىء الجغرافٌه البشرٌه  115تخ 

 مبادىء الجغرافٌه الطبٌعٌه 215تخ 

 المسكوكات االسالمٌه 218تخ 

 الجغرافٌه االقتصادٌه 318تخ 

 موضوع خاص فً الفكر التاربخ االسالمً 392تخ 

 موضوع خاص فً تاربخ العرب الحدٌث والمعاصر 393تخ 

 العالم الحدٌث والمعاصر موضوع خاص فً تاربخ 395تخ 

 موضوع خاص فً الفكر األسالمً 491تخ

 قطر عربً فً العهد العثمانً 495تخ

 
 تمت اضافة اللغات الالتٌنٌة والسرٌانٌة والفارسٌة لتكون من ضمن اللغات     
 األجنبٌة التً ٌختارها الطالب فً قسم التارٌخ.    
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 كلية اآداب

 التاريخقسم 
  البكالوريوس مجانوصف مساقات بر

 
 

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ األردن عبر العصور 011تخ 
 وللمراكز الحضارية التي وجدت فيه منذ العصور الحجرية القديمة حتى الوقت الحاضر. األردنويتضمن  عرضا موجزا لتاريخ 

 ساعات معتمدة( 2) سة التاريخ  وفلسفتهأ مدخل لدرا010تخ 
ويتضمممن  أ ممم المنجممزات البيممرية فممي عصممور ممما قبممل التمماريخ والعصممور التاريخيممة   أ ممم العوامممل المحركممة للتاريخ فو ممد التمماريخ  

نممت   يجممل     المممذا ا التاريخيممة   فلسممفة التمماريخ   أيممار فرسممفة  التمماريخ )ميممل القممدين أفسمم،ين  ابممن خلممدون  فيكممو  كاأقسممامه
 ماركن  توينبي وفير م(.

 ساعات معتمدة( 2) مقدمة في تاريخ األردن وفلس،ين في العصور القديمة 011تخ 
ويتضمن جغرافية األردن وفلس،ين في العصور القديمة ومصادر كتابة تاريخ المن،قة باإلضمافة للمى تاريخاما خمرل العصمور الحجريمة 

 القديمة والعصور التاريخية.

 ساعات معتمدة( 2) قدمة في علم اآليارم 013تخ 
ويتضمن نيأة  علم اآليار  وت،وره  عرقته بالتاريخ بوصفه مصدرا  اما  من مصادره األساسية  يم عمن أ مم النيما،ات األيريمة فمي 

 من،قة برد اليام عبر العصور المختلفة  وأ م المدارن االيارية التي ني،ت في  ذه المن،قة .

 ساعات معتمدة( 2) جغرافيا البيريةمبادىء ال 004تخ 
ويتضمن  الظوا ر التي تبحث في التفاعل بمين اإلنسمان وبي تمه ال،بيعيمة   مظما ر البي مة ال،بيعيمة  أصمل اإلنسمان  البي مات الجغرافيمة 

ولغماتام     رضاألعلى س،ع األرض  الحرف التي امتاناما اإلنسمان   سمكان العمالمم  نمموا وتوزعما وتركيبما وحركمة   معتقمدات سمكان 
 للى دول لاا حدود متفق علياا. األرضدور السياسة في تقسيم س،ح 

 ساعات معتمدة( 2) وفي عصر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اإلسرمتاريخ العرا قبل  011تخ 
تلم  الفتمرة  الوضمع ويتضمن  أير الظروف الجغرافية في تاريخ يبه الجزيرة العربية في العصور القديممة  مصمادر تماريخ العمرا فمي 

  حيمماة الرسممول )ي( فممي الفتممرة المكيممة اإلسممرماالقتصممادو واالجتممماعي والممنظم السياسممية والعرقممات الخارجيممة للعممرا حتممى ظاممور 
 والمدنية وما تخلل ذل  من مع،يات اجتماعية وسياسية وعسكرية.

