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 1الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

 / كلية اآلدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فخار قديم 

  بكالوريوس آثار قديمة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريس مادة الفخار القدمي نظراي لطلبة مرحلة الرابع قدمي -1

 عرف على طرزهب الطالب كيفية رسم الفخار هندسيا والتتدري -2

 التماذج الفخارية من املخلفات األثرية من خالل القطع املوجودة يف املتاحف دراسة  -3

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 على طرز الفخار القديم التعرف  -1أ

 افدين القديمة التعريف باألنواع الفخارية لبالد الر -2أ

 دراسة أنواع الفخار لعصور قبل التاريخ  -3أ
 دراسة أنواع القخار للعصور التاريخية حتى نهاية العصر البابلي الحديث  -4أ
 مقارنة الفخار باألنتشار الجغرافي للثقافات القديمة  -5أ 
 
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عالقة في موضوع الفخار القدبمت الاألطالع على المصادر ذا –1ب 

 شو ( لطرز الفخار القديمة  - عرض ) داتا – 3ب

 تدريب الطالب كيفية رسم الفخار بأستعمال أدوات الرسم الهندسي    -4ب

   أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ينت في عرض االشكالاستخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بو -1

 شو ( للتعرف على الطرز الفخارية -عرض ) داتا  -2
 طرائق التقييم      

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 دانية والقيمية .الوج األهداف -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج
 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة   -4ج
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االستنباطيةالقياسية و

 
    طرائق التقييم          

 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3
 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب .  -4



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د      

 ادارة الصف . مهارات -1د
 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية . -4د         

 

 بنية البرنامج  .11

 ات المعتمدةالساع           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعة 21 ساعة 41 فخار قديم Ap رابع قديم

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 فخار قديم        
 

      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 الزم متنوعة من مصادر علمية متنوعة م-2
 . سم هتدسيصور ور -3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقامة املؤمترات والندوات العلمية حول 
 املواضيع ذات الصلة

 



  
 4الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

دريب المثال محاضرات الضيوف والت

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 .زايرات علمية اىل املتاحف املتخصصة وكذلك مراكز الفنون ذات التخصص

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 ليم وضع خطة قبول من قبل اعضاء اهليئة التدريسية املعنيني ابلتخصص وفق متطلبات خمرجات التع
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 البحث يف املصادر العلمية اخلارجية  .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 البحوث العلمية املنشورة  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 لتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

وظيف المتعلقة بقابلية الت

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي فخار قديم Ap فخار قديم
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 1الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 فرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .15

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 عصور قبل التاريخ 

 ةبكالوريوس آثار قديم اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .21

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 اوامر التعليم العالي 

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 تدريس مادة عصور قبل التاريخ نظراي لطلبة املرحلة اثلث قدمي -1

 ف الطلبة أباثر عصور قبل التاريخ ومواقعها يف العامل القدمي تعري -2

 الوقوف على أبرز مواقع عصور قبل التاريخ يف بالد الرافدين -3

 التعرف على أهم املتاحف املساعدة يف دراسة عصور قبل التاريخ والسيما متاحف األاثر ومتاحف التاريخ الطبيعي -4

  

 

 

 

 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطل برنامجمخرجات ال  .24



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - ب
 درلسة تاريخ نشأة الحياة على األرض   -1أ
 التعرف على األنواع الحياتية في عصور قبل التاريخ  -2أ

 دراسة أهم االالت واألدوات الحجرية في عصور قبل التاريخ  -3أ         
    يخ في العالم القديم التعرف على أهم مواقع عصور قبل التار -4أ

 التعرف على أهم مواقع عصور قبل التاريخ في بالد الرافدين  -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

  – المصادر ذات العالقة بدراسة عصور قبل التاريخاالطالع على  –- 1ب 

 شو ( لمواقع عصور قبل التاريخ وأثارها -عرض ) داتا  – 2ب

 عمال الصور األيضاحية والخرائط أست   -4ب

        أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكال -3

 مواقع وأثار عصور قبل التاريخ شو ( ل -عرض ) داتا  -4
 طرائق التقييم      

 اليومية .التحضير والواجبات  -5
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -6
 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -7
 األمتحانات الفصلية   -8
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج
 ل الصففسح المجال للمناقشة والحوار داخ -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة   -4ج
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القياسية واالستنباطية

 
    طرائق التقييم          

 األختبارات الشفهية . -5
 االمتحانات التحريرية . -6
 التطبيق العملي . -7
 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب .  -8

 



  
 3الصفحة 

 
  

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د      

 مهارات ادارة الصف . -1د
 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 التميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية .مهارات التقويم و -4د         

 

 بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعة 31 61 عصور قبل التاريخ PHP ثالث قدبم

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 القراءات المطلوبة :

 عصور قبل التاريخ    
 

      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 

مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقامة املؤمترات والندوات العلمية حول 
 املواضيع ذات الصلة

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
 .آل عن سفرات علمية للمواقع القدمية واملتاحف املتخصصةفض

 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 وضع خطة قبول من قبل اعضاء اهليئة التدريسية املعنيني ابلتخصص وفق متطلبات خمرجات التعليم 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 لبحث يف املصادر العلمية اخلارجية ا .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 البحوث العلمية املنشورة  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر سنة / المستوىال

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

عصور قبل  PHP ثالث قديم

 التاريخ
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 

 المقرر نموذج وصف

 

 وصف المقرر

 /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار أ.م .د قصي صبحي عباس

 

 اآلدابجامعة بغداد /كلية  المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 فخار قديم  اسم / رمز المقرر .3

 األثار البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
61 

 ساعة 

 تاسعالشهر ال يخ إعداد هذا الوصف تار .8

 أهداف المقرر .9

 الفخار القدمي لطلبة املرحلة الرابعة /قدمي تدريس مادة -1

 الطلبة رسم الفخار هندسيا  تدريب -2     

 دراسة طرز الفخار القدمي وعناصرها الزخرفية -3

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 الفهم المعرفة و -أ
 على طرز الفخار القديم  التعرف -1أ

 التعريف باألنواع الفخارية لبالد الرافدين  -2أ

 دراسة أنواع الفخار لعصور قبل التاريخ  -3أ
 دراسة أنواع الفخا ر للعصور التاريخية  -4أ

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القديم الفخاراألطالع على المصادر ذات العالقة في موضوع  – 1ب

 ( لطرز الفخار القديمشو  -عرض ) داتا  – 3ب

 أجراء أمتحانات مستمرة – 4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة مع البور بوينت احيانا في الدرس -5

 

 ودراستها واألنواع الفخارية شو ( للمواقع األثرية -عرض ) داتا  -6
 رية أستعمال أدوات الرسم الهندسي للقطع الفخا -7

 طرائق التقييم      

 

االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة وأختبارات الذكاءمن خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية فضآل 

 عن األمتحانات الفصلية 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 لصففسح المجال للمناقشة والحوار داخل ا -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 

 طرائق التقييم    

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 ور الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط -د  

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د
 

 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر 
تشرين 

 -االول
 االسبوع االول

 فخار قدمي/رابع قدمي  مي مدخل يف دراسة الفخار القد 8
محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
    اتريخ صناعة الفخار   الثاين
أمهية الفخار يف الدراسات   الثالث

 األثرية
 

  

    دراسة فخار قبل التاريخ   الرابع

الشهر 
تشرين 

-اينالث
 االسبوع االول

فخار أدوار قبل التاريخ يف  
 بالد الرافدين

 

  

    حسونة-فخار جرمو  الثاين
    فخار سامراء  الثالث
    فخار حلف   الرابع

شهر كانون 
 -االول

  فخار العبيد 
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 االسبوع االول
    فخارالوركاء  الثاين
    الفخار األكدي  الثالث
 يالسومر الفخار   الرابع

 
 

  

كانون 
 -الثاين

 االسبوع االول

  بابلي القدمبالفخار ال 

  

 الكشيالفخار   الثاين 
 

 
  

 االشوري القدميالفخار   الثالث 
 

 
  

 الفخار االشوري الوسيط  الرابع
 

 
  

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  
 

 
  

الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

  الفخار األشوري احلديث 

  

 الفخار البابلي احلديث  عالراب
 

 
  

الشهر 
االسبوع -اذار

 االول

 الفخار األمخيين 
 

 

  

 الفخار السلوقي  الثاين
 

 
  

    الفخار الفرثي  الثالث
 الفخار الساساين  الرابع

 
 

  

شهر 
 -نيسان

 االسبوع االول

  رسم هندسي 

  

    رسم هندسي  الثاين
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 فخار قديم           
      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 جمموعة مصادر علميةملزمة ملخصة عن -2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقامة املؤمترات والندوات العلمية حول 
 املواضيع ذات الصلة

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

مثال محاضرات الضيوف والتدريب ال

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
 فضآل عن سفرات علمية ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 

 
  رسم هندسي  الثالث

 
 

  

  سم هندسير   الرابع
 

 
  

 شهر آاير
االسبوع  –

 االول

 =  

  

    مراجعة عامة  الثاين 

      الثالث 
    =  الرابع

شهر 
-حزيران

 االسبوع االول

 =  

  

      الثاين
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 قررنموذج وصف الم

 

 وصف المقرر

 /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثارأ.م.د قصي صبحي عباس 

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHPعصور قبل التاريخ /

 

 األثار القديمة  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 91 ي(عدد الساعات الدراسية )الكل .7

 تاسعالشهر ال تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تدريس مادة عصور قبل التاريخ ملرحلة الثالث قدمي  -1

