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 1. اسم المادة القدس

 2. رقم المادة 3400108

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 0، عملي 3نظري 
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 0، عملي 3نظري 
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج ميع التخصصاتج

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنية /عمانالجامعة 

 8. الكلية جميع الكليات

 9. القسم األقسامجميع 

 10. مستوى المادة  1

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي  2018/2019

 12. امجالدرجة العلمية للبرن البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية 

 /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018
 15. تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .16
 نزار الطرشانأ.د 

 
 المادة مدرس .17

 أ.د نزار الطرشان
 د. عبدهللا العساف
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 .وصف المادة18
 

على  هحول موضوع القدس وأهميت الوطني للطلبةالتاريخي والثقافي تهدف المادة إلى المساهمة في تشكيل الوعي       
ز لى تعزي دور القدس ومكانتها في الديانات السماوية الثالث، وتبيان تاريخها، وتسعى المادةنحو حواري تفاعلي، وإبراز 
لقدس على ا الصهيونية تمراحل تاريخ القدس، ووضع القدس حاليًا في القانون الدولي واالعتداءا القيم الوطنية والتعرف على

 . ، ودور األردن في حمايتها واعمارهاومعالمها اإلسالمية والمسيحية
        

 

 .  أهداف تدريس المادة ونتاجات التعلم الخاصة بها19
 

 األهداف:  .أ
من  جملةالوطني للطلبة من خالل مناقشة  التاريخي للطلبة حول القدسالوعي تهدف المادة إلى المساهمة في تشكيل 

ي ة القدس فالقدس اإلسالمي ومكان، وتشمل: تاريخ لتاريخ القدس وهويتها العربية اإلسالميةالمحاور المعرفّية المشكِّلة 
عربي، لجيش اللى القدس وتحريرها من قبل االديانات السماوية الثالثة، والقدس مع العصر العثماني ثم االنتداب البريطاني ع

نية ، وخصائص السكان وبوضمها للمملكة األردنية الهاشمية ثم احتاللها، ووضعها القانوني واالعمار الهاشمي للقدس
 .ردنّيةوالحركة الثقافّية األواألمن الوطني، المجتمع األردني، والحياة السياسّية في األردن، واالقتصاد األردني، 

 
 اجات التعلم:نت .ب

 
 ...أن  المادة أن يكون قادرًا على من دراسة هاءتناإليتوقع من الطالب عند 

 
 .القدس في الديانات السماوية الثالثةيدرك أهمية  .1
 .المحافظة على القدس وحمايتهايوضح دور األردن في  .2
 .واإلسالميالتاريخ القديم للقدس يبين أهمية  .3
 .تجاه القدسالهاشمية يتعرف إلى أهم المنجزات  .4
 .القدس عبر العصور يبين خصائص .5
 .القانوني للقدس حسب قواعد القانون الدولييناقش الواقع  .6
 .االعمار الهاشمي للمقدساتيناقش أهمية  .7
 .أهم االعتداءات الصهيونية على القدسيحلل  .8
 .القدس التاريخية، واثر المسلمين والعرب بهايحلل مسيرة  .9
 .االعتداءات الصهونية على القدسالتعامل مع يناقش آليات وطرق  .10
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 القدس في ظل االحتالل الصهيوني.التي يوضح التحديات  .11
 ويوضح أهميته الجيوسياسية. القدسيبين خصائص موقع  .12
 .أهم المنجزات المعمارية في القدسلى يتعرف إ .13
 .ةالعربي لقدسبراز صورة اأيوضح دور األدب والفن في ، و المقدسيينهم األدباء والشعراء والفنانين أ يذكر  .14

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

 األسبوع المحتوى 
نتاجات 
التعّلم 

 المتحققة
 المراجع التقييم أساليب

 الفصل األول
المبحثثثثثل األول: القثثثثثدس، مثثثثثن 
النشثث ة حتثثى السثثيطرة الفارسثثية 

 539 –األلثثثثثثثثثق الرابثثثثثثثثثع ق.م 
 ق.م

المبحثثثثثل الثثثثثثاني: القثثثثثدس فثثثثثي 
 332-539الحقبثثثة الفارسثثثية )

 ق.م(
المبحثثثثل الثالثثثثل: القثثثثدس فثثثثي 

 63 -332الهلنسثثتية )الحقبثثة 
 ق.م

المبحثثثثثل الرابثثثثثع: القثثثثثدس فثثثثثي 
 63الحقبثثة الرومانيثثة المبكثثرة )

 ميالدي( 70 –قبل الميالد 
المبحثثل الخثثامس: القثثدس فثثي 
ة الحقبثثثثثثثثة الرومانيثثثثثثثثة المتثثثثثثثث خر 

