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طبػخ يؼتًذح   (12)ٔٚخظض نٓب / يتطهجبد انزبيؼخ االرجبرٚخ

 

  ساعات3 لغة عربية   101ع   

  ساعات3 مهارات اللغة اإلنجلٌزٌة  101ز .ل

  ساعات3 التربية الوطنية  102ه .س

 ساعات3 علوم عسكرية 100ع .ع
 

   

 

 

 : متطلبات اختيارية .  

ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من خارج كلٌته فً احد المجاالت التالٌة وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتٌن من كل مجال  (15)                     وٌخصص لها 
: وهذه المجاالت هً 

: مجال العلوم اإلنسانٌة وٌضم المساقات التالٌة :                      أوالً 
 الرٌاضة فً حٌاتنا أ100ر .ت

 اللٌاقة البدنٌة للجمٌع 173ر  .ت

 الثقافة الجمالٌة 100ت .ف

 التذوق الدرامً 100د  .ف

 مساهمة األردن فً الحضارة اإلنسانٌة 100أ ث  

 نشؤ الحضارات 102أ ث  

  عام 5000القدس  أ106تخ  

 اللغة والثقافة الكورٌة ك101ح .ل

 (1)اللغة الفرنسٌة  أ141ح .ل

 (1)اللغة األسبانٌة  أ171ح .ل

 (1)اللغة األلمانٌة  أ161ح .ل

 (1)اللغة الروسٌة  أ181ح .ل

                     
 *                      ًً : مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة  وٌضم المساقات التالٌة : ثانٌاً

 اإلدارة والمجتمع 100ا  .ع

 االقتصاد والمجتمع األردنً 100ق  

 مهارات  إدارٌة 498أ د  

 حقوق اإلنسان 101ح ق 



 الثقافة القانونٌة 102ح ق 

 ثقافة إسالمٌة 100أ .ش

 نظام األسرة فً اإلسالم 101د .ش

 نظام اإلسالم 100ف .ش

 مهارات حٌاتٌة 100س .ت

 أساسٌات فً رعاٌة الطفل 100أ .ت

 مفاهٌم أساسٌة فً التربٌة 100د .ت

 مهارات المعلومات ب105د .ت

 العنف ألسري 103أج  

 الموارد المائٌة 100جغ  

 ثقافة إعالمٌة 100ح .ص

                    
 ًً : مجال العلوم والتكنولوجٌا والزراعة والصحة  وٌضم المساقات التالٌة :                        ثالثاً

 صحة عامة وتثقٌف صحً 100ب  

 الكٌمٌاء والمجتمع 100ك  

 (1)علوم البٌئة  أ101ب .ع

 أساسٌات علم الفلك 100ف  

 الحوسبة المنزلٌة 109ح  .ع

 المعلوماتٌة والمجتمع 109ح .ن

 خدمات تكنولوجٌا المعلومات 109أ  .ن

 الطاقة البدٌلة 100هق 

 إسعافات أولٌة  100ط 

                    
 

 

 



 

 
 

 (طبػبد3)يتطهجبد انمظى االختٛبرٚخ

ٚختبرْب انطبنت يٍ انًظبلبد انتبنٛخ 
 

 

تخصص تاريخ / لدرجة البكالوريوس في اآلداب خطة قسم التاريخ

 (رئيسي)
 ( طبػخ57) االرجبرٚخ يتطهجبد انمظى

 

 ( طبػخ15)يتطهجبد انكهٛخ االرجبرٚخ 

 يمذيخ فٙ ػهى اٜحبر 101اث 

 يجبد٘ء انزغزافٛخ انجشزٚخ 101رغ 

  تبرٚخ انجٛشَطٍٛٛ ٔانظبطبٍَٛٛ    127تخ 

 دراطبد فٙ تبرٚخ صضبرح انَٕٛبٌ ٔانزٔيبٌ 221تخ 

 انشزق األدَٗ فٙ انؼظز انٓهُظتٙ 226تخ 

 اَتشبر االطالو فٙ آطٛب ٔافزٚمٛب غٛز انؼزثٛخ 253تخ 

 انتزبرح انذٔنٛخ فٙ انؼظٕر االطاليٛخ 254تخ 

 تبرٚخ االردٌ ٔفهظطٍٛ فٙ انؼظز االطاليٙ 255تخ 

 انجضز االصًز ٔانًضٛظ انُٓذ٘ 311تخ 

 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثبنهغخ االَزهٛشٚخ 313تخ 

 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثهغخ اطاليٛخ شزلٛخ 314تخ 

تبرٚخ انذٔنخ انفبطًٛخ  317تخ 
 تبرٚخ انذٔل االطاليٛخ انًظتمهخ 356تخ 

 دراطبد فٙ تبرٚخ انًغٕل فٙ آطٛب انٕططٗ ٔاٚزاٌ 354تخ 

 انمضٛخ انفهظطُٛٛخ 385تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ انتبرٚخ االطاليٙ 393تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ تبرٚخ انؼزة انضذٚج ٔانًؼبطز 395تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ انفكز االطاليٙ 491تخ 

 

 

 

 

 طبػبد اضبفٛخ 6
: نهًُفزد ٔانزئٛظٙ يٍ اصذٖ انهغبد انتبنٛخ

 
انهغخ انفزَظٛخ ، انهغخ انزٔطٛخ ، انهغخ األنًبَٛخ ، انهغخ 

االطجبَٛخ ، انهغخ انؼجزٚخ ، انهغخ انتزكٛخ ، انهغخ انفبرطٛخ 

، انهغخ انالتُٛٛخ ، انهغخ انظزٚبَٛخ ، انهغخ انكٕرٚخ 

 