 دراسة وفهم نشأة احلياة على األرض -2     

 معرفة أهم املواقع لعصور قبل التاريخ يف العامل القدمي  -2

 ر قبل التاريخ التعرف على أهم االالت واألدوات اليت عرفت يف عصو  -3

    

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

 دراسة تاريخ ونشأة الحياة على األرض -1أ

 معرفة مواقع وأثار عصور قبل التاريخ في العالم القديم -2أ
 معرفة موافع وأثار عصور قبل التاريخ في بالد الرافدين -3أ

 اسة االالت وأدوات عصور قبل التاريخ در -4أ         

 

 
 دراسة المتاحف المتخصصة بعصور قبل التاريخ -5أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الطالع على المصادر ذات اللعالقة ا – 1ب

 معرفة التطور الفكري والمادي ومدى تطوره وانعكاسه في الوقت الحاضر – 2ب

 ار قبل التاريخشو ( لمواقع وأث -عرض ) داتا  – 3ب

 شو ( للمتاحف المتخصصة بعصور قبل التاريخ –ض ) داتا عر   -4ب

 أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكال -8

 يخشو ( لكيفية دراسة مواقع وأثار قبل التار -عرض ) داتا  -9

 طرائق التقييم      

االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة  واختبارات الذكاء من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية فضال عن 

 االمتحانات الفصلية 
 مهارات التفكير -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 طرائق التقييم    

 

 صي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخ -د  

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 

ب .11
ن

ي

ة

 

ا

ل

م

ق

ر

 ر
12.  
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر 
تشرين 

 -االول
 االسبوع االول

عصور يف دراسة  مدخل متهيدي 8
 قبل التاريخ

 

 عصور قبل التاريخ
 

محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

محاظرات 

 عملية

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
العلوم املساعدة يف دراسة عصور   الثاين

 قبل التاريخ
 

 

  

 نشأة احلياة على األرض  الثالث
 

 
  

    تقسيمات عصور قبل التاريخ  ابعالر 

الشهر 
تشرين 

االسبوع -الثاين
 االول

  االالتواألدوات لعصور قبل التاريخ 

  

مواقع عصور قبل التاريخ يف بالد   الثاين
 الرافدين

 

 

  

 مميزات العصر احلجري احلديث  الثالث
 

 
  

مدخل اىل أدوار قبل التاريخ يف   الرابع
 بالد الرافدين

 
  

ر كانون شه
 -االول

 االسبوع االول

 دور جرمو 
 

 

  

    دور حسونة   الثاين
    دور سامراء  الثالث
    دور حلف  الرابع

كانون شهر  
 االسبوع-الثاين

 االول

  دور العبيد 
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  دور الوركاء  الثاين 
 

 
  

 مواقع عصور قبل التاريخ يف مصر   الثالث 
 

 
  

 =  الرابع
 

 
  

نصــف  عطلــــــــة
 الســـــنة

  
= 

 
  

الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

 =  

  

   الرابع
= 
 

 

  

الشهر 
االسبوع -اذار

 االول

مواقع عصور قبل التاريخ يف بالد  
 أيران

 

  

    =  الثاين
    =  الثالث
    =  الرابع

شهر 
 -نيسان

 االسبوع االول

مواقع عصور قبل التاريخ قي   
 بالد األانضول 

 

  

 =  الثاين
 

 
  

 =  الثالث
 

 
  

    =  الرابع

 – شهر آاير
 االولاالسبوع 

   املتاحف املتخصصة 

  

    =  الثاين 
    =  الثالث 
    =  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

 =  
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 

 
      أخرى 

 
 موعة مصادر علمية ذات عالقةجم -1

 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 ورش عمل ابلتعاون مع اهليئة العامة لآلاثر والرتاث
وآخر املكتشفات للتحف   العرا ندوات علمية حول التنقيبات اجلديدة يف

 الفنية اآلاثرية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

زايرة املتحف العراقي للتعرف واالطالع على املخلفات املادية  املعروضة 
 ات األثرية املختلفة .واحملفوظة واليت مت أكتشافها من خالل التنقيب

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
دراسات ميدانية للمواقع األثرية مع تطبيقات عملية فضآل عن سفرات علمية 

 ملدن ومواقع خمتلفة .
 

 القبول  .14

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

      الثاين



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 29-4-2018اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         العميد  مصادقة السيد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي    

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربان

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قديم الرابع/  آثار الخليج العربي والجزيرة

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  عتمد  الم برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  29 – 4 – 2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب بتاريخ اجلزيرة واخلليج العريب-1

 تعريف الطالب على املواد األثرية املكتشفة هناك -2

 تعريف الطالب على الصالت احلضارية بني العراق واجلزيرة -3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية - 6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 احيانا بوينت نسخة واالصلية والجبسية مع البوراستخدام السبورة والنصوص المست

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغة -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 يم االقتراحات حول المادةفسح لهم المجال بتقد -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 هيأة التراث واالثارالتعيين في  -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

 ت المعتمدةالساعا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 آثار الخليج والجزيرة   قديم الرابع
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم ريبهم على دراسة اآلاثراصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي وتد

 على ممارسة رسم وتصوير اآلاثر موقعية للطالب لتدريبهم مع زايرة
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم اآلاثر 

 حتديد عدد معني من الطالب يتم قبوهلم يف كل سنة 
 جيرى اختبار قبل اصدار األمر بقبوهلم 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112 – 2112 

 الرابع قديم

آثار الخليج  

 يرةوالجز
 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 للرابع قديم /  آثار الخليج والجزيرة رمز المقرر اسم / .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  29 – 4 – 2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ اجلزيرة واخلليج العريب-1

 واد األثرية املكتشفة هناك ومقارنتها آباثر العراق القدميتعريف الطالب على امل -2

 تعريف الطالب على الصالت احلضارية بني العراق واجلزيرة -3

 
 
 
 
 

 

 ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 لةتعريف باآلثار المنقولة وغير المنقو -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية - 6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 تحانات المستمرةاجراء االم   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 ة والقيمية األهداف الوجداني -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغة -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

   طلب تقارير حول المادة  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 عربية( أتليف االستاذ الدكتور كتاب منهجي ) آاثر اخلليج العريب واجلزيرة ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 رضا اهلامشي

 
 كتاب منهجي ) آاثر اخلليج العريب واجلزيرة العربية( أتليف االستاذ الدكتور  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 رضا اهلامشي

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ر ، وتقارير التنقيباتجملة سوم ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 اثر اخلليج واجلزيرةأي موقع ألكرتوين مهتم ابآل

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها عملي على دراسة اآلثارتدريب الطالب بشكل 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 -3د

 -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو  اسم الوحدة /

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري آثار الخليج والجزيرة  3 15 -1

 االمتحان نظري آثار الخليج والجزيرة  3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 2018 – 4 – 29اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    عالتوقي    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 معي:واألداء اجلاضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         لسيد العميد مصادقة ا                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 لربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن ا

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 رابع قديمللصف ال/  آثار اليونان والرومان

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2018 – 4 – 29 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 للحضارة اليوانن والرومان  تعريف الطالب بتاريخ الفنون القدمية-1

 املتعلقة ابملادة طالب على املواد األثرية للحضارة اليواننية والرومانيةتعريف ال -2

 بني احلضارتني الطالب على الصالت احلضاريةتعريف  -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 باليونان والرومانتعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية - 6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 لتقريب المفهوم العام  الشرح على الخرائط والمخططات – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بوينت احيانا نسخة واالصلية والجبسية مع البوراستخدام السبورة والنصوص المست

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لغةتوجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة بال -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  رات)المهاالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق الدراسية المرحلة 

 عملي     نظري      

رابع مرحلة الال

 قديم
TGR 413 نظري 3 آاثر اليوانن والرومان  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم ريبهم على دراسة اآلاثروتداصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي 

 على ممارسة رسم وتصوير اآلاثر مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم اآلاثر 

 حتديد عدد معني من الطالب يتم قبوهلم يف كل سنة 
 جيرى اختبار قبل اصدار األمر بقبوهلم 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 من البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112 – 2112 

 رابعمرحلة الال

آاثر اليوانن  
 والرومان

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 رابع قدميللمرحلة ال آاثر اليوانن والرومان اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2018 – 4 – 29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يوانن والرومانتعريف الطالب بتاريخ ال-1

 املتعلقة ابملادة اد األثرية اليواننية والرومانيةتعريف الطالب على املو  -2

 بني احلضارتني تعريف الطالب على الصالت احلضارية -3

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية - 6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 المستخدمةعرض المواد  – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ة المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالباالمتحانات اليومي

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغة -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

   طلب تقارير حول المادة  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 ة التحتية البني .12

 ال يوجد كتاب منهجي بل االستاذ خيتار مادة للتدريس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مع بعض الكتب واملصادر املهمة
 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 حبوث ومراجع اثنوية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 جملة سومر ، وتقارير التنقيبات ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 اليواننية والرومانيةالعمارية والفنية اثر أي موقع ألكرتوين مهتم ابآل

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها عملي على دراسة اآلثارتدريب الطالب بشكل 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 قةالكليات والمعاهد ذات العال-2د

 -3د

 -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري  آاثر اليوانن والرومان  3 15 -1

 االمتحان نظري  آاثر اليوانن والرومان   3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
   االداب :ة/ املعهدالكلي   
  االاثر :   القسم العلمي    

