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 أ(4ممحق )
 جامعة بنها                                    كمية التربية ببنها 

 تارٌخ الدولة العثمانٌةمواصفات المقرر / 
 نموذج لمواصفات المقرر

إعدددداد مع ددد  : البرنااااما والباااراما التااا  يقااادم مااان   ل اااا المقااارر
  التارٌخ

رئٌسدٌا :   للباراما المقرر يمثال عنصارا رسياايا أو ثانوياا بالنااب 
  التارٌخ:  البرناما القام العلم  الماسول عن

 الدراسدًالفصد   الرابعة "عا  تارٌخ "السنة الدراسٌة / المستوى : 
  ألو ا

 :   تاريخ اعتماد توصيف البرناما
 H413: الكود                تارٌخ الدولة العثمانٌة : العنوان

 ساعات أسبوعٌا 4:  الااعات المعتمدة 
 -:   الدروس العملي ساعات أسبوعٌا           2:     المحاضرة

 ساعات  4:  المجموع               -: ااعات اإلرشاد األكاديم 
 دهداف العام  للمقرر     (األ1
 (النتاسا التعليمي  المات دف  للمقرر   2

 التعرف عمى تاريخ الدولة العثمانية  
 المعرف  والف م  -أ
 يحديد أصل األتراك -1-أ
 
 .يحدد مظاهر الحياة القبمية -2-أ
 
 يتتبع كيفية قيام الدولة العثمانية -3-أ
 عثمانيةيتتبع العالقات بين أوربا والدولة ال -4-أ

 .يدرك أسباب ضعف الدولة العثمانية وتفككها -5 - أ
 الم ارات الذدهني   -ب
 القدرة عمى اتباع المنهج العممي في التفكير. -1-ب
 
 القدرة عمى التفكير الناقد. -2-ب
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 القدرة عمى طرح األسئمة. -3-ب
 الم ارات الم ني  والعملي   -ت
 در التاريخية المختمفة.القدرة عمى التعامل مع الوثائق والمصا -1- ت
 
القددددددرة عمدددددى ممارسدددددة الوصدددددف التددددداريخي ل حدددددداث والوقدددددائع  -2- ت

 التاريخية وتحميمها.
 
القدرة عمى استخدام النماذج التاريخية في التعامل مع الظدواهر  -3- ت

 المختمفة.
 الم ارات العام  والمنقول   -ث
التكنولوجيددة ط ئالقدددرة عمددى اسددتخدام إمكانددات الحاسددوب والوسددا -1- ث

 الحديثة في االطالع والبحث عن المعمومات.
 
دارة الفريق. -2- ث  القدرة عمى العمل الجماعي وا 
 
استخدام أساليب حل المشكالت سواء بين األفدراد أو فدي إطدار  -3- ث

 مؤسسي بكفاءة.
 (المحتويات 3

 ااعات ارشاد  المحاضرة عدد الااعات الموضوع
دروس أكاديمي  / 

 علمي  

صول االتراك العثمانيين أ 
 ونشأت م

   أابوع 

   أابوع قيام الدول  العثماني 

عثمان بن أإرتغرل 
 مؤاس الدول  العثماني 

   أابوع

التواع العثمانى فى 
 أوربا الشرقي 

   انأابوع

التواع العثمانى فى 
 المشرق اإلا مى

   انأابوع

الع قات العثماني  
 االوروبي 

   انأابوع

الع قات العثماني  
 الرواي 

   أابوع

الالطان عبد الحميد 
الثانى وفكرة الجامع  

 اإلا مي 

   أابوعان

   أابوعان  تددهور الدول  العثماني 

 

 ( أساليب التعميم والتعمم :4
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 المحاضرة  4-1
 المناقشة والحوار 4-2
 4التع   بالمحاكاة 4-3
 العصف الذهنً 4-

 أساليب تقييم الطمبة  :
 االمتحان التحرٌري لتقٌٌ  القدرة ع ى التفكٌر والتح ٌ 
 السمٌنارات والندوات تقٌٌ  القدرة ع ى المناقشة والجدا 

 االمتحانات الشفوٌة  لتقٌٌ  القدرة ع ى االستٌعابٌة وال فظٌة
 أساليب تقييم الطلبة :

 مات(كتابة تقارير                   )لتقييم قدرة الطالب على توظيف املعلو  -
 اختبار شفوى                 )لتقييم االستيعاب والفهم ( -
 اختبار مواقف                  )لتقييم قدرة الطالب على التعامل مع املواقف ( -    

 جدول التقييم : 
 :                      األسبوع  : أسبوعيا   1التقييم
 ع  :                     األسبوع :التاس  2التقييم
 :                      األسبوع : نهاية الفصل الدراسى   3التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم 
 %   08نهاية الفصل      -
 %  5امتحان شفوي  -
 %08أعمال السنة  -
 %  5تقييمات أخرى   -
 %088المجموع   -

 ( قائمة المراجع :6
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، القاهرة،  محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى، األنجمو -
9959  

 9986عمى حسون : العثمانيون والبمقان، بيروت،  -
 كتب مقترحة  : -3

 9958بارتولد مترجم: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى، القاهرة،  -
 مجالت دورية  ، مواقع انترنت، الخ -4

 مكتب  المصطفى االلكتروني  -

 بعض مواقع االنترنت :   

- ss.com-www.bostan 

- www.wikipedia.org 
- http://www.moe.gov.eg 
 www.google.comموقع  -

 ( اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم 7
 المكتبة   . -      
معمددددل حاسددددب الددددى لتدددددريب الطددددالب عمددددى انشدددد  العددددرو  التقديميددددة  -

 لتعميمية . وتصميم البرامج ا
 معمل لتدريس المقرر .  -
 أفالم وثائقية   .                                -

 داتا شو    .  -       
 جهاز العر  الرأسى . -      
 خرائط تاريخية وزمنية -      
  توفير بع  الوسائل التعميمية -

http://www.bostan-ss.com/
http://www.bostan-ss.com/
http://www.moe.gov.eg/
http://www.moe.gov.eg/
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وشاشددددات الخددددرائط التاريخيددددة والج رافيددددة  تددددوفير بعدددد  األجهددددزة مثددددل -
 العر 

 
 أ.د/ عبدالمطيف الصباغ   رئيس القسم د/            منسق المقرر :

 
 
 
 
 
 
 

 