 3 انًذخم انٗ ػهى االرتًبع       101ا د   االرجبرٚخيتطهجبد انمظى انًتطهت انظبثك

 3 يٓبراد نغٕٚخ                   105س ٘ 

 3 فٍ انكتبثخ ٔانتؼجٛز                107ع 

 3 تبرٚخ انضضبرح االطاليٛخ      151تخ 

 3 نغخ ثزيزخ يختبرح             101ٌ س 

 3    (2) أ ػهٕو انضبطٕة 101أ  ٌ س 
 

- يذخم نذراطخ انتبرٚخ                              

- تبرٚخ انضضبراد انمذًٚخ                          

-   تبرٚخ انؼزة لجم االطالو                          

 127تبرٚخ طذر االطالو ٔانذٔنخ االيٕٚخ            تخ 

يُبْذ انجضج فٙ انتبرٚخ 

انضضبرح انُجطٛخ 

رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ 

 215تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ                             تخ

تبرٚخ انًغزة ٔاألَذنض 

تبرٚخ أرٔثب فٙ انؼظٕر انٕططٗ 

تبرٚخ االٕٚثٍٛٛ ٔانًًبنٛك                      

 359تبرٚخ انذٔنخ انؼخًبَٛخ                            تخ 

تبرٚخ انؼزة انضذٚج 

تبرٚخ انؼبنى انضذٚج  

تبرٚخ االردٌ انضذٚج ٔانًؼبطز 

 373تبرٚخ انؼزة انًؼبطز                            تخ 

تبرٚخ انؼبنى انًؼبطز 

 (يشزٔع تخزد)صهمخ ثضج 

فهظفخ انتبرٚخ 

 

 

 

 

 

 

 102تخ 

  104تخ 

 125تخ 

 215تخ 

أ 216تخ

 220اث 

 224رغ 

 230تخ

 353تخ 

 342تخ  

 359تخ 

 372تخ 

 373تخ 

 374تخ 

 376تخ 

 484تخ 

  485تخ 

  486تخ 

 490تخ 

 

 

 
 

 (طبػبد3)يتطهجبد انكهٛخ االختٛبرٚخ
 3 يمذيخ فٙ انؼهٕو انظٛبطٛخ      101ص ِ 

 3 لزاءاد فٙ انهغخ االَزهٛشٚخ       106س٘ 

 3 تذٔق انُض األدثٙ                   108ع 

 3 يذخم انٗ انهغخ انفزَظٛخ         141ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االنًبَٛخ         161ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االطجبَٛخ        171ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ انزٔطٛخ         181ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االٚطبنٛخ         191ل س 

 3 َظبو طٛبطٙ اردَٙ              242ص ِ 

 3 تبرٚخ انؼهٕو ػُذ انؼزة           151تخ 

 3ا د يمذيخ فٙ االَخزٔثٕنٕرٛب                

 3 يمذيخ فٙ انفهظفخ                 271ا د  

 3أ انخٕرح انؼزثٛخ انكجزٖ             273تخ 

 3 انزا٘ انؼبو                         227ص ا 

 3                  انذػبٚخ االػاليٛخ254ص ا 

 



 (طبػبد6)يتطهجبد االختٛبرٚخال
  فًب فٕق200ٚختبرْب انطبنت يٍ يظتٕٖ 

 خطة قسم التاريخ ( ساعة21)خطة التخصص الفرعي 
 ( طبػخ 15)انًتطهجبد االرجبرٚخ
 

يتطهجبد انزبيؼخ االرجبرٚخ  ( طبػخ15)يتطهجبد انكهٛخ االرجبرٚخ 
 (انظبػبد         )( طبػخ يؼتًذح21)

 دراطبد فٙ تبرٚخ صضبرح انَٕٛبٌ ٔانزٔيبٌ 221تخ 

 انشزق األدَٗ فٙ انؼظز انٓهُظتٙ 226تخ 

 تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ 230تخ 

 تبرٚخ انؼهٕو ػُذ انؼزة 251تخ 

 رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ  224رغ 

أ انخٕرح انؼزثٛخ انكجزٖ 273تخ

 اَتشبر االطالو فٙ آطٛب ٔافزٚمٛب غٛز انؼزثٛخ 253تخ 

 انتزبرح انذٔنٛخ فٙ انؼظٕر االطاليٛخ 254تخ 

 تبرٚخ االردٌ ٔفهظطٍٛ فٙ انؼظز االطاليٙ 255تخ 

 تبرٚخ انذٔل االطاليٛخ انًظتمهخ 356تخ 

 تبرٚخ أرٔثب فٙ انؼظٕر انٕططٗ 316تخ 

 تبرٚخ انذٔنخ انؼخًبَٛخ 372تخ 

 تبرٚخ انؼزة انًؼبطز 484تخ 

 

 

: ٚزٕس نطهجخ لظى انتبرٚخ انتفزٚغ انٗ االلظبو ٔانتخظظبد انتبنٛخ

رًٛغ الظبو كهٛخ اٜداة - 1

لظى انشزٚؼخ ٔاطٕل انذٍٚ - 2

انظضبفخ ٔاالػالو - 3

اٜحبر - 4

يؼهى يزبل دراطبد ارتًبػٛخ ، ارشبد َفظٙ، لٛبص )انتزثٛخ - 5

 (ٔتمٕٚى

 3 انًذخم انٗ ػهى االرتًبع       101ا د   انًتطهت انظبثك

 3 يٓبراد نغٕٚخ                   105س ٘ 

 3 فٍ انكتبثخ ٔانتؼجٛز                107ع 

 3 تبرٚخ انضضبرح االطاليٛخ      151تخ 

 3 نغخ ثزيزخ يختبرح             101ٌ س 

 3    (2) أ ػهٕو انضبطٕة 101أ  ٌ س 
 

 انتزثٛخ انٕطُٛخ 102ص ْـ -  1

 1 انهغخ انؼزثٛخ 100ع - * 2

 2 انهغخ انؼزثٛخ 102ع - 3

 يذخم انٗ انضبطٕة 100س .ع -*4

ٔتطجٛمبتّ 

 ػهٕو ػظكزٚخ 100ع ع -5

 1 أ يٓبراد نغخ اَزهٛشٚخ 100س .ل - 6

 2 يٓبراد نغخ اَزهٛشٚخ 111س . ل -7

-   يٓبراد نغخ اَزهٛشٚخ 99س .ل-*8

 اطتذراكٙ

 