   7152-3-51اتريخ ملء    
 

 :التوقيع                                                      :           التوقيع
 أ.د.حممود عبد الواحداسم املعاون العلمي :                                                أ.د.نوالة امحد حممود  : اسم رئيس القسم

 :  التاريخ   :                                                        لتاريخ  ا
   
 

                                                                            
 

 دقـق امللف من قبل
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة 

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
 التاريخ
 التوقيع

 
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 م. شيماء انصر حسني / قسم االاثر
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقاا يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حت
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االدابوز المؤسسة التعليمية .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اكديةنصوص 

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0271 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الكدية وكيفية قراءة العالمات المسمارية وترجمة تعريف الطالب انواع النصوص المسمارية المدونة باللغة ا

 النصوص المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص المسمارية

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 على قراءة النصوص المسماريةجعل الطالب المتخصص قادر        -1أ

 التعرف على اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منها-2أ

  معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص -3أ
 حفظ العالمات المسمارية -4أ

 الطينية الى الورقالتعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية- 1ب 

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ديثة في شرح المادةاستعمال السبورة والوسائل الح

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

مواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بال

 السعي الفصلي

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج   

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل-2ج

 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 م طرائق التعليم والتعل    

 

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 لمسماريةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص ا  -1د

 التعرف على اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منها-0د

  معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص -3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د
 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 لشهرية والفصليةاالمتحانات اليومية وا

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 السعي الفصلي
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الثالث 

 المسماري
337AAT نصوص اكدية   

     ا

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 استخدام طرق حديثة للتدريس
 استخدام وسائل تعليمية جديدة
 جعل املنهج مران ومتجددا
 توظيف االمكاانت الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعيار القبول مع .13

 القبول املركزي
 معدل الطالب يف االعدادية
 طاقة القسم االستيعابية
 اختبار املتقدمني
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية كرسائل املاجستري واالطاريح والبحوث املنشورة
 الكادر التدريسي
 املنهاج املقرر
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتداف األه ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 x x x x x x X x X x x x x x x x اساسي اكدية نصوص 337AAT 3الثالث المسماري

                   

                    ا
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

    االثار كز/ المر علمي القسم ال .2

 337AAT اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 0276-9-7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ية وترجمة تعريف الطالب انواع النصوص المسمارية المدونة باللغة االكدية وكيفية قراءة العالمات المسمار
 النصوص المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص المسمارية

 
 
 
 
 
 
 

مقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص ال

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  أهداف المعرفية ال -أ
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1أ-

 غلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منهاالتعرف على ا-2أ

  معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص -3أ
 حفظ العالمات المسمارية -4أ

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -6أ

-   
  مقرر.الخاصة بال يةمهاراتالاألهداف   -ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية- 1ب - 

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل 

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

ي والتي تقيم بدرجات ضمن عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنو

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1ج

 التعرف على اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منها-2ج

  واالفعال الواردة في النصوص  معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات-ج
 حفظ العالمات المسمارية -4ج

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5ج
 -6ج

-   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 ليالسعي الفص

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية  -1د-

 التعرف على اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منها-0د

  كدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص معرفة قواعد اللغة اال-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ,....  المجالت العلمية , التقارير) 
 رسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه والبحوث املنشورة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA.abzu 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  التعاون مع هيئة االثار للسماح للطلبة باستنساخ االلواح الطينية  

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 قة التقييمطري طريقة التعليم

قراءة وترجمة وشرح  0 

 النصوص المسمارية
امتحان/  محاضرة نصوص اكدية

 تحضير يومي
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلثار:    القسم العلمي    
  72/11/7112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ي:واألداء اجلامعضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يد العميد مصادقة الس                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضم

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اثأر الشرق االدنى ) بالد االناضول وايران (

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   مادبرنامج االعت .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  24/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وااثر دول الشرق االدىن ) بالد االانضول وايران ( بتاريخ الطالب تعريف - 1

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 2

 بين بالد الرافدين ودول الشرق االدنى وتاثير حضارة بالد الرافدين فيها  اضاريةاحل الصالت على الطالب تعريف - 3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 تعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة بالد االناضول وايران  -2أ

 المنقولة وغير المنقولة اآلثارب تعريف -3أ
 الصور عرض -4أ
 والمخططات الخرائط عرض -5أ
 التعريف بتاثير بالد الرافدين على حضارة بالد االناضول وايران -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

صورة الى اذهان الطلبة وتعليمهم كيفية التعامل ال المفهوم لتقريب يةاصل غير نسخ على الشرح  - 2ب 

 مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

       المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

 

 اليومي تحضيرال خالل من الطلبة مشاركة
 طرائق التقييم      

 

مع تكليف الطلبة ببحوث عن  للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

 والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 واالستنباطية القياسية

 
 طرائق التقييم    

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

 السنوي المنهاج ضمن تدخل التي بالمواضيع الطلبة قبل من فصلية بحوث عملتكليف الطلبة ب
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 تنباطيةواالس القياسية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

مع تكليف الطلبة ببحوث عن  للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 بنية البرنامج  .11

 عات المعتمدةالسا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الثالثة / الفرع 

 القديم
اثار الشرق االدنى /بالد  

 االناضول وايران

  نظري
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 زايرة مع والقسم الكلية داخل ةاملقام الندوات اىل واصطحاهبم اآلاثر دراسة على وتدريبهم العراقي املتحف اىل الطالب اصطحاب

  اآلاثر وتصوير رسم ممارسة على لتدريبهم للطالب موقعية
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 اآلاثر قسم على املقبولني الطالب معدالت زايدة
 سنة كل يف قبوهلم يتم الطالب من معني عدد حتديد
 بقبوهلم األمر اصدار قبل اختبار جيرى

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 يأساس اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112-2112 

 ثالث القديمال
اثار الشرق  

االدنى /بالد 

االناضول 

 وايران

 X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 موذج وصف المقررن

 

 صف المقررو

 

 

 داباآل كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 اثار الشرق االدنى /بالد االناضول وايران اسم / رمز المقرر .3

 فعلي حضور أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 سنوي )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  24/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وااثر دول الشرق االدىن ) بالد االانضول وايران ( خبتاري الطالب تعريف - 1

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 2

 بين بالد الرافدين ودول الشرق االدنى وتاثير حضارة بالد الرافدين فيها  احلاضارية الصالت على الطالب تعريف - 3
 

 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 م والتعلم والتقييموطرائق التعلي مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 تعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة بالد االناضول وايران  -2أ

 المنقولة وغير المنقولة باآلثار تعريف -3أ
 الصور عرض -4أ
 والمخططات الخرائط عرض -5أ
 ول وايرانالتعريف بتاثير بالد الرافدين على حضارة بالد االناض -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

صورة الى اذهان الطلبة وتعليمهم كيفية التعامل ال المفهوم لتقريب اصلية غير نسخ على الشرح  - 2ب 

 مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

          المستمرة اناتاالمتح اجراء - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

لطلبة ببحوث عن مع تكليف ا للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

   والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنباطية القياسية

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

 السنوي المنهاج ضمن تدخل التي بالمواضيع الطلبة قبل من فصلية بحوث عملتكليف الطلبة ب

 

 

 
 طور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

    --4د   



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

رضا جواد اهلامشي : اتريخ الشرق االدىن القدمي ) ايران و  االمحد سامي سعيد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 واالانضول ( 

 خل إىل حاضارات الشرق القدميمد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 ايران ـ اسيا الصغرى

 معامل حاضارات الشرق األدىن القدمي
 دراسات يف اتريخ الشرق القدمي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الرسائل واالطاريح  والبحوث اليت تتناول هذا املوضوع

اجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المر

.... 
 كل املواقع االلكرتونية املهتمة بتاريخ وااثر الشرق االدىن

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها اآلثار دراسة على عملي بشكل الطالب تدريب

 

 

 

 استاذ املادة 

 أ . م . د. أوسام حبر جرك

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اثار الشرق االدنى   3  1-15

 /بالد االناضول 
 تحاناالم نظري

/ اثار الشرق االدنى  3  16-31

 ايران
 االمتحان نظري

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلثار:    القسم العلمي    
  72/11/7112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 ي:واألداء اجلامعضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         يد العميد مصادقة الس                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضم

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ( بالد الشام ومصراثأر الشرق االدنى ) 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  لمعتمد  ا برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  24/4/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 (بالد الشام ومصروااثر دول الشرق االدىن ) بتاريخ الطالب تعريف - 1

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 2

 الد الرافدين ودول الشرق االدنى وتاثير حضارة بالد الرافدين فيها بين ب احلضارية الصالت على الطالب تعريف - 3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 بالد الشام ومصرتعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة   -2أ

 المنقولة غيرو المنقولة باآلثار تعريف -3أ
 الصور عرض -4أ
 والمخططات الخرائط عرض -5أ
 بالد الشام ومصرالتعريف بتاثير بالد الرافدين على حضارة  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

رة الى اذهان الطلبة وتعليمهم كيفية التعامل صوال المفهوم لتقريب اصلية غير نسخ على الشرح  - 2ب 

 مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

       المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 ئق التقييم طرا     

 

مع تكليف الطلبة ببحوث عن  للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 تحليلوال التفكير من الطالب تمكين- -2ج

 والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 واالستنباطية القياسية

 
 طرائق التقييم    

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

 ويالسن المنهاج ضمن تدخل التي بالمواضيع الطلبة قبل من فصلية بحوث عملتكليف الطلبة ب



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 واالستنباطية القياسية

 

 
 ائق التقييم طر         

 
 