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ اليرق األدنى القديم 015تخ 
أكير من وادو الرافدين  وبمرد اليمام  ومصمر ممن  ق األدنى القديم بوصفاا منيأ  الحضارات  دراسة مجتمع أوويتضمن من،قة الير

 تاريخ  المجتمعات اليرية وحضارتاا. حيث الت،ور السياسي واالقتصادو واالجتماعي  أير الظروف الجغرافية على

 ساعات معتمدة( 2) اإلسرميةتاريخ الحضارة العربية  040تخ 
  خصا صمماا وصمملتاا بالحضممارات القديمممة  الجوانمما السياسممية اإلسممرميةويتضمممن  بعممد تعريممف الحضممارة  نيممأة وت،ممور الحضممارة 

   مؤيراتاا في الغرا األوروبي ووسا ل نقلاا.اإلسرميةواالقتصادية واالجتماعية واليقافية والعمرانية للحضارة 

 عتمدة(ساعات م 2) أ تاريخ الرايدين واالمويين041تخ 
ويتضمن دراسة عصر الخلفاء الرايدين وسمير الفتوحمات اإلسمرمية واألسمباا التمي أدت للمى قيمام الدولمة األمويمة  ممع التركيمز علمى 

 بعض المظا ر اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية واليقافية والعمرانية في العصر األموو وأسباا سقو، الدولة األموية.
 

 ساعات معتمدة( 2) ا ال،بيعيةمبادىء الجغرافي 104تخ 
ويتضمن تزويد الدارن بالحقا ق األساسية للجغرافية ال،بيعية  )عن ،ريق دراسة األرض وما علياما ممن ظموا ر جغرافيمة ،بيعيمةم  
كنيممأة األرض  وأبعاد مما الجغرافيممة  وأيممكال السمم،ح والعوامممل المتسممببه فممي حممدوياا وأنممواا الصممخور  والغممرف الغممازو والنبممات 

 ل،بيعي(.ا

 ساعات معتمدة( 2) أ منا ج البحث في التاريخ105تخ 
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ويتضمن وسا ل البحث التاريخي وأساليبه و،رقه ومنا جه   المراحل الر يسية التمي يممر باما البحمث ممن بدايتمه حتمى الحصمول علمى 
 مكتبة.المصادر التاريخية للحقا المختلفة بزيارات ميدانية لل بأ مالدرجة العلمية  تعريف ال،را 

 

 ساعات معتمدة( 2) اإلسرميةالمسكوكات  107تخ 
)الرسمول  اإلسمرميةوالمسمكوكات  اإلسرمويتضمن دراسة علم المسكوكات من حيث ،رق الصناعة وبدايات الس  للمسكوكات ما قبل 

ن ومسمكوكات اليمورة العربيمة والعباسمية واأليوبيمة والمملوكيمة ومسمكوكات العيممانيي األمويمة)ي( والخلفاء الرايدين( والمسكوكات 
 الكبرى.

 ساعات معتمدة( 2) اليرق األدنى في العصر الالنستي 115تخ 
والحضارة اليونانية   دراسة المجتمعين اليامي والمصرو من  األدنىويتضمن أبعاد العصر الجديد بوصفة التقاء بين حضارة اليرق 

 عسكرية واالقتصادية واالجتماعية واليقافية والعرقات الخارجية.حيث تأسين الدولة )السلوقية والب،المة(  الدعامات ال

 ساعات معتمدة( 2) القديم األقصىتاريخ اليرق  117تخ 
 ويتضمن دراسة تاريخ يرق آسيا القديم وأ م مع،ياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 ساعات معتمدة( 2) حضارة اليونان والرومان 118تخ 
وف الجغرافيممة فممي تمماريخ المجتمممع اليونمماني والروممماني وحضممارتياما  العرقممة بممين الاويممة الحضممارية اليونانيممة ويتضمممن  أيممر الظممر

والرومانيممة والاويممة الحضممارية للممو،ن العربممي   الممنظم السياسممية والفكممر السياسممي والمسممرك والتمماريخ السياسممي لكممل مممن اليونممان 
 والرومان.