- تبرٚخ انؼزة لجم االطالو                          

 127تبرٚخ طذر االطالو ٔانذٔنخ االيٕٚخ            تخ 

انضضبرح انُجطٛخ  

تبرٚخ انؼزة انضذٚج 

تبرٚخ االردٌ انضذٚج ٔانًؼبطز 

 

 

 

 

 

 

 125تخ 

 215تخ 

  220اث 

 374تخ 

 376تخ 

 

 

 

 
 

 (طبػبد3)يتطهجبد انكهٛخ االختٛبرٚخ
 3 يمذيخ فٙ انؼهٕو انظٛبطٛخ      101ص ِ 

 3 لزاءاد فٙ انهغخ االَزهٛشٚخ       106س٘ 

 3 تذٔق انُض األدثٙ                   108ع 

 3 يذخم انٗ انهغخ انفزَظٛخ         141ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االنًبَٛخ         161ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االطجبَٛخ        171ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ انزٔطٛخ         181ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االٚطبنٛخ         191ل س 

 3 َظبو طٛبطٙ اردَٙ              242ص ِ 

 3 تبرٚخ انؼهٕو ػُذ انؼزة           151تخ 

 3ا د يمذيخ فٙ االَخزٔثٕنٕرٛب                

 3 يمذيخ فٙ انفهظفخ                 271ا د  

 3أ انخٕرح انؼزثٛخ انكجزٖ             273تخ 

 3 انزا٘ انؼبو                         227ص ا 

 3                   انذػبٚخ االػاليٛخ254ص ا 

 يٍ (طبػبد6)يتطهجبد ربيؼخ اختٛبرٚخ

 خبرد انكهٛخ
 3 طضخ ػبيخ                        100ة 

 3 ثٛئخ ٔيزتًغ                   100ع ة 

 3 تبرٚخ االردٌ ػجز انؼظٕر      100تخ

 3 انًزتًغ االردَٙ                  100اد 

   3 انخمبفخ االػاليٛخ               100ص ا

 3 انمــــــــــذص                     106تخ 

 3 انمطبع انًبنٙ ٔانتًُٛخ          100و و 

 3 انًضبطجخ نغٛز انًختظٍٛ      100يش 

 3 االلتظبد ٔانًزتًغ االردَٙ      100ق 

 3 انًكبٌ انالرئٌٕ                   110ق 

 3 حمبفخ اطاليٛخ                  100ع ق 

 3 َظبو االطالو                   100ع ف 

 3 انتزثٛخ ٔانجٛئخ                   102د و 

 3 ُْذطخ انجٛئخ                       101ْـ 

 3 انتكُٕنٕرٛب انظُبػٛخ             104ْـ 

 3 انطبلخ ٔاطتخذايبتٓب              105ْـ 

 3 َظبو األطزح فٙ االطالو     101ع ف 

 3 انزٚبضخ فٙ صٛبتُب              100د ر 

  3 انهٛبلخ انجذَٛخ                    172د ر 

  3 يذخم انٗ االَشطخ انزٚبضٛخ 174د ر 

 3 انمبٌَٕ فٙ صٛبتُب               100س ق 

 3 صمٕق االَظبٌ                   101س ق 

 3 يمذيخ فٙ انضمٕق ٔانضزٚبد 153س ق 

 3 انجٛئخ انجذَٛخ نهزًٛغ            173د ر 

 



 

 

المساقات التً ٌطرحها قسم التارٌخ فً الخطة الدراسٌة 
 المقترحة 

ريش ٔرلى  انزلى

 انًظبق

انظبػبد  اطى انًظبق

 انًؼتًذح

انًتطهت 

 انظبثك

  3 تبرٚخ االردٌ ػجز انؼظٕر 100تخ  1

101اث  2   3 يمذيخ فٙ ػهى اٜحبر 

101رغ  3   3 يجبد٘ء انزغزافٛخ انجشزٚخ 

102تخ  4   3 يذخم نذراطخ انتبرٚخ  

103تخ  5   3 تبرٚخ انضضبراد انمذًٚخ 

  3  ػبو5000انمذص  106تخ  6

125تخ  7   3 تبرٚخ انؼزة لجم االطالو 

127تخ  8   3 تبرٚخ انجٛشَطٍٛٛ ٔانظبطبٍَٛٛ 

  3 تبرٚخ انضضبرح انؼزثٛخ االطاليٛخ 151تخ  9

215تخ  10  127تخ  3 تبرٚخ طذر االطالو ٔانذٔنخ االيٕٚخ 

216تخ  11   3 يُبْذ انجضج فٙ انتبرٚخ 

220اث  12   3 انضضبرح انُجطٛخ 

221تخ  13   3 دراطبد فٙ تبرٚخ صضبرح انَٕٛبٌ ٔانزٔيبٌ 

224رغ  14   3 رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ 

226تخ  15   3 انشزق األدَٗ فٙ انؼظز انٓهُظتٙ 

230تخ  16  215تخ  3 تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ 

  3 تبرٚخ انؼهٕو ػُذ انؼزة 251تخ  17

253تخ  18   3 اَتشبر االطالو فٙ اطٛب ٔافزٚمٛب غٛز انؼزثٛخ 

254تخ  19   3 انتزبرح انذٔنٛخ فٙ انؼظٕر االطاليٛخ 

255تخ  20   3 تبرٚخ االردٌ ٔفهظطٍٛ فٙ انؼظز االطاليٙ 

أ273تخ 21   3 تبرٚخ انخٕرح انؼزثٛخ انكجزٖ 

311تخ  22   3 انجضز االصًز ٔانًضٛظ انُٓذ٘ 

313تخ  23   3 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثبنهغخ االَزهٛشٚخ 