مع تكليف الطلبة ببحوث عن  للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

/ الفرع  رابعةال

 القديم
اثأر الشرق االدنى ) بالد  

 ( الشام ومصر

  نظري

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 زايرة مع والقسم الكلية داخل املقامة الندوات اىل واصطحاهبم اآلاثر دراسة على وتدريبهم العراقي املتحف اىل الطالب اصطحاب

  اآلاثر وتصوير رسم ممارسة على لتدريبهم للطالب موقعية
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 اآلاثر قسم على املقبولني الطالب معدالت زايدة
 سنة كل يف قبوهلم يتم الطالب من معني عدد حتديد
 بقبوهلم األمر اصدار قبل اختبار جيرى

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يعرفالماألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112-2112 

 القديمرابع ال
اثأر الشرق  

االدنى ) بالد 

الشام 

 (ومصر

 X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    ز/ المرك علمي القسم ال .2

 9 اثأر الشرق االدنى ) بالد الشام ومصر اسم / رمز المقرر .3

 فعلي حضور أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 سنوي )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  24/4/2118 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ( الشام ومصرد وااثر دول الشرق االدىن ) بال بتاريخ الطالب تعريف - 1

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 2

 بين بالد الرافدين ودول الشرق االدنى وتاثير حضارة بالد الرافدين فيها  احلضارية الصالت على الطالب تعريف - 3
 

 
 
 
 
 
 

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ه

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  عرفية هداف الماأل -أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 الشام ومصرتعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة بالد   -2أ

 المنقولة وغير المنقولة باآلثار تعريف -3أ
 الصور عرض -4أ
 والمخططات الخرائط عرض -5أ
 الشام ومصرالتعريف بتاثير بالد الرافدين على حضارة بالد  -6أ

  مقرر.لالخاصة با يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

صورة الى اذهان الطلبة وتعليمهم كيفية التعامل ال المفهوم لتقريب اصلية غير نسخ على الشرح  - 2ب 

 مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

          المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 التعلم طرائق التعليم و     

 

 

 لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

مع تكليف الطلبة ببحوث عن  للطالب المباشرة واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

   والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنباطية القياسية

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 والفصلية الشهريةو اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

 السنوي المنهاج ضمن تدخل التي بالمواضيع الطلبة قبل من فصلية بحوث عملتكليف الطلبة ب

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ثارواال التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

    --4د   



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  طه ابقر , مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية اجلزء الثاين ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مدخل إىل حضارات الشرق القدمي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 معامل حضارات الشرق األدىن القدمي

 يخ الشرق القدميدراسات يف اتر 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الرسائل واالطاريح  والبحوث اليت تتناول هذا املوضوع

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 كل املواقع االلكرتونية املهتمة بتاريخ وااثر الشرق االدىن

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها اآلثار دراسة على عملي بشكل الطالب تدريب

 

 

 

 استاذ املادة 

  أ . م . د. أوسام حبر جرك

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اثار الشرق االدنى   3  1-15

 /بالد االناضول 
 االمتحان نظري

/ اثار الشرق االدنى  3  16-31

 ايران
 االمتحان ينظر

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
   االداب :ة/ املعهدالكلي   
  االاثر :   القسم العلمي    

   7152-3-51اتريخ ملء امللف    
 

 :التوقيع                                                           :      التوقيع
 أ.د.حممود عبد الواحداسم املعاون العلمي :                                                أ.د.نوالة امحد حممود : اسم رئيس القسم

 :  التاريخ       :                                                    لتاريخ  ا
 

 
                                                                            

    
 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 االاثر م. شيماء انصر حسني اخلالدي / قسم
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب سة التعليميةالمؤس .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نصوص اكدية

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 يوجدال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1027 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 المسمارية المدونة باللغة االكدية وكيفية قراءة العالمات المسمارية وترجمة الرسائل   تعريف الطالب انواع

 الرسالة التي هي احد انواع في المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واالفعال الواردة الرسائل 

 المسمارية النصوص
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1أ

 نماذج منهاالمسمارية من خالل دراسة  رسائلالتعرف على اغلب انواع ال-2أ

رسائل معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3أ

  المسمارية
 حفظ العالمات المسمارية -4أ

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 د مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلميةتحدي- 1ب 

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 في عرض صور النصوص المسمارية استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 السعي الفصلي

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج   

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل-2ج

 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 ولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكن

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

ي تقيم بدرجات ضمن عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والت

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية  -1د

 نهاالمسمارية من خالل دراسة نماذج مرسائل التعرف على اغلب انواع ال-1د

  رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د
 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 شرح المادة استعمال السبورة والوسائل الحديثة في

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

واضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالم

 السعي الفصلي

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الرابع 

 المسماري
456AAT 1 نصوص اكدية  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 استخدام طرق حديثة للتدريس
 استخدام وسائل تعليمية جديدة
 جعل املنهج مران ومتجددا
 توظيف االمكاانت الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 القبول املركزي
 معدل الطالب يف االعدادية
 طاقة القسم االستيعابية
 اختبار املتقدمني

 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية كرسائل املاجستري واالطاريح والبحوث املنشورة
 الكادر التدريسي
 املنهاج املقرر

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 بعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 x x x x X x X x X x x x x x x x اساسي اكدية صونص 456AAT رابع المسماريال

                   

                    ا

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

    االثار / المركز علمي القسم ال .2

 456AAT اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي لفصل / السنةا .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1027 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المسمارية المدونة باللغة االكدية وكيفية قراءة العالمات المسمارية وترجمة الرسائل   تعريف الطالب انواع
 الرسالة التي هي احد انواع ردة في المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واالفعال الواالرسائل 

 المسمارية النصوص
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  أهداف المعرفية ال -أ
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1أ-

 ماذج منهاالمسمارية من خالل دراسة ن رسائل التعرف على اغلب انواع ال-2أ

  رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3أ
 حفظ العالمات المسمارية -4أ

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -6أ

-   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلميةتحديد مست- 1ب - 

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في 

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1ج

 المسمارية من خالل دراسة نماذج منهارسائل التعرف على اغلب انواع ال-2ج

   رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-ج
 المات المسمارية حفظ الع-4ج

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5ج
 -6ج

-   



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسمارية

 كة الطلبة من خالل التحضير اليوميمشار

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

عمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات ضمن 

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 لمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.االتأهيلية المهارات العامة و -د 

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية  -1د-

 المسمارية من خالل دراسة نماذج منهارسائل التعرف على اغلب انواع ال-1د

  رسائلعال الواردة في المعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالف-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د
    



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 2

  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 وراه والبحوث املنشورةرسائل املاجستري واطاريح الدكت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA.abzu 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  التعاون مع هيئة االثار للسماح للطلبة باستنساخ االلواح الطينية  

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وترجمة وشرح  1 

 المسمارية النصوص
امتحان/  محاضرة نصوص اكدية

 تحضير يومي
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد: االداب    
 القسم العلمي    : االاثر   
 م 0202/ 02/  02امللف :   ئاتريخ مل   

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 :                     اسم املعاون العلمي أ. د حممود عبد الواحد حممود                                   أ.د.نواله امحد حمموداسم رئيس القسم :     
 التاريخ  :                                                                                                          التاريخ   :           
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 امعيشعبة ضمان اجلودة واألداء اجل    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم اآلثار كلية االداب جامعة بغداد  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 Traces of Occupation Periodsآثار فترات االحتالل 

  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م 2217/  12/  22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة اهم واشهر األحداث السياسية التي مرت على العراق خالل فترات االحتالل األربعة 

 
 معرفة أهم االثار المادية الفنية والعمارية خالل هذه الفترات

 معرفة االساليب الحديثة في فهم المادة  

 معرفة النظم التي تعتمد في فهم المادة 

 

 

 

 

 
 



 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   - أ

    العلمية اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة    -1أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر-2أ

 العلمية  التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث -3أ

 باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللمام -4أ
 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار– 1ب 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي واالمتحان التحريري 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 جيع الطالب على قراءة الكتب والمصادر المختلفة وحسب مرحلته تش -1ج         

 عرض الدروس باساليب مختلفة-2ج

 العلمية  الزيارات الميدانية-3ج

 الزيارات العلمية للمتاحف  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المختلفة  المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحان اليومي واالمتحان التحريري

 

 

 
 



 

 التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية -د 

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  -1د

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 والسعة اثناء التعلم  طرائق لتعلم من خالل تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 طرح افكار عالية واستنتاجات الى الطالب تساعد على تطوير مهاراته في التفكير 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

 عملي نظري

آثار فترات االحتالل  Arc TOP 330 القديمالثالث 

Traces of 
Occupation 

Periods 

2 1 

         

     

     

     

     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



 توضيف طرق تدريس جديدة-1

 توضيف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من المهارات-2

 مرونة المنهج تجعل منه قابال للتغيير-3

 قدرة التدريسي على ايصال المعلومة الى الطالب-4

 
 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 
 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة-1

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية-2

 الطاقة االستيعابية للقسم-3

 االختبار للمتقدمين-4

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  وزيارت ميدانية لمواقع مختلفة خالل هذه الفترات 

لما يحويه من قاعات كبيرة فيها مختلف االثار  وزيارت علمية للمتاحف المحلية وخصوصا المتحف العراقي 

 المادية المكتشفة ولعصور مختلفة القديمية واالسالمية .  