 ساعات معتمدة( 2) نتاريخ البيزن،يين والساسانيي 136تخ 
ويتضمن تاريخ اإلمبرا،موريتين البيزن،يمة والفارسمية ممع التركيمز علمى الحيماة السياسمية والحضمارية فمي العصمر البيزن،مي منمذ عامد 

 قس،ن،ين الكبير في القرن الرابع الميردو حتى القرن الياني عير الميردو 

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ العلوم عند العرا 140تخ
فيمه دراسمة العلموم بمختلمف أقسماماا )ممن  اإلسمرموبعمده  وت،موره وأيمر  اإلسمرمن نيأة التراث العلمي عند العرا قبل ظاور ويتضم

أوروبما وايمر العلموم العربيمة فمي الغمرا   للىحيث تأير ا بتراث األمم األخرى ومن حيث لبداا العلماء العرا جرأة نقل العلوم العربية 
 األوروبي .

 ساعات معتمدة( 2)  ـ 3خ الدولة العباسية حتى نااية القرن تاري 141تخ 
اضمحرل الدولة األموية وسقو،اا وقيمام الدولمة العباسمية  فتمرة  أسباا ـ  223 ـ الى سنة 021ويتضمن تاريخ الدولة العباسية من 

 مـ   أحموال  مذه 223 للمى مـ 121سمنة  مـ  وفتمرة النفموذ التركمي فياما ممن 121 - 021النفوذ الفارسي في الدولة العباسية ممن سمنة 
 الدولة السياسية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية والعلمية.

 ساعات معتمدة( 2)  ـ(6 - 3تاريخ الدولة العباسية )ق  142تخ 
فموذ السملجوقي حتمى  مـ  وفمي عامد الن336سمنة  للمى مـ 223تاريخ الدولة العباسية في عاد النفموذ البموياي ممن سمنة  للىويتضمن  

 ـ  اإلمارات والدويرت المستقلة عناا عرقتاما بالدولمة الفا،ميمة  الجوانما الحضمارية واإلداريمة 545سقو،اا على أيدو المغول عام 
 واالقتصادية واالجتماعية والعلمية لاا.

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ األردن وفلس،ين في العصر اإلسرمي 144تخ 
يممرق األردن وفلسمم،ين فممي العصممر اإلسممرمي الوسممي، وبخاصممة فممي عصممر المماليمم  مممن النممواحي السياسممية  ويتضمممن دراسممة تمماريخ

 والحضارية واآليار اإلسرمية الباقية في المن،قة مع التركيز على نيابتي الكر  وبيت المقدن.

 ساعات معتمدة( 2) أ اليورة العربية الكبرى162تخ 
ياسمية فمي فتمرة مما قبمل ان،مرق اليمورة )اليقظمة العربيمة( يمم عرقمة العمرا بماألترا  قبمل  عمام ويتضمن التعريف باتجا ات العمرا الس

 وبعده  باإلضافة للى مراحل اليورة العربية ونتا جاا.0817

 ساعات معتمدة( 2) والمحي، الاندو األحمرالبحر  200تخ 
ة  ممذه المن،قممة تجاريمما  ويقافيمما  دور مما فممي التواصممل والمحممي، الانممدو عبممر العصممور  أ ميمم األحمممرويتضمممن دراسممة تمماريخ البحممر 

الحضارو بين يرق أفريقيا والو،ن العربي والاند وآسيا  وتأيير ا في انتيار اإلسرم القوى العالمية التمي أيمرت فمي تماريخ المن،قمة 
 وأحداياا.

 ساعات معتمدة( 2) أ ويا ق ونصوي تاريخية باللغة االنجليزية202تخ 
عض النصوي التاريخية باللغة االنجليزية وتفسير ا  ونقد ا وتحليلاا )لتدريا ال،لبة على كيفية استخدام المراجمع ويتضمن دراسة ب

 االنجليزية واالستفادة مناا(.

 ساعات معتمدة( 2) جغرافية الو،ن العربي 204تخ 
رية واالقتصممادية  مممدى التكامممل االقتصممادو ويتضمممن دراسممة الوحممدات الجغرافيممة اإلقليميممة للممو،ن العربممي والنممواحي ال،بيعيممة والبيمم

 الممكن للو،ن العربي وحجم المتحقق منه.
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 ساعات معتمدة( 2) الجغرافيا االقتصادية 207تخ 
ويتضمن تعريف الدارن بالمعوقات األساسية للجغرافيا االقتصادية المتميلة بالموارد االقتصادية وكيفيمة توزعاما علمى سم،ح األرض   