314تخ  24   3 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثهغخ إطاليٛخ شزلٛخ  

25 317تخ     3 تبرٚخ انذٔنخ انفبطًٛخ 



342تخ  26   3 تبرٚخ أرٔثب فٙ انؼظٕر انٕططٗ 

353تخ  27   3 تبرٚخ انًغزة ٔاألَذنض 

354تخ  28   3 دراطبد فٙ تبرٚخ انًغٕل فٙ آطٛب انٕططٗ ٔاٚزاٌ 

356تخ  28   3  تبرٚخ انذٔل االطاليٛخ انًظتمهخ 

359تخ  29   3 تبرٚخ االٕٚثٍٛٛ ٔانًًبنٛك 

372تخ  30  359تخ  3 تبرٚخ انذٔنخ انؼخًبَٛخ 

373تخ  31   3 تبرٚخ انؼزة انضذٚج  

374تخ  32   3 تبرٚخ انؼبنى انضذٚج 

376تخ  33   3 تبرٚخ االردٌ انضذٚج ٔانًؼبطز 

  3 انمضٛخ انفهظطُٛٛخ 385تخ  34

393تخ  35   3 يٕضٕع خبص فٙ انتبرٚخ االطاليٙ 

395تخ  36   3 يٕضٕع خبص فٙ تبرٚخ انؼزة انضذٚج ٔانًؼبطز 

  3 يٕضٕع خبص فٙ تبرٚخ انؼبنى انضذٚج ٔانًؼبطز 396تخ  37

484تخ  38  372تخ  3 تبرٚخ انؼزة انًؼبطز 

485تخ  39   3 تبرٚخ انؼبنى انًؼبطز 

486تخ  40 (يشزٔع تخزد)صهمخ ثضج    3  

490تخ  41   3 فهظفخ انتبرٚخ 

  3 يٕضٕع خبص فٙ انفكز االطاليٙ 491تخ  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( طبػخ18)يتطهجبد انمظى االختٛبرٚخ

 ٚختبرْب انطبنت يٍ انًظبلبد انتبنٛخ

 

تخصص تاريخ / لدرجة البكالوريوس في اآلداب خطة قسم التاريخ

 (منفرد)
 ( طبػخ63) االرجبرٚخيتطهجبد انمظى

 

 ( طبػخ15)يتطهجبد انكهٛخ االرجبرٚخ 

 يمذيخ فٙ ػهى اٜحبر 101اث 

 يجبد٘ء انزغزافٛخ انجشزٚخ 101رغ 

   تبرٚخ انجٛشَطٍٛٛ ٔانظبطبٍَٛٛ  127تخ 

 دراطبد فٙ تبرٚخ صضبرح انَٕٛبٌ ٔانزٔيبٌ 221تخ 

 انشزق األدَٗ فٙ انؼظز انٓهُظتٙ 226تخ 

 اَتشبر االطالو فٙ آطٛب ٔافزٚمٛب غٛز انؼزثٛخ 253تخ 

 انتزبرح انذٔنٛخ فٙ انؼظٕر االطاليٛخ 254تخ 

 تبرٚخ االردٌ ٔفهظطٍٛ فٙ انؼظز االطاليٙ 255تخ 

 انجضز االصًز ٔانًضٛظ انُٓذ٘ 311تخ 

 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثبنهغخ االَزهٛشٚخ 313تخ 

 ٔحبئك َٔظٕص تبرٚخٛخ ثهغخ اطاليٛخ شزلٛخ 314تخ 

 تبرٚخ انذٔل االطاليٛخ انًظتمهخ 356تخ 

 دراطبد فٙ تبرٚخ انًغٕل فٙ آطٛب انٕططٗ ٔاٚزاٌ 354تخ 

 انمضٛخ انفهظطُٛٛخ 385تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ انتبرٚخ االطاليٙ 393تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ تبرٚخ انؼزة انضذٚج ٔانًؼبطز 395تخ 

 يٕضٕع خبص فٙ انفكز االطاليٙ 491تخ 

 

 

 

 

 

 

  ساعات اضافية6
: نهًُفزد ٔانزئٛظٙ يٍ اصذٖ انهغبد انتبنٛخ

 
انهغخ انفزَظٛخ ، انهغخ انزٔطٛخ ، انهغخ األنًبَٛخ ، انهغخ 

االطجبَٛخ ، انهغخ انؼجزٚخ ، انهغخ انتزكٛخ ، انهغخ انفبرطٛخ 

، انهغخ انالتُٛٛخ ، انهغخ انظزٚبَٛخ ، انهغخ انكٕرٚخ 

 

   االرجبرٚخيتطهجبد انمظى انًتطهت انظبثك

 انًذخم انٗ ػهى االرتًبع 101ا د 

 يٓبراد نغٕٚخ 105س ٘ 

 فٍ انكتبثخ ٔانتؼجٛز 107ع 

 تبرٚخ انضضبرح انؼزثٛخ االطاليٛخ 151تخ 

 نغخ ثزيزخ يختبرح 101ٌ س 

أ 

   يٓبراد  انضبطٕة 100ٌ س 

- يذخم نذراطخ انتبرٚخ                              

- تبرٚخ انضضبراد انمذًٚخ                          

- تبرٚخ انؼزة لجم االطالو                          

 127تبرٚخ طذر االطالو ٔانذٔنخ االيٕٚخ            تخ 

يُبْذ انجضج فٙ انتبرٚخ 

انضضبرح انُجطٛخ 

رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ 

 215تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ                             تخ 
تبرٚخ انذٔنخ انفبطًٛخ 