 

 



 م.م.عادل شاكر وهام / قسم اآلثار / كلية اآلداب / جامعة بغداد

/ الثالث القديم  فترات االحتاللآثار  Traces of Occupation Periods المادة :    

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 Arc TOP القديم الثالث
330 

فترات آثار 

 االحتالل

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

  1                 
                     

                   

                   

                    

                   



 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 8022/  4/ 82اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.د حممود عبد الواحد حممود: املعاون العلمي سما                أ.د نوالة امحد املتويل         : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 ثاراآل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المساحة والرسم الهندسي

 آداب / آثار بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ثالثةللطلبة املرحلة اوتطبيقياً نظرآي  املساحة والرسمتدريس مادة 

     
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

التعريف بعلم المساحة وأهم الطرائق واألجهزة المستخدمة في عمليات المسح والتنقيب، وإبراز أهمية 

 الرسم الهندسي في العمل اإلثري

 تعريف بالمساحة وأقسامها   -1أ

 المعدات المستخدمة في المساحة والرسم الهندسيتعريف بأهم األجهزة و -2أ

التعرف بكيفية رسم الخرائط والمخططات للمواقع والحفريات األثرية والتعرف بأنواع مقاييس   -3أ

 الرسم

 التعرف على أهم طرائق رسم الخارطة الكنتورية للموقع األثري -4أ

 التعرف على أهم طرائق  مسح الحفرية األثرية ورسمها -5أ

 التعرف على كيفية رسم الفخاريات والمباني التراثية  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 األطالع على المصادر ذات العالقة في مجال المساحة والرسم الهندسي  – 1ب

 معرفة التطور الفكري والمادي ومدى تطوره وانعكاسه في الوقت الحاضر – 2ب

 عدات المستخدمة في المساحة والرسم األثريشو ( لألجهزة والم -عرض ) داتا  – 3ب

شو ( لنماذج من عمليات مسح لحفرية أو لطرق التنقيب الحديثة ورسم اللقى  –عرض ) داتا    -4ب

 األثرية

 أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض المادةاستخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في  -1

 

 شو ( لكيفية  تطبيق عملية مسح في  لحفرية أو مقطع منها. -عرض ) داتا  -2

 

 شو ( لكيفية رسم مخططات وخرائط لحفرية أو مباٍن أثرية –عرض ) داتا  -3
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية .ذكاء واالستيعاب أختبارات ال -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 تطبيق عملي -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

التواصل مع األدوات والمعدات المستعملة في العمل المساحي ومعرفة أهميتها ودورها الفعال في  -1ج         

 العمل األثري

 طار المادة العلمية رية ضمن إتوجيه األسئلة الفك  -2ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -3ج



  
 3الصفحة 

 
  

فسح المجال للطالب باعطاء رؤيتهم الخاصة في كيفية رسم المخططات والخرائط والبقايا المادة  -4ج

 من لقى بقايا عمارية

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -5ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 والعملية القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 ختبارات الشفهية .اإل -1
 االمتحانات التحريرية . -2

 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب . -3
 التطبيق العملي -4

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف .مهارات إ -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .تهيئة جو من الرغبة في التفكير وتكوين عادات عقلية  -1
م والتي تؤدي الى فهنماط السلوك المثيرة للتفكير ة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة التفكير وأيئخلق ب -2

 اعمق للمواضيع المحيطة .
 . طرح أفكار جريئة -3
للموضوع، تعمل على تنشيط و تفاعل الطالب مع  عميقإعتماد منهجية تفكير معينة تؤدي الى فهم  -4

 تصاص والتوسع في كل مجاالته.المادة وتحفزه على التقصي في عمق اإلخ

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 ختبارات الشفهية .اإل -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3

 لبحوث العلمية التي يكلف بها الطالبا -4
 

 بنية البرنامج  .11

 تمدةالساعات المع           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

   

 20 40 ةعمارة القديمالفنون وال SED ولىاأل

  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 ( المساحة 2016د.جمعة الطلبي .)

 والرسم الهندسي . بغداد

 (المسح األثري. 2006فريد مجيد .)

 بغداد

 
      أخرى 

 مصادر علمية ذات عالقة جمموعة -1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية -2
 بعض األدوات واألجهزة )عملي( -3
 خرائط وخمططات -4
 صور األدوات واملعدات واألجهزة -5

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 يئة العامة لآلاثر والرتاثورش عمل ابلتعاون مع اهل
 ندوات علمية حول التطبيقات والتنقيبات احلديثة يف املسح والتنقيب األثري

http://www.casa.gov.au/avreg/rules/1998ca
sr/101/101casr.pdf 

(accessed 28/9/04) 
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 سات الميدانية ( المهني والدرا

زايرة املواقع األثرية للتعرف عن كثب على األجهزة واملعدات وخاصة احلديثة 
 املستخدمة يف التنقيب األثري.

زايرة املتحف العراقي للتعرف واالطالع على املخلفات املادية  املعروضة 
 واحملفوظة واليت مت أكتشافها من خالل التنقيبات األثرية املختلفة .

 الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية  اصطحاب
 سفرات علمية ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 فق متطلبات خمرجات التعليم . يئة  التدريس املعنيني ابلتخصص و وضع خطة قبول من قبل أعضاء ه
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 جمموعة مصادر علمية ذات عالقة -1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية عربية وأجنبية -2

 أجهزة ومعدات خاصة ابملساحة والرسم األثري موجودة يف القسم -2
 املستحدمة يف املساحة والرسم اهلندسي صور لألجهزة واملعدات -4
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 /قسم االاثرد. مجعة حريز مويشي

 

 مخطط مهارات المنهج

 جى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييمير

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 مية والقي
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   

SED  المساحة

والرسم 

 الهندسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√   

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 8022/  4/ 82اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.د حممود عبد الواحد حممود: املعاون العلمي سما                أ.د نوالة امحد املتويل         : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 ثاراآل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المساحة والرسم الهندسي

 آداب / آثار بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ثالثةللطلبة املرحلة اوتطبيقياً نظرآي  املساحة والرسمتدريس مادة 

     
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

التعريف بعلم المساحة وأهم الطرائق واألجهزة المستخدمة في عمليات المسح والتنقيب، وإبراز أهمية 

 الرسم الهندسي في العمل اإلثري

 تعريف بالمساحة وأقسامها   -1أ

 المعدات المستخدمة في المساحة والرسم الهندسيتعريف بأهم األجهزة و -2أ

التعرف بكيفية رسم الخرائط والمخططات للمواقع والحفريات األثرية والتعرف بأنواع مقاييس   -3أ

 الرسم

 التعرف على أهم طرائق رسم الخارطة الكنتورية للموقع األثري -4أ

 التعرف على أهم طرائق  مسح الحفرية األثرية ورسمها -5أ

 التعرف على كيفية رسم الفخاريات والمباني التراثية  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 األطالع على المصادر ذات العالقة في مجال المساحة والرسم الهندسي  – 1ب

 معرفة التطور الفكري والمادي ومدى تطوره وانعكاسه في الوقت الحاضر – 2ب

 عدات المستخدمة في المساحة والرسم األثريشو ( لألجهزة والم -عرض ) داتا  – 3ب

شو ( لنماذج من عمليات مسح لحفرية أو لطرق التنقيب الحديثة ورسم اللقى  –عرض ) داتا    -4ب

 األثرية

 أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 عرض المادةاستخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في  -1

 

 شو ( لكيفية  تطبيق عملية مسح في  لحفرية أو مقطع منها. -عرض ) داتا  -2

 

 شو ( لكيفية رسم مخططات وخرائط لحفرية أو مباٍن أثرية –عرض ) داتا  -3
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية .ذكاء واالستيعاب أختبارات ال -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 تطبيق عملي -5

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

التواصل مع األدوات والمعدات المستعملة في العمل المساحي ومعرفة أهميتها ودورها الفعال في  -1ج         

 العمل األثري

 طار المادة العلمية رية ضمن إتوجيه األسئلة الفك  -2ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -3ج



  
 3الصفحة 

 
  

فسح المجال للطالب باعطاء رؤيتهم الخاصة في كيفية رسم المخططات والخرائط والبقايا المادة  -4ج

 من لقى بقايا عمارية

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -5ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 والعملية القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 ختبارات الشفهية .اإل -1
 االمتحانات التحريرية . -2

 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب . -3
 التطبيق العملي -4

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 دارة الصف .مهارات إ -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .تهيئة جو من الرغبة في التفكير وتكوين عادات عقلية  -1
م والتي تؤدي الى فهنماط السلوك المثيرة للتفكير ة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة التفكير وأيئخلق ب -2

 اعمق للمواضيع المحيطة .
 . طرح أفكار جريئة -3
للموضوع، تعمل على تنشيط و تفاعل الطالب مع  عميقإعتماد منهجية تفكير معينة تؤدي الى فهم  -4

 تصاص والتوسع في كل مجاالته.المادة وتحفزه على التقصي في عمق اإلخ

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 ختبارات الشفهية .اإل -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3

 لبحوث العلمية التي يكلف بها الطالبا -4
 

 بنية البرنامج  .11

 تمدةالساعات المع           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

   

 20 40 ةعمارة القديمالفنون وال SED ولىاأل

  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 ( المساحة 2016د.جمعة الطلبي .)

 والرسم الهندسي . بغداد

 (المسح األثري. 2006فريد مجيد .)

