
 

 

 

 

 

 
الرابعة  : المرحلة              رئاسة جامعة بغداد 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
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   استاذ : اللقب العلمي 
 

     دكتوراه: الشهادة 
 

 yahoo.com emirbagdat@: البريد األلكتروني 

 

 
 : التدريسي الثاني اسم

 :اللقب العلمي 

 :  الشهادة 

 :البريد األلكتروني

 
 : التدريسي الثالث اسم

 :اللقب العلمي 

 : الشهادة 

 :البريد األلكتروني

 
 

 
 
 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعؾيم العالي والبحث العؾؿي

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 الؾغات : الؽؾية 

 الؾغة الرتكية : الػرع/الؼسم 

 :املرحؾة 

 



 

      اســــم المــــــــادة
    العثمانية  

   سنوي       فصمي  النظــام الــدراسـي
 
 

 اهــــداف المـــــادة
 

تدريس الطمبة نصوص شعرية ونثرية وترجمتها الى المغة التركية ونصوص عثمانية 
 من ادوار مختمفة من القرن الحادي عشر حتى القرن العشرين 

 
 

 الكتب المنهجية
 

 قواعد العثمانية                  محرم اركين 

  قواعد العثمانية                  فاروق قدري تيمورتاش 

 نصوص عثمانية                اوسجاي اوزترك 

                    ترك كالسيكمري                 دار الوطن لمنشر 

 
 

 المصادر الخارجية
 

 
 قواعد العثمانية                  محرم اركين 

  قواعد العثمانية                  فاروق قدري تيمورتاش 

 نصوص عثمانية                اوسجاي اوزترك 

                    ترك كالسيكمري                 دار الوطن لمنشر 

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

  10%   

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

20%  20%  60% 

 
 معمومات اضافية
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

   نص شعري القرن الحادي عشر 1

   نص شعري القرن الحادي عشر 2

   نص شعري القرن الثاني عشر 3

   نص شعري القرن الثاني عشر 4

   نص شعري القرن الثالث عشر 5

   نص شعري القرن الثالث عشر 6

   نص شعري القرن الرابع عشر 7

   نص شعري القرن الرابع عشر 8

   نص شعري القرن الخامس عشر 9

   نص شعري القرن الخامس عشر 10

   نص شعري القرن السادس عشر 11

   نص شعري القرن السادس عشر 12

   نص شعري القرن السابع عشر 13

   نص شعري القرن السابع عشر 14

   نص شعري القرن الثامن عشر 15

   نص شعري القرن الثامن عشر 16

   نص شعري القرن التاسع عشر 17

   نص شعري القرن التاسع عشر 18

   نص شعري القرن العشرون 19

   نص شعري القرن العشرون 20

   امتحان  21

 