تبرٚخ انًغزة ٔاألَذنض 

تبرٚخ أرٔثب فٙ انؼظٕر انٕططٗ 

تبرٚخ انضزٔة انظهٛجٛخ 

تبرٚخ االٕٚثٍٛٛ ٔانًًبنٛك                        

 359تبرٚخ انذٔنخ انؼخًبَٛخ                            تخ 

تبرٚخ انؼزة انضذٚج 

تبرٚخ انؼبنى انضذٚج  

تبرٚخ االردٌ انضذٚج ٔانًؼبطز 

 373تبرٚخ انؼزة انًؼبطز                            تخ 

تبرٚخ انؼبنى انًؼبطز 

 (يشزٔع تخزد)صهمخ ثضج 

فهظفخ انتبرٚخ 

 

 

 

 102تخ 

  104تخ 

 125تخ 

 215تخ 

أ 216تخ 

 220اث 

 224رغ

 230تخ 
 317تخ 
 353تخ 

 342تخ  

 345تخ  

 359تخ 

 372تخ 

 373تخ 

 374تخ 

 376تخ 

 484تخ 

 485تخ 

 486تخ 

 490تخ 

 

 

 
 

 (طبػبد3)يتطهجبد انكهٛخ االختٛبرٚخ
 3 يمذيخ فٙ انؼهٕو انظٛبطٛخ      101ص ِ 

 3 لزاءاد فٙ انهغخ االَزهٛشٚخ       106س٘ 

 3 تذٔق انُض األدثٙ                   108ع 

 3 يذخم انٗ انهغخ انفزَظٛخ         141ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االنًبَٛخ         161ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االطجبَٛخ        171ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ انزٔطٛخ         181ل س 

 3 يذخم انٗ انهغخ االٚطبنٛخ         191ل س 

 3 َظبو طٛبطٙ اردَٙ              242ص ِ 

 3 تبرٚخ انؼهٕو ػُذ انؼزة           151تخ 

 3ا د يمذيخ فٙ االَخزٔثٕنٕرٛب                

 3 يمذيخ فٙ انفهظفخ                 271ا د  

 3أ انخٕرح انؼزثٛخ انكجزٖ             273تخ 

 3 انزا٘ انؼبو                         227ص ا 

 3                  انذػبٚخ االػاليٛخ254ص ا 



فً قسم التارٌخ وصف مساقات برنامج البكالورٌوس 
 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ األردن عبر العصور 100تخ 

. وٌتضمن  عرضا موجزا لتارٌخ األردن وللمراكز الحضارٌة التً وجدت فٌه منذ العصور الحجرٌة القدٌمة حتى الوقت الحاضر

 ( ساعات معتمدة3)أ مدخل لدراسة التارٌخ 102تخ 
وٌتضمن  أهم المنجزات البشرٌة فً عصور ما قبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة،  أهم العوامل المحركة للتارٌخ،فوائد التارٌخ، أقسامه،  المذاهب التارٌخٌة 

 ( ساعات معتمدة3) مقدمة فً علم اآلثار 101اث 
وٌتضمن نشأة  علم اآلثار  وتطوره، عالقته بالتارٌخ بوصفه مصدرا هاما  من مصادره األساسٌة، ثم عن أهم النشاطات األثرٌة فً منطقة بالد الشام عبر العصور المختلفة، وأهم 

. المدارس االثارٌة التً نشطت فً هذه المنطقة 

 ( ساعات معتمدة3) مبادىء الجغرافٌا البشرٌة 101جغ 
وٌتضمن  الظواهر التً تبحث فً التفاعل بٌن اإلنسان وبٌئته الطبٌعٌة،  مظاهر البٌئة الطبٌعٌة، أصل اإلنسان، البٌئات الجغرافٌة على سطع األرض، الحرف التً امتهنها اإلنسان،  

. نموا وتوزعا وتركٌبا وحركة،  معتقدات سكان األرض ولغاتهم،   دور السٌاسة فً تقسٌم سطح األرض إلى دول لها حدود متفق علٌها:  سكان العالم

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الحضارات القدٌمة 103تخ 
وٌتضمن تارٌخ الحضارات القدٌمة ، كحضارة الصٌن ،والهند ، والٌونان ، ووادي الرافدٌن ، ووادي النٌل الحضارة المصرٌة ، وتأثٌر تلك الحضارات على شعوب العالم من الناحٌة 

 .الفكرٌة والثقافٌة والسٌاسٌة 

(  ساعات معتمدة3 ) عام 5000 القدس 106تخ 
. ٌتضمن دراسة تارٌخ القدس منذ بناء المدٌنة الى الوقت الحاضر مبٌنا اهمٌتها فً الحضارات االنسانٌة ، ثم دراسة تارٌخ المدٌنة فً العصر الحدٌث 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العرب قبل اإلسالم 125تخ 
وٌتضمن  أثر الظروف الجغرافٌة فً تارٌخ شبه الجزٌرة العربٌة فً العصور القدٌمة، مصادر تارٌخ العرب فً تلك الفترة، الوضع االقتصادي واالجتماعً والنظم السٌاسٌة والعالقات 