    م(324 –م 70)
المبحثل السثادس: القثدس فثي  

 – 324بيزنطيثثثثثثثثثثة )الحقبثثثثثثثثثثة ال
 م(638
 

نثثثثثثثثثاقش   - قضثثثثثثثثثية للنقثثثثثثثثثا :

 
 

1  +2+3+4 

 
 

1 - 5 
 

الحوار والنقا  داخل القاعة 
 التدريسية
 

 اركة في منتدى النقا المش
 

 تدريبات صفية
 

 امتحان منتصق الفصل
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الوجثثثثود اليهثثثثثودي فثثثثي القثثثثثدس 
مثثثثثثثثع تبيثثثثثثثثان وضثثثثثثثثعه ضثثثثثثثثمن 

 التاريخ القديم للقدس.
حضثثثور الجثثثزء األول  -

مثثثثثثن القثثثثثثدس وحثثثثثثدها 
 تقاوم )صداع الهوية(

حضثثثور الجثثثزء االول  -
مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن الحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثروب 
 الصليبية )الصدمة(

 

 الفصل الثاني
تثثثثثثثثاريخ مدينثثثثثثثثة القثثثثثثثثدس فثثثثثثثثثي 

 العصور الوسطى
 م638-1516

ربثثّي عالمبحثثل األول: الحكثثم ال
 17اإلسثثالمّي لمدينثثة القثثدس )

 م(1099 – 638هث/ 492 –
المبحثثل الثثثاني: مكانثثة القثثدس 

 الدينية في اإلسالم
قثثدس تحثث  المبحثثل الثالثثل: ال

الحكثثثثثثثثثم الفرنجثثثثثثثثثي الصثثثثثثثثثليبي 
 – 1099هثثثثثثثث/ 583 – 493)

 م(1187
المبحثثثثثل الرابثثثثثع: القثثثثثدس فثثثثثي 

 – 583العهثثثثثثثثثثثثثثثد األيثثثثثثثثثثثثثثثوبّي )
 م(1253 -1187هث/ 651

المبحثثل الخثثامس: القثثدس فثثي 
- 651العهثثثثثثثثثثثد المملثثثثثثثثثثثوكي )

 م(1516-1253هث/ 922

 
 

5+6+7+8 

 
 

6  +7 

الحوار والنقا  داخل القاعة 
 التدريسية
 

 المشاركة في منتدى النقا 
 

 تدريبات صفية
 

 الفصلامتحان منتصق 
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قتثر  افكثثارًا ا -قضثية للنقثا : 

لحمايثثثثة المقدسثثثثات اإلسثثثثالمية 
 القدس. والمسيحية في

وضثثثثح مكانثثثثة القثثثثدس فثثثثي  -
األديثثثثثثثثثثان السثثثثثثثثثثماوية 

 الثالثة
مثثثن حضثثثور الجثثثزء الثثثثاني  -

القثثثدس وحثثثدها تقثثثاوم 
 )جولة وتذكرة(

الجثثزء الثثثاني مثثن الحثثروب  -
 الصليبية )الصحوة(

 
 (%30امتحان منتصف الفصل )

   

 الفصل الثالث
المبحثثثثل األول: سثثثثّكان مدينثثثثة 
القثثثثثدس فثثثثثي العهثثثثثد العثمثثثثثثاني 

 م(18-16هث/ 12-9القرن )
المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثثثثثثثثثثاني: اإلدارة 
والقضثثاء فثثي لثثواء القثثدس مثثن 
الفثثثتح العثمثثثاني إلثثثى منتصثثثق 
 القرن التاسع عشر الميالدي

األحثثثثثثثثثوال  المبحثثثثثثثثثل الثالثثثثثثثثثل:
واالقتصثثثثادية فثثثثي  االجتماعيثثثثة

مدينثثثثثثثثة القثثثثثثثثدس وريفهثثثثثثثثا فثثثثثثثثي 
القثثثرنين السثثثابع عشثثثر والثثثثامن 

 عشر الميالديين
اإلدارة المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثل الرابثثثثثثثثثثثثثثثثثثع: 

 
 
 

9+10+11+
12 

 
 
 
 

الحوار والنقا  داخل القاعة 
 التدريسية
 

 المشاركة في منتدى النقا 
 

 تدريبات صفية
 

 امتحان منتصق الفصل
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والشثثنون الماليثثة والقضثثاء فثثثي 
-1215القثثدس خثثالل المثثدة )

-1800هثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث/  1337
 م(:1918

المبحثثثثثثثثل الخثثثثثثثثامس: القثثثثثثثثدس 
تحثثثثثثثث  االحثثثثثثثثتالل واالنتثثثثثثثثداب 

 – 1917البريطثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثانيين )
 (م1948
بين  : قضية للنقا -

أثر االنتداب البريطاني في 
 محاولة تهديد القدس؟

الجزء الثالل والرابع  -
من الحروب الصليبية 
 )الوحدة + النطهير(

 الفصل الرابع
ممارسثثثثثثثثثثثات  المبحثثثثثثثثثثل األول:

