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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

ثالث ساعات
متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
 10ساعات
 9ساعات
8ساعات
 9ساعات
 9ساعات متابعة
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يدرس المقرر تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى النهاية1923-1299 :م.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى استعراض مراحل تاريخ الدولة العثمانية التي حمميق ب يل العيالم ايسيام والعيالم العرعي ف وتعرييف
الطييال عييأهم ةناميية الدوليية العثمانييية وةهييم آثييار الحمييم العثمييان ب ييى الييعاد العرعييية الت ي ق اال عع ييها عابيييا إلييى اليييوم.
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العباسيين من حضارة وازدهار علمي في مختلف مجاالت الحياة
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2.4
..
3
3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم
المرتبط للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يسرد تاريخ الدولة العثمانية
يعدد نهوض العثمانيين ععد هايمة ةنقره وتوسعهم ف الع قان و(شرق ةورعا).
يذكر بهد الس طان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية

5-1
2-1
3-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل مؤسساتها المختلفة وأسلوب حكمها للشعوب المختلفة
يقارن ةسعال ومااهر عف الدولة العثمانية ومحاوقق ايصاح التق يدية خال القرن17-11م
يوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر الدولة العثمانية
يفسر استعراض لععض مؤسساق الدولة ف ةوج تطورها خال القرن العاشر /السادس بشر

2 -2
1-2
5-2
4-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مع زمالئه في بهد الس طان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية
يقوم زمالئه حول هجرة األتراك إلى األنا ول ونشوء إماراق الغاو الترميية ب يى حيدود الدولية
العيانطية

1-3
2-3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات
االتصال

 1هجرة األتراك إلى األنا ول ونشوء إماراق الغاو الترمية ب ى حدود الدولة العيانطية.
تطور ايمارة العثمانية وتوسعها خال القيرن 8هي14//م حتيى هايمية العثميانيين ب يى ييد تيمورلنيك بيام
2
804ه1402//م.
6
 3تطور مؤسساق الدولة خال القرن 8ه14//م (الحمومة المرماية-الجيش-القاعقولري-الدفشرمه).
3
 4نهوض العثمانيين ععد هايمة ةنقره وتوسعهم ف الع قان و(شرق ةورعا).
6
 5بهد الس طان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية.
3
 6الصراع العثمان الصفوي وتوسع الدولة العثمانية ف المشرق و م عاد الشام ومصر والحجاا.
3
 7بهد الس طان س يمان القانون وباباق الدولة العثمانية عالقوى األوروعية القرن10ه16//م.
3
 8استعراض لععض مؤسساق الدولة ف ةوج تطورها خال القرن العاشر /السادس بشر
3
 9ةسعال ومااهر عف الدولة العثمانية ومحاوقق ايصاح التق يدية خال القرن17-11م
6
 10محاوقق ايصاح والتجديد ب ى األنماط الغرعية (حرمة التنايماق ) خال القرن13-12ه19-18 /م
3
بهد الس طان بعد الحميد الثان والحرمة الدستورية والحرل العالمية األولى واهور الجمهورية
11
الترمية.
 45ساعة
المجموع
3
6
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د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
مخرجات التعلم
التدريس
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
1.1
الحوار والمناقشة
يسرد تاريخ الدولة العثمانية
يعدد نهوض العثمانيين ععد هايمة ةنقيره وتوسيعهم
1.2
الحوار والمناقشة
ف الع قان و(شرق ةورعا).
1.3
يذكر بهد الس طان محمد الفاتح وفتح القسطنطينية المحاضرة
المهارات
2.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل مؤسساتها المختلفة وأسلوب حكمهاا للشاعوب حل المشكالت
2.1
المختلفة
2.2
2.3
3.0

3.1
3.2

يقيييارن ةسيييعال وماييياهر يييعف الدولييية العثمانيييية الخرائط المفاهيمية.
ومحاوقق ايصاح التق يدية خال القرن17-11م التعلم التعاوني
يوظااف التقنيااة فااي البحااث عاان معلومااات ومصااادر العصف الذهني
لعب األدوار
الدولة العثمانية
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
ياادير حااوارا ً مااع زمالئااه فااي بهييد السي طان محمييد
الفاتح وفتح القسطنطينية
العمل الجماعي
يقااوم زمالئااه حااول هجييرة األتييراك إلييى األنا ييول
التعليم التعاوني
ونشييوء إميياراق الغيياو الترمييية ب ييى حييدود الدوليية
العيانطية

طرق التقييم

االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات الفصلية
بطاقة المالحظة لتقويم العروض
الفردية والجماعية
االختبارات الفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة المالحظة

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

أنشطة التقييم
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
تقارير ومناقشة
اختبار نهائي

توقيت التقييم
(باألسبوع)

األسبوع السادس
األسبوع العاشر
أسبوعيا
أسابيع االختبارات النهائية

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%20
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
-

تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح

 4ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب (ساعات مكتبية). ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتبية من( )1-12للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.
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و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

 -بعدالفتاح ةعو ب ية ف الدولة العثمانية والوطن العرع المعيرف .2007

(المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
المراجع المساندة

المصادر اإللكترونية

 سهيل صاعانف المعجم الموسوب ل مصط حاق العثمانيةف .2000 فا ل عياقف الدولة العثمانية ف المجال العرع ف .2007إسمابيل ياغ ف الدولة العثمانية ف التاريخ اقسام الحديثف .2006
 -خ يل إينالجيك فتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى اقنحدارف 2003

أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
وغيرها - :لفق نار الطال إلى األفام الوثائقية والتاريخية الت تتع ق عالتاريخ
والح ارة العثمانية

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
أخرى

 1ـ الخرائط
 2ـ أجهزة عرض (بروجكتر)

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
قاعات المحاضرات

المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

.1
التجهيزات التقنية

Blackboard
Smartboard

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال ينطبق

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطالب

لجنة الجودة

 ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
1ـ االختبارات الشهرية .
 2ـ األسئلة الشفوية .
 3ـ التقويم المستمر .
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية .
 5ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل
زميل يدخل شعبة زميلة .

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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