 الخارجٌة للعرب حتى ظهور اإلسالم،

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ البٌزنطٌٌن والساسانٌٌن 127تخ 
وٌتضمن تارٌخ اإلمبراطورٌتٌن البٌزنطٌة والفارسٌة مع التركٌز على الحٌاة السٌاسٌة والحضارٌة فً العصر البٌزنطً منذ عهد قسطنطٌن الكبٌر فً القرن الرابع المٌالدي حتى القرن 

 الثانً عشر المٌالدي

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة 151تخ 
وٌتضمن  بعد تعرٌف الحضارة، نشأة وتطور الحضارة اإلسالمٌة، خصائصها وصلتها بالحضارات القدٌمة  الجوانب السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعمرانٌة للحضارة 

  .اإلسالمٌة، مؤثراتها فً الغرب األوروبً ووسائل نقلها
 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ صدر اإلسالم والدولة األموٌة 215تخ 

و الخلفاء الراشدٌن و الدولة االموٌة ، وسٌر الفتوحات اإلسالمٌة ، مع دراسة بعض المظاهر اإلدارٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  (صلى هللا علٌه وسلم)وٌتضمن دراسة عصر الرسول
. والثقافٌة والعمرانٌة فً العصر األموي وأسباب سقوط الدولة

 ( ساعات معتمدة3)أ مناهج البحث فً التارٌخ 216تخ 
وٌتضمن وسائل البحث التارٌخً وأسالٌبه وطرقه ومناهجه،  المراحل الرئٌسٌة التً ٌمر بها البحث من بداٌته حتى الحصول على الدرجة العلمٌة  تعرٌف الطالب بأهم المصادر 

. التارٌخٌة للحقب المختلفة بزٌارات مٌدانٌة للمكتبة



 ( ساعات معتمدة3 ) الحضارة النبطٌة 220اث 
ٌتناول دراسة حضارة األنباط العرب بكافة مناحٌها ، السٌاسٌة االقتصادٌة االجتماعٌة ، وعالقاتهم مع دول الجوار ، وٌتضمن دراسة العمارة والفنون النبطٌة ، واالستقرار البشري فً 

 .شرقً االردن 

 ( ساعات معتمدة3)  دراسات فً حضارة الٌونان والرومان 221تخ 
وٌتضمن  أثر الظروف الجغرافٌة فً تارٌخ المجتمع الٌونانً والرومانً وحضارتٌهما، العالقة بٌن الهوٌة الحضارٌة الٌونانٌة والرومانٌة والهوٌة الحضارٌة للوطن العربً،  النظم 

. السٌاسٌة والفكر السٌاسً والمسرح والتارٌخ السٌاسً لكل من الٌونان والرومان
 

 ( ساعات معتمدة3) جغرافٌة الوطن العربً 224جغ 
. وٌتضمن دراسة الوحدات الجغرافٌة اإلقلٌمٌة للوطن العربً والنواحً الطبٌعٌة والبشرٌة واالقتصادٌة، مدى التكامل االقتصادي الممكن للوطن العربً وحجم المتحقق منه

 ( ساعات معتمدة3) الشرق األدنى فً العصر الهلنستً 226تخ 
، (السلوقٌة والبطالمة)وٌتضمن أبعاد العصر الجدٌد بوصفة التقاء بٌن حضارة الشرق األدنى والحضارة الٌونانٌة،  دراسة المجتمعٌن الشامً والمصري من حٌث تأسٌس الدولة 

. الدعامات العسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والعالقات الخارجٌة

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الدولة العباسٌة 230تخ 
هـ، أسباب اضمحالل الدولة األموٌة وسقوطها وقٌام الدولة العباسٌة، فترة النفوذ الفارسً فً الدولة العباسٌة ، وفترة النفوذ 656هـ الى سنة 132وٌتضمن تارٌخ الدولة العباسٌة من 

هـ، وفً عهد النفوذ السلجوقً حتى سقوطها 447هـ إلى سنة 334هـ،   وٌتضمن  و تارٌخ الدولة العباسٌة فً عهد النفوذ البوٌهً من سنة 334هـ إلى 232التركً فٌها من سنة 
. هـ ،أحوال هذه الدولة السٌاسٌة واإلدارٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والعمرانٌة والعلمٌة656على أٌدي المغول عام 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العلوم عند العرب 251تخ
من حٌث تأثرها بتراث األمم األخرى ومن حٌث إبداع )وٌتضمن نشأة التراث العلمً عند العرب قبل ظهور اإلسالم وبعده، وتطوره وأثر اإلسالم فٌه دراسة العلوم بمختلف أقسامها 

. العلماء العرب جرأة نقل العلوم العربٌة إلى  أوروبا واثر العلوم العربٌة فً الغرب األوروبً 

 ( ساعات معتمدة3) انتشار االسالم فً آسٌا وافرٌقٌا غٌر العربٌة253تخ 
. وٌتضمن دراسة احوال انتشار اإلســــــــالم فً اٌران وافغانستان والهند وآسٌا الوسطى والصٌن وجنوب شرق آسٌا ، وكذلك ٌتناول انتشار االسالم فً وسط وجنوب افرٌقٌا

 ( ساعات معتمدة3) التجارة الدولٌة فً العصور االسالمٌة 254تخ 
ٌتناول تارٌخ العالقات التجارٌة بٌن العرب والمسلمٌن ودول العالم فً العصر االسالمً ، كما وٌبحث اهم المراكزو التجارٌة والطرق والبضائع واثرها على االستقرار فً العالم 

. االسالمً 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ األردن وفلسطٌن فً العصر اإلسالمً 255تخ 
وٌتضمن دراسة تارٌخ شرق األردن وفلسطٌن فً العصر اإلسالمً الوسٌط وبخاصة فً عصر الممالٌك من النواحً السٌاسٌة والحضارٌة واآلثار اإلسالمٌة الباقٌة فً المنطقة مع 