إسرائيل المتعلّقة بتهويد القثدس 
وإجراءاتهثثثثثثا بعثثثثثثد حثثثثثثرب عثثثثثثام 

 م 1967
المبحثثثثثثثثثثثل الثثثثثثثثثثثثاني: القثثثثثثثثثثثدس 
 والمقدسيون في القانون الدولّي 
المبحثثثل الثالثثثل: دور المملكثثثة 
األردنيثثثة الهاشثثثمية فثثثي رعايثثثة 
 المقدسات الدينية في القدس 

 
الثالل من  حضور الجزء

اع القدس وحدها تقاوم )صر 
 الوجود(

 
 
 

13+14+15  

 
 
 

10  +11 

 
المشاركة في القضايا المطروحة 
 للنقا  على منصة ادراك

 
 تدريبات صفية

 
 

الحوار والنقا  داخل القاعة 
 التدريسية
 

 المشاركة في منتدى النقا 
 

 تدريبات صفية
 

 االمتحان النهائي

 

 %( 40االمتحان النهائي )
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 لنشاطات واالستراتيجيات التدريسيةا .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 تعلم الطلبة من خالل االستماع ومشاهدة الفيديوهات المصورة لموضوعات المادة. -
 النقا  داخل القاعة التدريسيةالحوار و  -
 استخدام اسلوب العصق الذهني في حل المشكالت -
 أسئلة وتدريبات صفية -

    مجموعة من القضايا للنقا طر  -
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 المشاركة في منتدى النقا  -
 دة المقدمة لهمأسئلة اختيار من متعدد تطر  بعد كل موضوع )وحدة دراسية( للت كد من تركيز الطلبة في الما -
 الحوار والنقا  داخل القاعة التدريسية -
 امتحان منتصق الفصل -

 االمتحان النهائي -
 السياسات المتبعة بالمادة .23

 والغياب: سياسة الحضور -أ

 .محاضرات سبعيحرم الطالب من المادة اذا تغيب عن المادة 

 :الوق  المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 تغيب عن االمتحان بدون عذر رسمي مقبول. اذايحق للطالب التقدم لالمتحان مرة أخرى  ال -

 .يحرم الطالب من عالمة المشاركة الخاصة بمنتدى النقاش اذا لم يتفاعل مع الموضوعات المطروحة كقضايا للنقاش -

 إجراءات السالمة والصحة: -ج

 هللا. انذار بإخالء المبنى في حال وجود حريق أو زلزال ال سمحيرجى من الطلبة مغادرة القاعة التدريسية حال وجود 

 الغش والخروج عن النظام الصفي: -د

 الطالب الذي يضبط بالغش في االمتحان يأخذ عالمة صفر في االمتحان. -

 إعطاء الدرجات: -ه
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الرق
 م

 العالمة أداة التقويم

 )كنسبة مئوية(

 %30 : ويشمل مادة الفصل األول والثاني امتحان منتصف الفصل 1

 المشاركة: 2

 حضور الفيديوهات الخاصة بالمادة  -

المشاركة في منتدى النقا  حول القضايا المطروحة للنقا  بعد كل  -
 وحدة دراسية

االجابة على األسئلة القصيرة المطروحة على المادة المقدمة في  -
 الفيديوهات 

 دريسيةالحوار والنقا  داخل القاعة الت -

 الحضور والغياب -

30% 

 %40 : ويشمل مادة الفصل الثالل والرابعاالمتحان النهائي 3

 :في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 مكتبة الجامعة -

 مختبرات االنترنت المتوفرة في الجامعة -

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 ة.ال يوجد معدات مطلوبة بذاتها للماد

 

 المراجع .25

 

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ
 

 م.2017البخيت " تاريخ مدينة القدس عبر العصور"، الجامعة األردنية، عمان،  نمحمدعدنا .1
       

  .تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 م.2009"، وزارة الثقافة، عمان، األقصىتاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد  عارف العارف، " .1

 م.2005عارف العارف، "الموصل في تاريخ القدس"، بيروت،  .2
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 محمدعدنان البخيت، مؤتمر بالد الشام، وخصوصًا المؤتمر الثالث. .3

 WWW.aljazeera.net الروابط : رابط قناة الجزيرة على اليوتيوب  

 معلومات إضافية 26.

 
 
 
 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  الدكتور نزار الطرشان   مدرس أو منسق المادة: 

 ----------------------------------التوقيع ------------------------: مدير مكتب متطلبات الجامعةمساعد 

 ------------------------------------ التوقيع -------------------------: مكتب متطلبات الجامعةمدير 

                                   :نسخة إلى
 رئيس القسم                 

 مساعد العميد لضمان الجودة    
 ملق المادة الدراسية
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