 بغداد

 
      أخرى 

 مصادر علمية ذات عالقة جمموعة -1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية -2
 بعض األدوات واألجهزة )عملي( -3
 خرائط وخمططات -4
 صور األدوات واملعدات واألجهزة -5

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 يئة العامة لآلاثر والرتاثورش عمل ابلتعاون مع اهل
 ندوات علمية حول التطبيقات والتنقيبات احلديثة يف املسح والتنقيب األثري

http://www.casa.gov.au/avreg/rules/1998ca
sr/101/101casr.pdf 

(accessed 28/9/04) 
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 سات الميدانية ( المهني والدرا

زايرة املواقع األثرية للتعرف عن كثب على األجهزة واملعدات وخاصة احلديثة 
 املستخدمة يف التنقيب األثري.

زايرة املتحف العراقي للتعرف واالطالع على املخلفات املادية  املعروضة 
 واحملفوظة واليت مت أكتشافها من خالل التنقيبات األثرية املختلفة .

 الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية  اصطحاب
 سفرات علمية ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 فق متطلبات خمرجات التعليم . يئة  التدريس املعنيني ابلتخصص و وضع خطة قبول من قبل أعضاء ه
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 جمموعة مصادر علمية ذات عالقة -1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية عربية وأجنبية -2

 أجهزة ومعدات خاصة ابملساحة والرسم األثري موجودة يف القسم -2
 املستحدمة يف املساحة والرسم اهلندسي صور لألجهزة واملعدات -4
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 /قسم االاثرد. مجعة حريز مويشي

 

 مخطط مهارات المنهج

 جى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييمير

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 مية والقي
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   

SED  المساحة

والرسم 

 الهندسي

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√   

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :  ة/ املعهدالكلي   
 قسم اآلاثر :    القسم العلمي    
 1/9/1017اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    أ.د. حممود عبد الواحد القيسي اسم املعاون العلمي :                        أ.د.نوالة أمحد املتويل : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 وصف البرنامج األكاديمي        

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عمارة المشرق اإلسالمي لمرحلة الثالث اإلسالمي 

 بكالوريوس آثار إسالمي  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريس مادة عمارة املشرق اإلسالمي نظرآي لطلبة املرحلة الثالث اسالمي-1

 تدريب الطالب على كيفية قراءة املخططات العمارية ورمسها ودراسة عناصرها -2

 دراسة مناذج من املخلفات العمارية -3

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 التعرف على آثار اقاليم المشرق اإلسالمي  -1أ

 التعريفات الخاصة بأنواع العمائر اآلثارية -2أ

 تطور العمارة وتنوع استخداماتها -3أ
 التعرف على العناصر العمارية والمواد اإلنشائية التي شيدت بها العمائر -4أ
 مراحل التطور العماري ودور التأثير واالقتباس للعمارة العراقية -5أ
  مقارنة عمارة المشرق اإلسالمي مع العمارة العراقية والعربية األخرى -6أ

 
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 األطالع على المصادر ذات العالقة في موضوع العمارة اإلسالمية –1ب 

 شو ( للمواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  – 3ب

 شو ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا    -4ب

   أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكالاستخدام السبورة والصور  -1

 شو ( لكيفية دراسة النموذج الفني -عرض ) داتا  -2
 طرائق التقييم      

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج
 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة   -4ج
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القياسية واالستنباطية

 
    طرائق التقييم          

 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3
 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب .  -4



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د      

 مهارات ادارة الصف . -1د
 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية . -4د         

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

الثالث 

 اإلسالمي
AIO ساعة 30 ساعة 60 عمارة المشرق اإلسالمي 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

  مشرق العالم اإلسالميعمارة 
 

      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

والندوات العلمية حول مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقامة املؤمترات 
 املواضيع ذات الصلة

http://al-amazoon.com 
http://cdli.ucla.edu/ 



  
 4الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
 سفرات علمية ملدن ومواقع خمتلفة .فضآل عن 

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 وضع خطة قبول من قبل اعضاء اهليئة التدريسية املعنيني ابلتخصص وفق متطلبات خمرجات التعليم 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 البحث يف املصادر العلمية اخلارجية  .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 البحوث العلمية املنشورة  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

الثالث إسالمي / 

 بكالوريوس
AIO  عمارة المشرق

 اإلسالمي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :  ة/ املعهدالكلي   
 قسم اآلاثر :    القسم العلمي    
 1/9/1017اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ.د. حممود عبد الواحد القيسياسم املعاون العلمي :                        أ.د. نوالة امحد املتويل : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
  وصف البرنامج األكاديمي       

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 والبحث العلمي/ جامعة بغداد / كلية اآلدابوزارة التعليم العالي  المؤسسة التعليمية .15

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 فنون زخرفية اسالمية لمرحلة الثاني

 بكالوريوس آثار إسالمي  اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 اوامر التعليم العالي 

 1/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 حماولة فهم الفكر اإلنساين الذي قاد اىل عمل تلك النماذج ابلشكل الذي وجدت عليه -1

 تدريب الطالب على كيفية رسم ودراسة عناصرها -2

 تشجيع الطلبة على عمل التقارير والبحوث اخلاصة بتلك النماذج الفنية  -3

 والفنيةمقارنة تلك املخلفات املادية مبثيالهتا ابلوقت احلاضر من مجيع النواحي الفكرية واملادية -4

  

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - ب
 مفهوم الفن اإلسالمي   -1أ
 أنواع الفن اإلسالمي وأقسامه -2أ

 دراسة النماذج الفنية وتصنيفها -3أ         
     دراسة طرق صناعتها -4أ

 نشأة الفن اإلسالمي -5أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 االطالع على المصادر ذات العالقة في مجال الفنون العربية اإلسالمية  –- 1ب 

 معرفة التطور الفكري والمادي ومدى تطوره وانعكاسه في الوقت الحاضر – 2ب

 شو ( للنماذج الفنية -عرض ) داتا  – 3ب

 شو ( للنماذج العمارية –عرض ) داتا    -4ب

        أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكال -3

 شو ( لكيفية دراسة النموذج الفني -عرض ) داتا  -4
 طرائق التقييم      

 التحضير والواجبات اليومية . -5
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -6
 واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية .أختبارات الذكاء  -7
 األمتحانات الفصلية   -8
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج
 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة   -4ج
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القياسية واالستنباطية

 
    طرائق التقييم          

 األختبارات الشفهية . -5
 االمتحانات التحريرية . -6
 التطبيق العملي . -7
 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب .  -8

 



  
 3الصفحة 

 
  

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و العامةالمهارات -د      

 مهارات ادارة الصف . -1د
 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية . -4د         

 

 بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعة 20 ساعة 40 فنون زخرفية إسالمية DA الثاني

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 القراءات المطلوبة :

 فنون زخرفية إسالمية    
 

      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والبرمجيات ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية (

مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقامة املؤمترات والندوات العلمية حول 
 املواضيع ذات الصلة

http://al-amazoon.com 
http://cdli.ucla.edu/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
 فضآل عن سفرات علمية ملدن ومواقع خمتلفة .



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .27

 وضع خطة قبول من قبل اعضاء اهليئة التدريسية املعنيني ابلتخصص وفق متطلبات خمرجات التعليم 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 البحث يف املصادر العلمية اخلارجية  .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 البحوث العلمية املنشورة  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

فنون زخرفية  DA الثاني / بكالوريوس

 إسالمية
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : االاثر   
   0228 /4 /02اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                                                                    اسم املعاون العلمي أ. د حممود عبد الواحد حممود                                   أ.د.نواله امحد حممود اسم رئيس القسم :    
 التاريخ  :                                                               التاريخ   :                                                              
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2218 /4 /22 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  العمارة االسالمية وانتشارها    

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .12

 االهداف المعرفية   - أ

 وانتشارها   المدن وكيف تم تخطيطها الوقوف على تاريخ     -1أ

 معرفة  فن العمارة وبيان قرائتها وكتابتها  -2أ

 وتعريف الطالب بماهيتهاا واهميتها  ن المدنالكشف عن قراءات ماكتب ع -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية– 1ب 

 في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلميةالمساهمة  – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

  محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية 

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصليةمن خالل 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   



 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الحديثة في تدريس المادةاستعمال الطرق 

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

   في كيفية تخطيط المدنمحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية 

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات 

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية   -1د

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 2د          

 

  

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مكرر

 

 

 

 طرائق التقييم          



 

 

 مكرر

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

تخطيط المدن العربية    209AALA  الرابع 

 االسالمية

3  

     

     

     

     

     
 
 

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -1
 وسائل تعليمية جديدةتوظيف  -2
 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3
 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4

 

 

 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13



 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1
 االعداديةمعدل وجمموع الطالب يف املرحلة  -2
 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 اختبار املتقدمني -4

 

 

 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1
 الكادر التدريسي -2
 املقرر الدراسي -3
 

 



 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

              الثاني 

443APC 
تخطيط المدن 

العربية 

 االسالمية

 X X X X X X X X X X X X X X X X 

                   

                    

                   

                    

                   

                    



 

 

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    القسم العلمي  / المركز .2

 443APC   اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2218-2217سنوي  الفصل / السنة .5

 92  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2218-4-22 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

حيث االسم والفعل التعريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واستنساخها واعراب مفرداتها من 

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة

 

 

 

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.



