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 1. اسم المادة أمهات الكتب

 2. رقم المادة 3400107

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية( ساعة عرض عن الكتاب المعني     
.3 

 عملية(الساعات الفعلية )نظرية،  ساعتان لتقديم عروض الطلبة عن الكتاب     

 4. المتطلّبات السابقة/المتطلبات المتزامنة 

 5. اسم البرنامج برنامج البكالوريوس )جميع التخصصات(   

 6. رقم البرنامج    

 7. اسم الجامعة األردنية   

 8. الكلية وحدة الدعم األكاديمية    

 9. القسم    

 10. مستوى المادة بكالوريوس   

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي لثانيالفصل ا 2018/2019

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس    

ن نخبة مختارة من جميع تخصصات الجامعة مع التركيز على المختصي   

 باألدب في جميع اللغات في الجامعة 
 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة

 14. لغة التدريس العربية   

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/  2017

 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية
.15 

 

 منّسق المادة .16

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

 األستاذ الدكتور عبدهللا الكيالني مقرر لجنة أمهات الكتب

)تربية(  مين القضاةأعربي( أ. د. محمد شكري ماضي )أدب أ. د. حمد مجدوبة )نائب الرئيس، أدب أنجليزي( اللجنة المشرفة: أ. د. أ

 ( أدب أنجليزيمحمود زيدان ) د. توفيق شومر )فلسفة( د. محمود جرن )أدب أيطالي( د. 

 رقم المكتب: 

 الساعات المكتبية: 

 رقم الهاتف: 

 البريد األلكتروني: 

 

 

 ادةمدرسو الم .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
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 وصف المادة .18

ً بأمهات الكتب بوصفها األعمال التي كان لها أثر في تقدم البشرية في حقول وحض  ة،حقب معينارات ويتناول هذا المساق تعريفا

 ع في الذهنالنطباوتفصيالتها وبعالميتها وعمق تعبيرها عن الشعور العام وقابليتها ل موضوعاتها جدةوالتي تمتاز ببالغتها و

 ميرأن خلدون واب دمةمقأفالطون و كجمهوريةباإلضافة إلى قابلية مراجعتها مراراً وتكراراً من حيث القراءة والتأويل المعاصرين 

تعريف  لمساق إلىوغيرها. ويهدف ا لمالك بن نبي وشروط النهضة إدوارد سعيد استشراقو للكواكبيطبائع االستبداد وماكيافيلي 

ً إلى إشاعة ثقافة قراالطالب بمجموعة من أمهات الكتب وذلك  وص وسبر ءة النصللعمل على تحليلها وتفسيرها ومناقشتها؛ سعيا

 ومعرفة مدى تأثيرها على التطور اإلنساني.  غورها

 

 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 هدف المادة إلى ت -أ

 

 .بأمهات الكتب العالميةإثراء خبرة الطالب ومعرفته  -1

 . أثراء خبرة الطالب بالقدرة على تحليل النصوص -2

 . أمهات الكتبتمكن من إدراج الكتاب ضمن التعرف على العوامل التي  -3

 .الكتب المختلفةالمقارنة بين وتطوير قدراته التحليلية والنقدية  -4

 .اليب النقاش والعرضبأستعميق وعي الطالب  -5

 

 :على اً يكون قادر أنالمادة  إنهاءتوقع من الطالب عند نتاجات التعلّم: ي -ب

 

ك من منه ذلالتعرف على مفهوم أمهات الكتب واالطالع على بعض من النماذج التي يختارها مدرس المادة، بما يتض -

 مفاهيم تؤدي العتبار كتاب ما من أمهات الكتب. عوامل و

 هارات الخاصة بتحليل النص وقراءته ويوظفها ويقارنها بكتب أخرى تحدثت عنه.يتعرف الم -

 لوجيا الحديثة للتعلم في تطوير مهاراته في التعامل مع النصوص.ويستخدم وسائل التكن -

الكتب  صف فيهيقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في تقدم البشرية ي -

 فيه.ا ومدى أثرها رز ما تعلمه منهوأب

 يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في تحليل النصوص القرائية وتفسيرها. -

 يستخدم مصادر المكتبة الورقية وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب. -

 يقدر أهمية القراءة في التعرف على الحضارات اإلنسانية. -

 التفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع أمهات الكتب.يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي و -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى. 20

 المدّرس األسبوع المحتوى
أساليب  نتاجات التعلّم المتحققة

 التقييم
 المراجع

ىالوحدة األول  

مقدمة عن المادة 

 يعرض فيها

مفهوم أمهات 

 .الكتب

من نماذج عرض 

 ب.ـمهات الكت

تعرف المهارات 

الخاصة بتحليل 

 النص وقراءته

  األول

التعرف على مفهوم أمهات الكتب 

واالطالع على بعض من النماذج التي 

يختارها مدرس المادة، بما يتضمنه ذلك 

مفاهيم تؤدي العتبار كتاب عوامل ومن 

 ما من أمهات الكتب.