. التركٌز على نٌابتً الكرك وبٌت المقدس

 ( ساعات معتمدة3)أ الثورة العربٌة الكبرى 273تخ 
وبعده، باإلضافة إلى مراحل الثورة العربٌة 1908ثم عالقة العرب باألتراك قبل  عام  (الٌقظة العربٌة)وٌتضمن التعرٌف باتجاهات العرب السٌاسٌة فً فترة ما قبل انطالق الثورة 

. ونتائجها

 ( ساعات معتمدة3) البحر األحمر والمحٌط الهندي 311تخ 



وٌتضمن دراسة تارٌخ البحر األحمر والمحٌط الهندي عبر العصور، أهمٌة هذه المنطقة تجارٌا  وثقافٌا، دورها فً التواصل الحضاري بٌن شرق أفرٌقٌا والوطن العربً والهند وآسٌا، 
. وتأثٌرها فً انتشار اإلسالم القوى العالمٌة التً أثرت فً تارٌخ المنطقة وأحداثها

 ( ساعات معتمدة3)أ وثائق ونصوص تارٌخٌة باللغة االنجلٌزٌة 313تخ 
. (لتدرٌب الطلبة على كٌفٌة استخدام المراجع االنجلٌزٌة واالستفادة منها)وٌتضمن دراسة بعض النصوص التارٌخٌة باللغة االنجلٌزٌة وتفسٌرها  ونقدها وتحلٌلها 

 (ساعات معتمدة3) وثائق ونصوص تارٌخٌة بلغة اسالمٌة شرقٌة  314 تخ
وتفسٌرها وتحلٌلها ، وكذلك تدرٌب الطالب على استخدام المصادر والمراجع  (التركٌة ، الفارسٌة ، األردٌة )وٌتناول دراسة بعض النصوص التارٌخٌة بلغة إســالمٌة شرقٌة مثل لغة

. بتلك اللغات 

    ( ساعات معتمدة3) تارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى 342تخ 
 .(أي حتى تباشٌر النهضة األوروبٌة)وٌتضمن  التطورات الهامة التً شهدتها أوروبا فً المجالٌن السٌاسً والحضاري من القرن الرابع المٌالدي حتى القرن الثانً عشر المٌالدي 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الدولة الفاطمٌة 317تخ 
 هـ، نفوذها فً الشام والحجاز والٌمن567هـ  وسقوطها سنة 358وامتدادها إلى مصر منذ سنة /هـ 297وٌتضمن فً تارٌخ الدولة الفاطمٌة منذ قٌامها بالمغرب سنة 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ المغرب واألندلس 353تخ
وٌتضمن التعرٌف بمصادر المغرب واألندلس قبل الفتح اإلسالمً وبعده، بداٌة الفتوحات اإلسالمٌة لهما  ارتباطهما بالخالفة األموٌة تأسٌس الدوٌالت فٌهما، المؤسسات الحضارٌة فً 

، تارٌخ / هـ7، انهٌار دولة الموحدٌن وعودة تقسٌم المغرب إلى ثالث دوٌالت فً منتصف القرن / هـ6وٌتضمن  الدولة الموحدٌة ووحدة بالد المغرب فً مطلع القرن . كال البلدٌن
. األندلس خالل هذه الفترة

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ األٌوبٌٌن والممالٌك 359تخ 
وٌتضمن تعرٌف الطالب ببعض المعطٌات السٌاسٌة والحضارٌة فً الدولتٌن األٌوبٌة والمملوكٌة، جهود األٌوبٌٌن فً معركة التحرٌر ضد الصلٌبٌن حتى معركة حطٌن، أسباب ضعف 

. األٌوبٌٌن  انتقال السلطة إلى الممالٌك، األنظمة اإلدارٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة فً العصر المملوكً 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الدول االسالمٌة المستقلة 356تخ 
. السامانٌة والغزنوٌة والخوارزمٌة والغورٌة والحمدانٌة والطائٌة والطولونٌة وغٌرها : وٌتضمن دراسة احوال الدول االسالمٌة التً استقلت عن الدولة العباسٌة وهً 

 ( ساعات معتمدة3) دراسات فً تارٌخ المغول فً اسٌا الوطى واٌران354تخ 
 . السٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، وتطور النظم القانونٌة ، وانتشار االسالم بٌنهم: ٌتناول دراسة المصادر التارٌخٌة عن المغول ،  والنظم

 ( ساعات معتمدة3)أ القضٌة الفلسطٌنٌة 385تخ 
وٌتضمن التغلغل األوروبً فً فلسطٌن  خالل القرن التاسع عشر وأثر ذلك فً مستقبل فلسطٌن السٌاسً، ثم الحركة الصهٌونٌة وتحالفاتها واٌدولوجٌتها ونمو حركة التحرر 

  0الفلسطٌنً خالل فترة االنتداب

 ( ساعات معتمدة3)موضوع خاص فً التارٌخ اإلسالمً 393تخ
فً فترة زمنٌة محددة أو بقعة جغرافٌة معٌنة وٌستعرض فٌه أهم التطورات السٌاسٌة والحضارٌة (فً المشرق أو فً المغرب)وٌتضمن اختٌار موضوعا خاصا فً التارٌخ اإلسالمً  

 ( ساعات معتمدة3) موضوع خاص فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر 395تخ 
وٌتضمن اختٌار موضوع خاص فً تارٌخ العرب الحدٌث أو المعاصر فً بقعة جغرافٌة محددة أو فترة زمنٌة معٌنة لتعرف  أهم القضاٌا التً كانت تشغل تلك البقعة وتعرف ما ٌحٌط بها 

