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 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 nusairf@philadelphia.edu.jo  510 استاذ مساعد د. فدوى نصيرات

    أستاذ مساعد  د. عبد هللا العزام

 zalkhalili@philadelphia.edu.jo  918 مدرس زهير توفيق

 mibrahim@philadelphia.edu.jo  519 مدرس منار أحمد

 

 
 المادة )حسب دليل الجامعة(وصف 

تنااش ه هاالم دة ااشيا  لااش ش دةضااا  إلدةالااشوا د الااشا ا إلضااات دةشرااة  دةالااشود  دة اا   ا إلدة    ااا         

إلدةتضشضا  إلدتتراشف م  اش   ن اش، إلضاات دة اتلافش  دةضا  اا د سالم ا، مع دةت ك ز ضات ضنشصا  دةت اش ز إلدةةةا ا 

إلدة شي ا دةتي أاجزت ش إلأس  ت مي تطةو دةةضي دةف  ي إلدةا شا د الشا ا. إل نطاق دة لشق من اظ ا ششماا ةاضا  

 . إلدةالشوا د الشا ا تؤك  إلة ا دة ق  إلدةطف  ا د الشا ا

 
 

 المادةأهداف 
 يهدف المساق إلى  :

 .االشا دت إلدةالشوا دةطشةب  شرة  دةضا  إث دء خف ا .1

تطة     ودته دةتاا ا ا إلدةنق  ا إلدةنظ  إةت دةثقشمش  دألخ ى ض ن إطشو مضشه م دةت  ي ا إلدةتثش ف  .2

 إلدةتضشض  إلدةتةدص  دتالشاي     دً ضن دةت رب إلدتاغالق.

 ت   ق إلضي دةطشةب  شةقلش ش دة  شص ا ضات دة لتةى دة إلةي إلدة   ي. .3
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 دةالشوا إلمرطااشتهدةضا  إلف ضات مضشه م دةت   .4

 دةالشود  إلدةثقشمش ملتة ش     ن دةطشةب قشوندن   .5

 .تتفع تطةو دةالشود  .6

 مصادر التعليم
 ج)العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر( الكتاب المقرر* 

 

 م  إلع كتشب دةضا  إلدةالشوا دتالشا ا، إض دي دضلشء ه ئا دةت و س مي دةقلم..  1

 

 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ( المواد المساندة(. 

 فيديوهات تعرض أبرز الحضارات العالمية وأهم منجزاتها. 
   

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  في مشروع الكتاب.المراجع المساندة 

 
 .)محاضرات، مجموعات نقاش، مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرها(طرق التدريس

عد  رريدا الدت ال المراأدر     التي يقدمماا المدمر المحاضرات النظرية  -
 ع  رريا المنصة االلكتر نية. 

 عرض  تقميل  نقاأات جم ية لارارة. -
 تكايف الرارة رإعمام تقرير رحثي  مناقأته  مال الرارة. -
تثف ت دة رطااش  إلدة ضشه م دألسشس ا دةتاي تا ي ماي سا شق دة لاشق  شةاغاا  -

 دة    ا إلد اجا ز ا. 
 

 

 ة العلمية والفهمالمعرف 
 .م  ما إشاشة ش  مضشه م دةالشوا إلتطّةوهش  

  دةت ّ ف ضات ش إلط   شم دةالشود  إلأسفشب دا  شوهش 

 م  ما      ش  ةةف دةضا  إلدةالشوا 

 .إلدةت ااا ف ضاااات  دةت ااا ف ضاااات دة  كفاااش  دةضا  اااا دألإلةااات ةاالاااشوا د الاااشا ا   دألساااطةوا

 دة لشم ن دةضا  ا إلدةالشو ا ةتطةود  دةا شا دتالشا ا.