لفرا من الجغرافيا  واآلراء حول ميدانه  الموارد البيرية  قوة العمل وخصا صماا  المموارد ال،بيعيمة ممن زراعيمة. ت،ور ظاور  ذا ا
 الخ .  …ومعدنية. وصناعية  التبادل التجارو بين الدول 

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ أوروبا في العصور الوس،ى 231تخ 
المجالين السياسي والحضارو من القرن الرابع الميردو حتى القرن الياني عيمر  ويتضمن  الت،ورات الاامة التي يادتاا أوروبا في

 الميردو )أو حتى تبايير الناضة األوروبية(.

 ساعات معتمدة( 2) الحروا الصليبية 234تخ 
حركمة الصمليبية م والمدرون المسمتفادة ممن ذلم    منمابع ال03-01 مـ/6 للمى 4ويتضمن  التدخل األجنبي في الو،ن العربي ممن القمرن 

 وحمرتاا وأسباباا ونتا جاا ومؤيراتاا في المن،قة العربية

 ساعات معتمدة( 2) أ تاريخ الدولة الفا،مية240تخ 
 مـ  456 مـ  وسمقو،اا سمنة 247مصر منذ سمنة  للى ـ /وامتداد ا 186ويتضمن في تاريخ الدولة الفا،مية منذ قياماا بالمغرا سنة 

 اليمن.نفوذ ا في اليام والحجاز و

 ساعات معتمدة( 2) واألندلنتاريخ المغرا  245تخ
لامما  ارتبا،امما بالخرفمة األمويمة  اإلسرميةوبعده  بداية الفتوحات  اإلسرميويتضمن التعريف بمصادر المغرا واألندلن قبل الفتح 

 تأسين الدويرت فياما  المؤسسات الحضارية في كر البلدين.

 ساعات معتمدة( 2) مياإلسرالمغول واليرق  246تخ 
   التعريف بالمغول وت،ور دويرتام وعرقاتام مع األق،ار المجماورة ووصمولام  األقصىلليرق  اإلسرميةويتضمن مصادر الفتوحات 

 واليرق اإلسرمي. األوروبيةدويرت عرقاتام السياسية  بالدول  للىللى بغداد حتى معركة عين جالوت  انحسار مد م وتقسيمام 

 ساعات معتمدة( 2)  ـ(7 1 5)ق  واألندلنتاريخ المغرا  247 تخ
 ـ/  انايار دولة الموحدين وعودة تقسيم المغرا للى يرث دويمرت  5ويتضمن  الدولة الموحدية ووحدة برد المغرا في م،لع القرن 

 خرل  ذه الفترة. األندلن ـ/  تاريخ  6في منتصف القرن 

 ساعات معتمدة( 2) الي تاريخ األيوبيين والمم 248تخ 
والمملوكية  جاود األيوبيين في معركمة التحريمر  األيوبيةويتضمن تعريف ال،الا ببعض المع،يات السياسية والحضارية في الدولتين 

فمي الممالي   األنظممة اإلداريمة والعسمكرية واالقتصمادية  للىضد الصليبين حتى معركة ح،ين  أسباا ضعف األيوبيين  انتقال السل،ة 
 العصر المملوكي .

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ الدولة العيمانية 261تخ 
ويتضمن أصول العيمانيين  نيأة دولتام في آسيا الصغرى   توسعاتام في أوروبا وآسميا  المؤسسمة العسمكرية العيمانيمة  نظمم الحكمم 

 في الواليات المختلفة  بعض المع،يات الحضارية فياا.

 ساعات معتمدة( 2) ديثتاريخ العرا الح 262تخ 
مع التركيز على القرن التاسع عير  الاجممة األوروبيمة علمى  مذه  0807 - 0405ويتضمن  أحوال الو،ن العربي في العاد العيماني 
 المن،قة خرل  ذه الفترة وردود فعل األمة العربية.

