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 1. اسم المادة حشكاخ اإلصالح انحذَثح فٍ انىطٍ انؼشتٍ

 2. رقم المادة 0320540

 (ح،ػًهُحانضاػاخ انًؼتًذج )َظشَ 3
.3 

 (ح، ػًهُحانضاػاخ انفؼهُح )َظشَ 3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال َىجذ

 5. اسم البرنامج تكانىسَىس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة انجايؼح األسدَُح 

 8. الكمية كهُح اِداب

 9. القسم لضى انتاسَخ

 10. مستوى المادة ثانثح

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىسَىس

 13. رى المشتركة في تدريس المادةاألقسام األخ ال َىجذ

 14. لغة التدريس انؼشتُح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0202
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .02

 .: سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثُح، سلى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَيا َهٍ انشجاء إدساج

 

 مدرسو المادة .71

 .: سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثُح، سلى انهاتف، انثشَذ اإلنكتشوٍَيا َهٍ انشجاء إدساج
 
 

 

 وصف المادة .71

 .يزكىس فٍ انخطح انذساصُح انًؼتًذج هى كًا
مشٌ انتاصغ ػشش. ثى دساصح االتجاهاخ انذَُُح فٍ ان انؼشبػُذ انؼشب تٍُ انمشٌ انؼاشش وانمشٌ انؼششٍَ. ػىايم انُهضح انفكشَح ػُذ  انفكشَحهزِ انًادج فٍ انحُاج  تثحث

  فٍ انفتشج انًزكىسج . انؼشبوانضُاصُح واالجتًاػُح ػُذ 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.
 األهذاف -أ

 انتؼشف ػهً انحُاج انفكشَح ػُذ انؼشب تٍُ انمشٌ انؼاشش وانمشٌ انؼششٍَ. .0
 فٍ انمشٌ انتاصغ ػشش.انتؼشف ػهً ػىايم انُهضح انفكشَح ػُذ انؼشب  .0
 تُاٌ االتجاهاخ انذَُُح وانضُاصُح واالجتًاػُح ػُذ انؼشب.  .3

 

 ػهً... ا  َكىٌ لادس أٌانًادج  إَهاءَتاجاخ انتؼهّى: َتىلغ يٍ انطانة ػُذ  -ب

 َتؼشف انطانة ػهً انحُاج انفكشَح ػُذ انؼشب تٍُ انمشٌ انؼاشش وانمشٌ انؼششٍَ. .0
 ح انفكشَح ػُذ انؼشب فٍ انمشٌ انتاصغ ػشش.َتؼشف انطانة ػهً ػىايم انُهض .0
 َثٍُ انطانة االتجاهاخ انذَُُح وانضُاصُح واالجتًاػُح ػُذ انؼشب.  .3

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

َتاجاخ انتؼهّى  انتمُُى أصانُة انًشاجغ

 انًحتىي األصثىع انًذّسس انًتحممح

انذونح انؼثًاَُح 

 وانششق انؼشتٍ

تاسَخ انشؼىب 
 اإلصاليُح 

األول وانثاٍَ    

 وانثانث
يفهىو انذونح وانىطٍ 

  انؼشتٍ

انضُطشج انؼثًاَُح ػهً 
 انىطٍ انؼشتٍ

االخطاس األجُثُح ػهً 

 انثالد انؼشتُح

انذونح انؼثًاَُح دونح 

إصاليُح يفتشي 
 ػهُها

 لُاو انذونح انؼثًاَُح

انشاتغ وانخايش    

 وانضادس
 انًشاكز انثمافُح

وانحضاسَح فٍ انىطٍ 
 انؼشتٍ

حًهح َاتهُىٌ ػهً 

 يصش وانشاو
انًجتًغ انؼشتٍ 

انضىسٌ فٍ 

يطهغ انؼهذ 
 انؼثًاٍَ

انضاتغ وانثايٍ    

 وانتاصغ
تكىٍَ انذونح انحذَثح 

 يصش ًَىرجا  

انحشكاخ انذَُُح  

انىهاتُح وانشىكاَُح 
 وانضُىصُح وانًهذَح

دساصاخ فٍ تاسَخ 

انؼشب انحذَث 
 وانًؼاصش

انؼاشش وانحادٌ    

ػشش وانثاٍَ 
 ػشش

دوس يحًذ ػهٍ تاشا 

فٍ اإلصالح انضُاصٍ 

واالجتًاػٍ 

 وااللتصادٌ

دوس االصتؼًاس 
 األوسوتٍ فٍ االصالح

يمذيح فٍ تاسَخ انؼشب 

 انحذَث

تاسَخ صىسَا ونثُاٌ 

 وفهضطٍُ

انثانث ػشش    

وانشاتغ ػشش 
 وانخايش ػشش

ظهىس انذول انؼشتُح 

–انمطشَح كًُىرج 
 -ىسَا ونثُاٌص

يًهكح األسدٌ وانؼشاق 

 وانًٍُ 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 انتانُح: انُشاطاخ واالصتشاتُجُاخ انتذسَضُحتطىَش َتاجاخ انتؼهى انًضتهذفح يٍ خالل  َتى
 انًحاضشج. -
 انًحاوسج. -
 انؼصف انزهٍُ. -
 َظاو انًجًىػاخ. -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمُُى وانًتطهثاخ انتانُح: أصانُةخالل يٍ  انًضتهذفح َتاجاخ انتؼهى تحمكإثثاخ  َتى
 انتماسَش. -
 انًشاسكح. -
 االيتحاَاخ. -
 انُماط. -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 حةوالص إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 