 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 األهداف المعرفية   -أ

 باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللمام -1أ

 بتخطيط المدن تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة -2أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادة -3أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية-4أ

 الكبر قدر ممكن من المنهج المقرراستيعاب الطلبة  -5أ

   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف – 1ب

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 بالموضوعمعرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 مكرر

 

 طرائق التقييم      

 

 مكرر

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 مكرر-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     



 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 مكرر

 

 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات  -د 

 -1د

 مكرر-2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان/بحث محاضرة المدن العربية القديمة   9  3ـــ 1

 امتحان/بحث محاضرة التخطيطمقدمة في     6  4-5 

6-12 

 

  15   
 انواع التحريات

 امتحان/بحث محاضرة

 امتحان/بحث محاضرة االمكانات الهندسية   18  11-16

 امتحان/بحث محاضرة مدينة البصرة    6  17-18   

 امتحان/بحث محاضرة مدينة الكوفة      6   22ـــ 19 

ـــ  21   

22  

  24ـــ  23

  26ـــ 25

  28ـــ 27

   32ـــ  29

 6 

6 

6 

6 

6 

  
 مدينة الفسطاط 

 مدينة القيروان 

 مدينة واسط 

 مدينة بغداد 

 سامراء والمتوكلية

 امتحان/بحث محاضرة

           

          

        

       

       

       

       

         
           

            

             

            

             

            

            

            

        

            
      

            



 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ختطيط املدنجمموعة كتب عن  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

           اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

   

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 امليدانية الدراسات  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم في معرفة فن العمارةاالسالمية  و  ترجمة الكتب 

 المختصة بالمادة.

 

 

 

 

 علي أ.م .د فاروق دمحم
 
 

 

        

        



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 بغداد: الجامعة     

 االداب:  / المعهدالكلية   

 االثار:    القسم العلمي    

  72/4/7028تاريخ ملء الملف :    

 

 التوقيع   :                             :                                    التوقيع    

:  أ.د محمود عبد الواحد    : المعاون العلمي سما         أ.د نوالة احمد المتولي              :   رئيس القسم سما   

                 محمود

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

 د. علي جبار  واألداء الجامعي:مان الجودة ض اسم مدير شعبة    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

لفرص المتاحة . ويصاحبه وصف من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ا

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .2

 االداب / المركز  القسم العلمي .7

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 وي /مقررات /أخرى سن

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .2

 72/4/7028 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم اللغة االنكليزية وكيفية قراءتها وترجمتها وابرز قواعدها

يمة التي تحدث بها سكان بالد الرافدين وهما اللغتان السومرية واالكدية مع التعريف التعريف باللغات القد

وقواعد اللغتين السومرية واالكدية والتركيز على مفردات الجملة االسمية،  بالخط والعالمات المسمارية

 والمميزات المشتركة بين اللغات

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعل برنامجمخرجات ال .20



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف الطالب  باللغات القديمة التي تحدث بها سكان بالد الرافدين  وتاريخ وجودها 2أ

 التعريف بالخط القديم الذي استخدم في الكتابة -7أ

 شرح المواد القواعدية   -3أ
 تطبيقات على نصوص وامثلة -4أ

 

 برنامج باللخاصة ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تطبيقات لحل االمثلة باستخدام اللغتين العربية واالنكليزية - 2ب 

 استخدام السبورة للشرح وتطبيق حل االمثلة – 7ب

 زيارة المتحف العراقي للتعريف بانواع اللقى االثرية وانواع الكتابات المسمارية – 3ب

    عرض بعض الصور -4ب 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المادة اثناء الدرس وكتابة التعاريف والمادة القواعدية والتطبيقات، 

 استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة  من قبل االستاذ والطلبة، 

 تكرار المادة القواعدية والتعاريف من قبل كل الطلبة اثناء الدرس

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ء امثلة تتضمن تطبيق المادة القواعدية كواجب بيتياالمتحانات اليومية والشهرية واعطا

 اشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون استثناء

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

قوماتها ومدى من اجل تعريف الطالب بارث اجداده وحضارة بالدة ومدى عمق اصالتها وم  -2ج         

 انتشارها الى خارج حدود البالد

 -7ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة، واالستعانة بامثلة من خارج الكتاب المنهجي ومتابعة الطلبة اثناء 

 الدرس



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 ة تتضمن تطبيق المادة القواعدية كواجب بيتياالمتحانات اليومية والشهرية واعطاء امثل

 اشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون استثناء

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 
 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .22

  االهداف المعرفية  - ب

 االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية المعرفة في مجال حفظ الكلمات       -2أ

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -7أ

القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع  -3أ

 التخصص والتعلم.

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 لمحاضرةا - 2ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - 7ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية      - 3ب 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 تكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل ال

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية لتعليمهم الترجمة والقراءة على نحوها الصحيح

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 اقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المن

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة



  
 4الصفحة 

 
  

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل -2ج         

 جمتها بشكل مضبوطتمكين الطلبة من قراءة اللغة االنكليزية وتر-7ج

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -3ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 ام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهماسه

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية امة والمهارات الع-د 

 القدرة على العمل بشكل فردي او جماعي -2د

 القدرة على التحليل واالستنباط -7د

 القدرة على قيادة الحاسوب والتعامل معه بشكل سلس -3د

 القدرة على التعامل مع النصوص وترجمتها -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 جية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتلواستعمال الوسائل التكنو

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم
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 طرائق التقييم          

 

 ل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خال

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 بنية البرنامج  .27

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  90 مدخل الى اللغات القديمة IAL االولى

نصوص اثرية باللغة  AATL442 الرابع/أسالمي

 االنكليزية

45  

     

     

     

     
 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .23

 

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -2

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -7

 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -3

 المكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومةتوظيف ا -4

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .24
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 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -2

 معدل ومجموع الطالب في المرحلة االعدادية -7

 الطاقة االستيعابية للقسم -3

 اختبار المتقدمين -4

 

 

 

 لمعلومات عن البرنامجأهم مصادر ا .25

 المصادر العلمية الحديثة -2

 الكادر التدريسي -7

 المقرر الدراسي -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرر اسم رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

ارات العامة والتأهيلية المه

المهارات  )المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 (الشخصي

ب 4أ 3أ 7أ 2أ

2 

ب

7 

ب

3 

ب

4 

ج

2 

ج

7 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 7د 2د

مدخل الى  IAL األولى

اللغات 

 القديمة

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   

نصوص  AATL442 أسالميالرابع/

اثرية باللغة 

 االنكليزية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 حامعة بغداد -وزارؤة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .2

 قسم االثار -كلية االداب    القسم العلمي  / المركز .7

 IAL -مدخل الى اللغات القديمة اسم / رمز المقرر .3

 حضور يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 7028-7022 الفصل / السنة .5

 ساعة 90/ ساعات اسبوعيا 3 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 7028/ 72/4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .8

  أ(التعريف باللغات القديمة التي تحدث بها سكان بالد الرافدين وهما اللغتان السومرية واالكدية

 ب( والمميزات المشتركة بين اللغات

 ج( التعريف بالخط والعالمات المسمارية

 د( التعريف بقواعد اللغتين السومرية واالكدية 

 ه( التركيز على مفردات الجملة االسمية، 

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .20
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 األهداف المعرفية   -أ

 التعريف باللغات القديمة وتاريخ وجودها --2أ

 يف بالخط القديم الذي استخدم في الكتابةالتعر -7أ

 شرح المواد القواعدية   -3أ

 تطبيقات على نصوص وامثلة -4أ

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تطبيقات لحل االمثلة باستخدام اللغتين العربية واالنكليزية –- 2ب

 استخدام السبورة للشرح وتطبيق حل االمثلة – 7ب

 المتحف العراقي زيارة  – 3ب

 للتعريف بانواع اللقى االثرية وانواع الكتابات المسمارية  - 7ب

   - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وكتابة التعاريف والمادة القواعدية، 

 استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة ، 

 الواجب البيتي

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 ية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق القواعد كواجب بيتياالمتحانات اليوم

 اشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون استثناء

 

 

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

من اجل تعريف الطالب بارث اجداده وحضارة بالدة ومدى عمق اصالتها ومقوماتها ومدى  -2ج

 انتشارها الى خارج حدود البالد

 -7ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة، 

 االستعانة بامثلة من خارج الكتاب المنهجي

 الواجب البيتي

 االمتحانات اليومية
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 

 التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية  -د 

 العمل الميداني في الرسم والمساحة والتنقيب والصيانة -2د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-7

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق(  -4         
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 بنية المقرر .20

مخرجات التعلم  الساعات عاألسبو

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

من كانون 

االول/ 

7022 

ساعات  3

 ً  اسبوعيا

الجملة االسمية في 

 اللغة السومرية

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

والواجب 

 البيتي

من كانون 

 7022االول/ 

  االول
غات مدخل تعريف بالل

 القديمة

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 تحريريو

  الثاني

خصائص اللغة 

السومرية وتعريف 

الخط المسماري 

 ومراحل تطوره

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

شفوي  البيتي

 وتحريري

  الثالث

العالمات الصورية 

وتعريف الجملة 

 االسمية ومكوناتها

مدخل الى اللغات 

 لقديمةا

الكتاب 

 والسبورة
شفوي 

 وتحريري

  الرابع

تعريف العالمات 

الدالة والتعرف على 

 عدد منها

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  الخامس

االسم وحاالته في 

اللغة السومرية، شرح 

القواعد وتطبيقات 

 امثلة

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 حريريوت

 7كانون 

7028 
 

االسم المضاف 

والمضاف اليه 

 والصفة 

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  االول
المضاف والمضاف 

 اليه

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 طرائق جمع االسم  الثاني
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

 شفوي

 وتحريري

 الصفة  الثالث
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  الرابع

تطبيقات جمل على 

الجملة المضاف 

والمضاف الية وجملة 

 الصفة والموصوف

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

شباط/ 

7028 
  

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 الضمائر الشخصية  االول
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