 ساعات معتمدة( 2) تاريخ العالم الحديث 263تخ 
ات التي ،رأت على أوروبا في العصر الحديث وتأيير ذل  في بقية أرجاء العالم وبخاصمة العمالم العربمي ويتضمن  أ م األحداث والتغير

 .األلمانية  الوحدة االي،الية   االكتيافات الجغرافية  اإلصرك الديني  اليورة الصناعية  اليورة الفرنسية  الوحدة اإلسرمي

 ات معتمدة(ساع 2) الحديث والمعاصر األردنأ تاريخ  265تخ 
م الت،ممورات السياسممية واالقتصممادية واالجتماعيممة 0810ويتضمممن لقيممام اليممورة العربيممة وأير مما فممي تأسممين لمممارة يممرق االردن عممام 

 حتى الوقت الحاضر. 0810واليقافية في األردن منذ عام 

 ساعات معتمدة( 2) أ القضية الفلس،ينية274تخ 
ل القمرن التاسمع عيمر وأيمر ذلم  فمي مسمتقبل فلسم،ين السياسمي  يمم الحركمة الصمايونية في فلس،ين  خمر األوروبيويتضمن التغلغل 

  1حركة التحرر الفلس،يني خرل فترة االنتداا وتخالفاتاا وايدولوجيتاا ونمو

 ساعات معتمدة( 2)موضوا خاي في التاريخ اإلسرمي 281تخ
بقعمة جغرافيمة معينمة  أوفمي المغرا(فمي فتمرة زمنيمة محمددة  أو)فمي الميمرق   اإلسرميويتضمن اختيار موضوعا خاصا في التاريخ 

 ويستعرض فيه أ م الت،ورات السياسية والحضارية

 ساعات معتمدة( 2)موضوا خاي في تاريخ العرا الحديث والمعاصر  282تخ 
معينمة لتعمرف  أ مم  فتمرة زمنيمة أوالمعاصمر فمي بقعمة جغرافيمة محمددة  أوويتضمن اختيار موضوا خاي فمي تماريخ العمرا الحمديث 

 القضايا التي كانت تيغل تل  البقعة وتعرف ما يحي، باا من تأييرات تاريخية ورواب، جمعت تل  المن،قة وما حولاا.
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 ساعات معتمدة( 2) موضوا خاي في تاريخ العالم الحديث والمعاصر 284تخ 
فتمرة زمنيمة معينمة لتعمرف علمى القضمايا التمي  أوة المعاصمر فمي بقعمة جغرافيمة محمدد أوويتضمن موضوا خاي في التاريخ الحمديث 

 بيكل ما في ت،ور المن،قة أيرتالقضايا التي  أوكانت تيغل العالم بما في ذل  المن،قة التي نعيش فياا 

 ساعات معتمدة( 2)تاريخ العرا المعاصر  373تخ 
لحمرا العالميمة اليانيمة  تأسمين جامعمة المدول العربيمة ويتضمن أوضاا العالم العربي ما بين الحربين العالميتين أوضاا العرا خرل ا

 ومياريع الوحدة العربية  وا م أحداث العالم في فترة ما بعد الحرا العالمية اليانية 

 ساعات معتمدة( 2)تاريخ العالم المعاصر374تخ
االقتصمادية العالميمة  والحمرا األ ليمة  ويتضمن تاريخ العالم المعاصمر فمي فتمرة مما بمين الحمربين العمالميتين الحركمة الفايمية واألزمة

 اإلسبانية  أسباا  الحرا العالمية اليانية ونتا جاا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واليقافية .

 ساعات معتمدة( 2) موضوا خاي في الفكر اإلسرمي 380تخ 
ي )ميممل نظممام الحكممم اإلسممرمي ونظممام الفممرق ويتضممن دراسممة قضممية مممن القضممايا التممي تيمكل ظمما رة عامممة فممي تمماريخ الفكممر اإلسمرم

 أو موضوا يختاره المدرن. اإلسرمية والفلسفة والدين  أو

 ساعات معتمدة( 2) ق،ر عربي في العاد العيماني 384تخ 
رأت ويتضمن دراسة مفصلة لتاريخ أحد األق،ار العربية خرل العصر العيماني بوصمف  مذا الق،مر نموذجما للتحموالت المختلفمة التمي ،م

 على المن،قة خرل الحكم العيماني  مع التركيز على دراسة نظام الحكم العيماني والنواحي االقتصادية واالجتماعية والحضارية فيه.
 

 

 

 
 