يتعرف المهارات الخاصة بتحليل النص 

ارنها بكتب أخرى وقراءته ويوظفها ويق

 تحدثت عنه.

 

الحوار 

 والنقاش.
 

 الوحدة الثانية:

كتاب الجمهورية 

ألفالطون، الكتاب 

 السابع

  الثاني

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

ستراتيجيات التعلم الجماعي في يستخدم ا

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 الكتب. أمهات

  

 الوحدة الثالثة

 

كتاب الجمهورية 

ألفالطون، الكتاب 

 الثامن

  الثالث

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 النصوص القرائية وتفسيرها.تحليل 
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يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

 الوحدة الرابعة

 اكيافيليملاألمير 
  الرابع

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 اللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.وا

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

  

طبائع االستبداد و

 للكواكبي
  الخامس

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

أو من خارجها( كانت ذا أثر في المقترحة 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

ى يقدر أهمية القراءة في التعرف عل

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.
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ابن خلدون  مقدمة

إدوارد  استشراقو

 سعيد

  السادس

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

تب وأبرز ما الكتقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

ذاتي يتعرف مهارات القراءة والتعلم ال

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

  

إدوارد  استشراقو

 سعيد
  السابع

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

اعي في يستخدم استراتيجيات التعلم الجم

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

  

 شروط النهضة

 لمالك بن نبي
  الثامن

يقدم نماذج من أمهات الكتب )من القائمة 

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.
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ية يستخدم مصادر المكتبة الورق

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

يقدر أهمية القراءة في التعرف على 

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

تقديم الطلبة 

لعروضهم 

 ومقاالتهم وأبحاثهم

  التاسع
ن القائمة يقدم نماذج من أمهات الكتب )م

المقترحة أو من خارجها( كانت ذا أثر في 

الكتب وأبرز ما تقدم البشرية يصف فيه 

 فيه.ا ومدى أثرها تعلمه منه

يستخدم استراتيجيات التعلم الجماعي في 

 تحليل النصوص القرائية وتفسيرها.

يستخدم مصادر المكتبة الورقية 

 وااللكترونية للبحث عن أمهات الكتب.

لقراءة في التعرف على يقدر أهمية ا

 الحضارات اإلنسانية.

يتعرف مهارات القراءة والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد ويطبقها في تعامله مع 

 أمهات الكتب.

عروض 

 الطلبة
 

  العاشر
عروض 

 الطلبة
 

الحادي 

 عشر
 

عروض 

 الطلبة
 

  الثاني عشر
عروض 

 الطلبة
 

الثالث 

 عشر
 

عروض 

 الطلبة
 

 الرابع

 عشر
 

عروض 

 الطلبة
 

الخامس 

 عشر
   

 االمتحان النهائي
السادس 

 عشر
  

االمتحان 

 النهائي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم

 المحاضرات النظرية التي يقدمها المحاضر. .1

 يتخللها حوار ومناقشات. قديم من الطلبةعرض وت .2

رزماا كلماة يقادم فياه كتااب مان الكتاب الموجاودة فاي القائماة وأب 500مقاال مان تكليف الطلبة بإعداد  .3

 .أمام الطلبة ومناقشتهتعلمه منه ويحدد إذا ما احدث الكتاب عنده أي تغيير 

د أنااه يسااتحق أن ياادرج فااي كلمااة علااى األقاال عاان كتاااب يعتقاا 1000بكتابااة بحااث ماان تكليااف الطلبااة  .4

 .من أمهات الكتب ائمة، يصف فيه الكتاب ولماذا عدهالق

 زيةاألساسية التي ترد في سياق المساق باللغة العربية واإلنجليالمترجمة  أسماء الكتبتثبيت  .5

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 ييم والمتطلبات التالية:التق أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم

 عالمة 20 االمتحان النصفي .6

 عالمات 10 عروض قصيرة من قبل الطلبة .7

 عالمات 15كلمة عن كتاب في القائمة  500مقال من  .8

 .عالمات 15عن كتاب من خارج القائمة مة على األقل كل 1000بحث من  .9

 االمتحان النهائي .10

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

  %20 متحان النصفياإل

  %40 والعروض التقديميةالبحث 

 حسب البرنامج %40 االمتحان النهائي ) كتابي (

  %100 المجموع:  

 

مهات تي تعتبر ألكتب اللعن المادة وأهميتها ويعرف الطالب بالقائمة الكاملة  اً عرضأساليب التدريس: في بداية الفصل يقدم المحاضر 

أو العربية أو  كتاب من الحضارات القديمة )اليونانية( 1تتضمن: وطلبة مجموعة منها للنقاش خالل الفصل الكتب ويطرح على ال

( وكتاب من 3سالمية، ( وكتاب من الحضارة العربية اإل2 ...: الجمهورية، السياسة، ملحمة جلجامش، فن الحرب، .......( الرومانية

 طونفالأل جمهوريةال. وهي: ( وكتاب حديث5اب من عصر النهضة العربية ( وكت4( + نهضة الحضارة الغربية )قرون وسطى

 ستشراقاالوكليهما(،  لمالك بن نبي)أحداهما أو شروط النهضة للكواكبي طبائع االستبدادو ماكيافيلي وأمير ابن خلدون ومقدمة

سيكتبه.  لمقال الذيالطالب ا وين كقائمة يختار منهاومن ثم تترك بقية العنا )أحداهما أو كليهما(.سيرة ذاتيةومالكوم أكس  إدوارد سعيد

رض الكتاب األدوار لع ثم يطلب من الطلبة تقسيم لمناقشته األسبوع)أو األسبوعين(  كتابيعرض المحاضر ثم خالل األسابيع التي تلي 

 لبة. تي كتبها الطن لتقديم المقاالت والبحوث الالمحاضرات التالية. يخصص األسبوعان األخيراأو أجزاء منه خالل 
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 السياسات المتبعة بالمادة.23

 والغياب سياسة الحضور -أ

السااعات  ( مان مجماوع%15( من مجموع الساعات المقررة للمادة. وإذا غاب الطالب أكثر مان )%15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

(، أما إذا المادة)صفراً  لتقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلكالمقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من ا

 نسحاب. لية أحكام االكان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق ع

 الوقت المحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 والصحة راءات السالمةإج -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24
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 قائمة الكتب .25

 

 

 ب من الحضارات القديمة: كتأ( 

 أفالطون            الجمهورية  .1

 أرسطو                السياسة .2
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 األورغانون           أرسطو .7
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 تكوين العقل العربي                         محمد عابد .109

 الجابري
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  جينيولوجيا األخالق                      فردريك نيتشه .116
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 ل هنتنجتونصراع الحضارات                         صموئي .119

 ماوكويانهاية التاريخ                               فرنسيس ف .120
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 :قتراحاتا

 

اقي الكتةاب يقوم مدرسو المادة بالتركيز على أجزاء معينة من الكتب المقترحة ويترك للطالب حريةة أختيةار عروضةهم الصةفية مةن بة

 بحسب المقترح التالي: 
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 الكتاب السابع والكتاب العاشر من الجمهورية يركز المحاضر على 

 )يركز المحاضر على الفصل األول من المقدمة )طبائع العمران ونشوء الدول 

  .األمير كتاب صغير ويمكن تناوله بالكامل 

  يركز المحاضر على االستبداد والعلم واالستبداد والتربية في طبائع االستبداد 

 األستشراق  يركز المحاضر على الفصل األول من 

 ية. يترك للمحاضر تقدير امكانية تدريس اجزاء من شروط النهضة لمالك بن نبي وكتاب مالكوم أكس سيرة ذات 

 

 

  :يشجع المحاضر الطلبة على المقارنة بين الكتب المختلفة ليقف الطالب على التأثير المتبادل بين الحضارات 

 أمثلة على المقارنة: 

 ن ألبي العالء المعري والكوميديا اإللهية لدانتيالمقارنة بين رسالة الغفرا . 

 .المقارنة بين المنقذ من الضالل للغزالي مع كتاب التأمالت لديكارت 

 المقارنة بين حي بن يقظان ألبن طفيل وقصة موغلي الهندية أو قصة روبنسون كروزو لدانيال ديفو. 

 ن رشد. المقابلة بين تهافت الفالسفة للغزالي وتهافت التهافت الب 

 ..... وهكذا ..... 
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