 .دةت  ف ضات دة  شاش  دةةض  ا إلدة  شاش  دةل شإل ا 

   دةت  ف ضات دةضاا  إلدةالاشوا د ساالم ا إلتطةوهاش إلضاات دةن لاا دة    اا إلتاا  ش  دةاشضا

 )دة ةة ا إلدة   ق دط ا (

 لتحليل(المهارات العقلية )القدرة على التفكير وا 
 .إيودك أه  ا دةاةدو 

 .  إيودك دتختالمش  دةضا  ا   ن دةف 



 .إيودك مض ةمي دةتطةو إلدةتق م 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
 .دةق وا ضات دة  ض إلدةتق  م 

 .دةق وا ضات دةتضا   دةلا م 

 .دةق وا ضات دة مشع ضن دتماشو دةتي  ا ا ش دةطشةب   ا  ضا ي إلسا م 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 
 .تن  ا دةق وا ضات دةفاث 

 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

 
 . تن  ا دةق وا ضات دست  شب دآلخ 

 تن  ا دةق وا ضات دةت شم  مع ثقشمش  مشتاضا 
 

 :تقييم الطلبةأدوات 

 واالمتحان النهائي(متحان منتصف الفصل الدراسي االمتحانات )ا 
  تقشو   إل/ أإل أ اشث  ر  ا إل/ أإل م شو ع يودسش 

  ضن ثالثا دمتاشاش  ت تق دمتاشاش   ر  ا 

  إلدجفش 

   تق  م شضةي ةأل اشث إلدةتقشو 

 دمتاشاش  مرا ا إلا شئ ا 

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 واجبات دراسية 
  تا ي دثنشء دةضر  إلدجفش 

 

 
 

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

متحان منتصف الفصل الدراسي ا  30 

 50 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع



 التوثيق واألمانة األكاديمية:

  أمثلة توضيحية(أسلوب التوثيق )مع 
 ا  ه إلت و فه ضات دساةب دةتةث ق مع م دضشا دتمشاا دة ا  ا مي كتش ا دةتقشو   إلدت اشثدكلشب دةطشةب إلت 

  والملكية التأليفحقوق 
 كشي  يدسنشي دةاقةق دةضا  ا ألصاش  ش إلدت ت شي ضن دةلطة دأل

 تجنب االنتحال 
 دة رشيو إلدة  دجع  رةوا مفشش ا دم شم دمقا دةطافا مي دةلهشب دةت دة اتفا إلدست -

إضطاشء دةطااالب ماشضاا ا مان خااالف دة نرااا دتةات إلا ااا ةاةف ك ض ااا دتسااتضشيا مان دة رااشيو إلدة  دجااع دةششصااا   -

  شة شيا دة ودس ا.  

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 

 

والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 وأوقات تسليمها

األساسية  المواضيع
 والمساندة التي ستغطى

 األسبوع

 تاا ف دةطالب      تق   

 ت اق  شخت شو إة ى دةالشود  دةق   ا 

دة    ا أإل دةغ   ا    ف ماشإلةا تطف ق 

إلش إلط   شم ش، مض ةم دةالشوا 

 إلت   زهش ضن دةضا  إلمظشه هش، 

  مضشه م أسشس ا 
ت ريف الفكر لغة  اصرالحاً.  -

  المفاهيل المرتررة رالفكر 

لغة الحضارة ت ريف    -
  اصرالحاً. 

لمصراحات المرتررة اقراءة  -
 الممنية. رالحضارة  هي: الثقافة  

 ارراز قمرة المجتم ات جمي اا عاى 
ذا ت فرت لاا إصنع الحضارة 

 الظر ف المناسرة.
 