 انيس محمد .0
 ، القاهرة.58=5-5958الدولة العثمانية والشرق العربي 

 بروكممان كارل .0
 .;;=5تاريخ الشعوب االسالمية، ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعمبكي، بيروت، 

 حرب محمد .3
 .=>=5العثمانيون في التاريخ والحضارة، دمشق، 

 الشناوي محمد عبد العزيز .5
 .1>=5ا، القاهرة، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عميه
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 كوبريممي محمد فؤاد .4

 .;:=5قيام الدولة العثمانية، ترجمة احمد السعيد سميمان، القاهرة، 
 نوار عبد العزيز سميمان .2

 .5;=5تاريخ الشعوب االسالمية في العصر الحديث، بيروت، 
 .::=5، دمشق، >=;5-:595رافق عبد الكريم: بالد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حممة نابيمون بونابرت  .2
 الصباغ ليمى: .8

 .7;=5المجتمع العربي السوري في مطمع العهد العثماني، دمشق، 
 عمر عمر عبد العزيز .9

 .1>=5دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، بيروت، 
 غرايبة عبد الكريم .02

 .1:=5مقدمة في تاريخ العرب الحديث، دمشق،  -
 .8>=5تاريخ العرب الحديث، بيروت،  -
 م:611رايبة: عرب الماء واالنسان، بيروت، غ -
 مؤنس حسين .00

 .>7=5، القاهرة، 6الشرق العربي االسالمي في العصر الحديث ط
 عيساوي شارل .00

 .1==5، بيروت، 58=5-11>5التاريخ االقتصادي لمهالل الخصيب 
 .=9=5ترجمة كمال اليازجي، بيروت،  6حتي فيميب: تاريخ سورية ولبنان وفمسطين جزء .03
 .5>=5، بيروت، 7سمير: المغرب العربي الحديث، ترجمة كميل داغر، طامين  .05
 .::=5امين عبد االمير محمد: القوى البحرية في الخميج العربي في القرن الثامن عشر، بغداد،  .04
 .>:=5الدجاني احمد صدقي: احاديث عن تاريخ ليبيا في القرنين الثامن عشر والتاسع، طرابمس،  .02
 روث رودلف سعيد .02
 عبد المجيد القيسي. –، ترجمة :9=5-5=;5عمان خالل حكم السيد سعيد بن سمطان سمطنة 
 سعيدوني والشيخ المهدي بوعدلي .08

 .8>=5(، العهد العثماني، الجزائر، 8الجزائر في التاريخ)
 
 

 فارس محمد خير .09
 تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني حتى االحتالل الفرنسي، دمشق.

 لوتسكي فالديمير ب .02
 .5;=5تاريخ االقطار العربي الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، موسكو، 

 نورس عالء .00
 .9;=5، بغداد، 57>5-91;5حكم المماليك في العراق  -
 .=;=5، بغداد، 11>5-11;5العراق في العهد العثماني، دراسة في العالقات السياسية  -
 جدعان فهمي .00

 .=;=5لحديث، بيروت، اسس التقدم عند مفكري االسالم في العالم العربي ا
 .1;=5حراز السيد رجب، الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، القاهرة،  .03
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 حوراني البرت .05
 .;;=5، ترجمة كريم عزقول، بيروت، =7=5->=;5الفكر العربي في عصر النهضة 

 احمد ابراهيم خميل .04
 .:>=5تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني، الموصل، 

 ابو زيد فاروق .02
 .>;=5التنوير العربي، بيروت، عصر 

 بيهم محمد جميل .02
 فمسفة التاريخ العثماني: اسباب انحطاط االمبراطورية العثمانية وزوالها، بيروت.

 زين نور الدين زين .08
 .5;=5الصراع الدولي في الشرق االوسط ووالدة دولتي سوريا ولبنان، بيروت، 

 محمود امين عبداهلل .09
 .8>=5قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية االولى، )عام المعرفة( الكويت، مشاريع االستيطان اليهودي منذ 

 الدوري عبد العزيز: .32
 .8>=5التكوين التاريخي لالمة العربية، دراسة في الهوية والوعي، بيروت، 

 .;==5سيار الجميل: تكوين العرب الحديث، دار الشروق، عمان،  .30
 . 6156دن وحضارته، عمان، عبد المجيد الشناق: تاريخ االر  .30

 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال َىجذ
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