. من تأثٌرات تارٌخٌة وروابط جمعت تلك المنطقة وما حولها
 

 ( ساعات معتمدة3) موضوع خاص فً تارٌخ العالم الحدٌث والمعاصر 396تخ 



وٌتضمن موضوع خاص فً التارٌخ الحدٌث أو المعاصر فً بقعة جغرافٌة محددة أو فترة زمنٌة معٌنة لتعرف على القضاٌا التً كانت تشغل العالم بما فً ذلك المنطقة التً نعٌش فٌها 
 .أو القضاٌا التً أثرت بشكل ما فً تطور المنطقة

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ الدولة العثمانٌة 372تخ 
وٌتضمن أصول العثمانٌٌن، نشأة دولتهم فً آسٌا الصغرى،  توسعاتهم فً أوروبا وآسٌا، المؤسسة العسكرٌة العثمانٌة، نظم الحكم فً الوالٌات المختلفة، بعض المعطٌات الحضارٌة 

 .فٌها

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العرب الحدٌث 373تخ 
 مع التركٌز على القرن التاسع عشر، الهجمة األوروبٌة على هذه المنطقة خالل هذه الفترة وردود فعل األمة 1918 - 1516وٌتضمن  أحوال الوطن العربً فً العهد العثمانً 

. العربٌة

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العالم الحدٌث 374تخ 
وٌتضمن  أهم األحداث والتغٌرات التً طرأت على أوروبا فً العصر الحدٌث وتأثٌر ذلك فً بقٌة أرجاء العالم وبخاصة العالم العربً اإلسالمً،  االكتشافات الجغرافٌة، اإلصالح الدٌنً، 

 . الثورة الصناعٌة، الثورة الفرنسٌة، الوحدة االٌطالٌة، الوحدة األلمانٌة

 ( ساعات معتمدة3) أ تارٌخ األردن الحدٌث والمعاصر 376تخ 
م و التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً 1921وٌتضمن قٌام حركة النهضة العربٌة بقٌادة الشرٌف الحسٌن بن علً  وأثرها فً تأسٌس إمارة شرقً االردن عام 

.  حتى الوقت الحاضر1921األردن منذ عام 

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العرب المعاصر 484تخ 
وٌتضمن أوضاع العالم العربً ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن،أوضاع العرب خالل الحرب العالمٌة الثانٌة، تأسٌس جامعة الدول العربٌة ومشارٌع الوحدة العربٌة، واهم أحداث العالم فً 

فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة  

 ( ساعات معتمدة3) تارٌخ العالم المعاصر 485تخ 
ٌتضمن المساق دراسة فترة ما بٌن الحربٌن العالمٌتٌن و الحركة الفاشٌة والنازٌة ،واألزمة االقتصادٌة العالمٌة، والحرب األهلٌة اإلسبانٌة، أسباب  الحرب العالمٌة الثانٌة ونتائجها 

 .السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ، والحرب الباردة ، واالحالف العسكرٌة ، والقطب الواحد 
 ( ساعات معتمدة3) مشروع تخرج – حلقـــــــــة بحث 486تخ 

. (سٌمنار)وٌشترط فً ذلك المناقشة العلنٌة .ٌتضمن قٌام الطالب بإعداد بحث اكادٌمً متخصص ٌختاره باالتفاق مع عضو هٌئة التدرٌس

 (ساعات معتمدة3) فلســـفة التارٌخ 490تخ 
. الٌونانٌة ، الرومانٌة ، الفارسٌة ، وفالسفة التارٌخ العربً االسالمً ، وفالسفة التارٌخ االوروبً الوسٌط والمعاصر: ٌتضمن دراسة أشهر فالسفة التارٌخ فً الحضارة 

 ( ساعات معتمدة3) موضوع خاص فً الفكر االسالمً 491تخ 
ٌتناول هذا المساق دراسة قضٌة من القضاٌا التً تشكل ظاهرة عامة فً تارٌخ الفكر االسالمً ، مثل نظام الحكم االسالمً ، ونظام الفرق االسالمٌة ، والفلسفة والدٌن ، او موضوع 

. اخر ٌختاره المدرس 

 



  
 
 
 

 

 
 

انًظبق انًكبفٙء فٙ انخطخ انزذٚذح انًظبق انمذٚى فٙ انخطخ انمذًٚخ 
 يذخم نذراطخ انتبرٚخ 102تخ  يذخم نذراطخ انتبرٚخ ٔفهظفتّ 101تخ 

 فهظفخ انتبرٚخ  490تخ 

 يجبد٘ء انزغزافٛخ انجشزٚخ 101رغ  يجبد٘ء انزغزافٛخ انجشزٚخ 115تخ 

 يمذيخ فٙ ػهى اٜحبر 101اث  يمذيخ فٙ ػهى اٜحبر 104تخ 

 تبرٚخ انؼزة لجم االطالو ٔػظز انزطٕل 120تخ 

 تبرٚخ انزاشذٍٚ ٔاأليٍٕٚٛ 152تخ 

 تبرٚخ انؼزة لجم االطالو 125تخ 

 تبرٚخ طذر االطالو  ٔانذٔنخ االيٕٚخ 215تخ 

 ْـ 4 تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخصتٗ َٓبٚخ انمزٌ 252تخ 

 (ْـ7ق - 4ق ) تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ 253تخ 

 تبرٚخ انذٔنخ انؼجبطٛخ 230تخ 

 رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ 224رغ  رغزافٛخ انٕطٍ انؼزثٙ 315تخ 

 (ْـ5ق-2ق) تبرٚخ انًغزة ٔاالَذنض356تخ 

 (ْـ8ق-6ق) تبرٚخ انًغزة ٔاالَذنض 358تخ 

 تبرٚخ انًغزة ٔاالَذنض 353تخ 