(1) 

 م خ  ةاضا  إلدةالشوا

 ةةف دةضا  إلدةالشوا     ش   

 ش إلط دةالشوا

 

 (2)  

 م خ  دةضا  إلدةالشوا

 (3)  العلم والفلسفة 
 م خ  دةضا  إلدةالشوا

 (4)     سبل التواصل والتفاعل الحضاري  دمتاشن  ر  
 مدخل الفكر والحضارة

 (5)    نماذج من النظريات المفسرة  
 مدخل الفكر والحضارة

  (6) 
 االمتحان األول

مقومات الحضارة العربية اإلسالمية  
 وخصائصها

  

(7) 
 الحضارة العربية االسالمية

ثررررررر الحضررررررارة العربيررررررة  رررررر  النهضررررررة أ 
 االوروبية         

(8) 
 الحضارة العربية االسالمية

الغاندية الهندوسية و   
 
 

(9) 
 الفكر الشرق 



الماوية            -الكنفوشيسية    
 

(10) 
 الفكر الغرب 

 النهضة، التنوير 
 

(11) 
 االمتحان الثان 

 (12) الرأسمالية 
 قضايا معاصرة

 الليبرالية، االشتراكية 
 

(13) 
 قضايا معاصرة

 (14) الستشراق واالستغرابا 
 قضايا معاصرة

 تلا م دةتقشو  

 إلمنش  ت ش 
 الحداثة وما بعد الحداثة 

العولمة            
(15) 

 
  (16) 

 االمتحان النهائ 
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

الطالبب مبن الدراسبة واالعبداد لةمبادة يسباوي سباعتين لكبل محاضبرة مبن فئبة الخمسبين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (المواظبةسياسة الدوام )

إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة لةمادة.  (%15)ال يسمح لةطالب بالتغيب أكثر من 

من مجموع الساعات المقررة لةمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبةه عميد الكةية، يحرم من التقدم  (15%)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تةك المادة)صبفرا((، أمبا إذا كبان الغيباب بسببب المبرض او لعبذر قهبري 
( من تةك المادة وتطبق عةية أحكام االنسحاب. يقبةه عميد الكةية التي تطرح المادة ، يعتبر م  نسحبا

 المراجـع
 الكتب

 .(1999بيروت: المكتبة العصرية ) 1المقدمة، تح. درويش الجويدي، ط. ،ابن خلدون  -
اسحاق موسى حسيني ، االستشراق نشأته وتطوره واهدافه ، مصر: مطبعة االزهر،  -

 م.1967

 ج3  الدين صابر، قصة الحضارة، تر. زك  نجيب محمود، تقديم: مح ،ول ،ديورانت -
 .(1988 : دار الجيل،بيروت)
)بيروت، دار الغرب  1،  ط3، ج1الدوري، عبد العزيز: أوراق    التاريخ والحضارة، ج -

 (2007اإلسالم ، 



الفكر طبعة دار  دمشق:الحداثة وما بعد الحداثة،  ،عبد الوهاب المسيرّي وفتحي التريكيّ  -

 .م 2003،

العربية    بغداد  –غوتاس، ديمتري، الفكر اليونان  والثقا ة العربية )حركة الترجمة اليونانية  -
الرابع الهجري/ الثامن حتى العاشر الميالدي(،  –والمجتمع العباس  المبكر من القرن الثان  

 م. 2003، 1ترجمة: نقوال زيادة، مركز دراسات الوحدة، لبنان، ط
المجلس الوطن  : لكويت)ا ،2ط .وعوامل قيامها اصولالحضارة: دراسة     ،حسينمؤنس،  -

 .(1998، للفنون واآلداب
ممرون، شايمة، أثر الترجمة    الحركة الثقافية والعلمية    العهدين األموي والعباس  إلى  -

جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  –ايام المأمون، بحث منسور    مجلة اآلداب واللغات 
 .2009، 8الجزائر، العدد 

 

 المجالت العلمية
 مجلة منتدى الحوار 

 ركمجلة عالم الف 

  مجلة السياسة الدولية 

https://www.iasj.net/iasj/ 

 

 المواقع االلكترونية
 

- http://al3loom.com/?p=641 

- https://political-encyclopedia.org/dictionary 

https://www.iasj.net/iasj/
http://al3loom.com/?p=641
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9