-الثاني

والثالث 

2-24 /

 شباط
 

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري
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العطلة 

 الربيعية

  الثالث

تطبيقات امثلة على 

الضمائر والمضاف 

 الية

مدخل الى اللغات 

 ةالقديم

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 حروف الجر  الرابع
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

اذار/ 

7028 
 

الجملة االسمية في 

 اللغة االكدية

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  االول

تعريف اللغة االكدية 

وخصائصها والصفات 

ها وبين المشتركة بين

اللغات السامية 

 االخرى

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 العالمات الدالة  الثاني
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  الثالث

مكونات الجملة 

االسمية، شرح القواعد 

 وتطبيقات امثلة

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 رةوالسبو

شفوي 

 وتحريري

 حاالت االسم  الرابع
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 المفرد والمثنى والجمع  الخامس
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

نيسان/ 

7028 
 

جمع المذكر وجمع 

 المؤنث

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 حريريوت

  االول
االسم المذكر واالسم 

 المؤنث

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 عالمات اعراب االسم  الثاني
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  الثالث
الصفة، تعريفها 

 وبعض الصفات

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 تحريريو

  الرابع
جملة الصفة 

 والموصوف

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

ايار/ 

7028 
 

جملة المضاف 

 والمضاف اليه

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 الضمائر المنفصلة  االول
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  الثاني
الضمائر المتصلة 

 باالسم 

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 حروف الجر  الثالث
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 االمتحانات النهائية الرابع
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 البنية التحتية  .20

 Introduction to the Ancient Languages ـ الكتب المقررة المطلوبة 2

 قواعد اللغة السومرية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 قواعد اللغة االكدية

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .20

   

 زيادة عدد الساعات المخصصة للمادة

 

 

 

                                    جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .9

 قسم االثار    / المركز القسم العلمي  .20

 /AATL442 نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .22

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .27

 وينظام سن الفصل / السنة .23

 ساعة 60/ اسبوعيا ناتساع عدد الساعات الدراسية )الكلي( .24

 72/4/7028 تاريخ إعداد هذا الوصف  .25

 أهداف المقرر .26

 اكساب الطالب المهارات الالزمة في اللغة االنكليزية للتعامل مع كافة مفردات الحياة العملية لهذه اللغة -2

 تنمية مهارات الطالب العلمية والبحثية -7

 اب الطالب القدرة على القيام بعملية الترجمة العلمية للنصوص االنكليزيةاكس -3
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .22

  األهداف المعرفية  -أ

 المعرفة في مجال حفظ الكلمات االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية -2أ

 البحوث العلميةالمعرفة في مجال كتابة التقارير و -7أ

القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع   -3أ

 التخصص والتعلم.

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 

المعارف  تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل - 2ب

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 7ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مكرر

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 مكرر

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -2ج

 -7ج

 مكرر           -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مكرر

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .23

 Archaeological Texts  for Third-Year Students-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 2

 

المحاضرات المعدة علي شرائح للعرض داخل الفصل و -7

 باستخدام  السبورة

 Early Muslim Architecture )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 7

Mesopotamian civilization and History  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

JCS, JNES, IRAQ, Sumer  

 

 مكرر

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -2د

 مكرر                 -7د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .27

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 ةالمطلوب

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

ترجمة نصوص  7 االول

 انكليزية

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

القراءة 

والترجمة 

دام خباست

الحاسبة 

 بورةسوال

المناقشات 

 المستمرة

الواجبات 

 المنزلية

االمتحانات 

ة ريالتحري

 والشفهية

 = = = = = الثاني

 = = = = = الثالث

 = = = = = الرابع

 = = = = = الخامس

 = = = = = السادس

 = = = = = السابع
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 

ETANA,ABZU فتراضية،المكتبة اال 

Early Muslim Architecture 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .24

   

 

 التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم

 

 
 

 اسم التدريسي: أ. م. د. ليث مجيد حسين

 نصوص اثرية باللغة االنكليزية/  اسم المادة: مدخل الى اللغات القديمة
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  كلية االداب: / املعهدةالكلي   
 قسم االاثر:    القسم العلمي    
  4/1018 /  1 اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   حممود عبد الواحد حممود د أ. املعاون العلمي سما                 نواله امحد حممودد.أ.:القسمرئيس  سما   

                                                        :  التاريخ                                                            : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ان اجلودة ضم شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة .

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

  /قسم االثاركلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   قواعد اللغة االكدية

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   العتمادبرنامج ا .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2118 /4  / 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطلبة على قواعد لغة االجداد وهي اللغة األكدية-1
 استنساخ وقراءة نصوص أكدية وسومرية  -1

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجلمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم  -أ    -1أ
 قواعد اللغة األكدية -1أ

 العالمات المسمارية -2أ

 تطور العالمات -3أ
 كيفية معالجة وصيانة الرقم الطينية -4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ

    عبر العصورعرض اختالف العالمات   -6أ

  
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عرض نصوص ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتها  - 1ب 

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 2ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

  

 
 ليم والتعلم طرائق التع     

 

المناقشات العلمية، استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في 

 قراءة النصوص

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية واليومية .1

 النشاط الصفي .2

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 مهارات في التفكير المنظمتنمية ال   -1ج         
   الطالب في النحو واللغة االكدية تنمية مهارة  -2ج          

 - 
 طرائق التعليم والتعلم     
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استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في  .المناقشة العلمية و1  

  قراءة النصوص
 ي للجملةتحليل التركيب النحو. 2  

 المتعددة كدية التالف مع المفردات واالزمنة القواعدية اال. 3  

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحان الشفوي والتحريري ،الواجب المكلف به الطالب، البحث العلمي

 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس وكيفية ايصال المعلومة  الى الطالب -2د

 التميز بين الطالب من ناحية االستيعاب والذكاء-3د

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تحليل التركيب النحوي للجملة .1

  المتعددة كدية التالف مع المفردات واالزمنة القواعدية اال .2

 .استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص3

 تعلم تعاوني .4     

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 االمتحان الشفوي والتحريري ،الواجب المكلف به الطالب، البحث العلمي
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق لمقرر أو المساقرمز ا المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 -قواعد اللغة االكدية 457AGAL الرابع

 الرابع مسماري
81 

      / 
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
ير املنهج العامي والتزام بوقت احملاضرة ووقت حتديد االمتحاانت الفصلية للعام هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي،تطو 

 الدراسي
 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

  
 >القبول املركزي<
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رائسة جامعة بغداد وزارة التعليم العايل والبحث  العلمي /  
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    X X X X X X X X X X X X X X X X 

                   
قواعد اللغة   لرابعا

 االكدية

                 اختياري 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد /كلية االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 االثار

 اسم / رمز المقرر .3
 رابع مسماريال -قواعد اللغة االكدية

 أشكال الحضور المتاحة .4
 حضور فعلي 

 الفصل / السنة .5
 سنوي   

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 81 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
  1/ 4/2118  

 أهداف المقرر .8
 الشهر الثالث

 تعليم الطلبة على قواعد لغة االجداد وهي اللغة األكدية-1

 مرية استنساخ وقراءة نصوص أكدية وسو  -1

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 
 
 
 
 
 
 

لم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التع

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 قواعد اللغة األكدية   -1أ

 العالمات المسمارية -2أ

 تطور العالمات -3أ
 كيفية معالجة وصيانة الرقم الطينية -4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ

 عرض اختالف العالمات عبر العصور  -6أ

  
    
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض نصوص ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتها - 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 2ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

 مرةاجراء االمتحانات المست   -4ب

  

  

      
 طرائق التعليم والتعلم      

 

  

 تحليل التركيب النحوي للجملة .1

 المتعددة  كدية التالف مع المفردات واالزمنة القواعدية اال .2

 .استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص3

 تعلم تعاوني .4     

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات الشهرية واليومية .1

 النشاط الصفي .2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية المهارات في التفكير المنظم  -1ج

 دراسة تاريخية عن اللغة االكدية -2ج
 الطالب في النحو واللغة االكديةتنمية مهارة  -3ج
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  طرائق التعليم والتعلم    

  

 تحليل التركيب النحوي للجملة .1

 المتعددة  كدية التالف مع المفردات واالزمنة القواعدية اال .2

 .استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص3

 تعلم تعاوني .4     

 

 

  

 
 طرائق التقييم    

 

 يري ،الواجب المكلف به الطالب، البحث العلمياالمتحان الشفوي والتحر

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف --1د

 التخطيط للتدريس وكيفية ايصال المعلومة  الى الطالب -2د

 ستيعاب والذكاءالتميز بين الطالب من ناحية اال-3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

مدخل متهيدي يف قواعد اللغة  
 األكدية

 السبورة لغات قدمية

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قديمة اجلمل االمسية ولواحقها  لثاينا

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة
 -اجلمل االمسية ولواحقها  الثالث

 تكملة
 السبورة لغات قدمية

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية مكوانت العبارة الفعلية  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة
لشهر تشرين ا

االسبوع -الثاين
 االول

 ضمائر الفاعل 
املنفصلة واملتصلة مع األسم 

 والفعل

 السبورة لغات قدمية

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة

تطبيقها على بعض اجلمل   الثاين
 الفعلية

 السبورة لغات قدمية

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة

النص االول كتاب قوانني   الثالث
 رايب محو 

 السبورة لغات قدمية

 والورق
اسئلة شفوية 

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية النص الثاين  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة
شهر كانون 

االسبوع  -االول
 االول

 السبورة لغات قدمية الرابع 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية السادس  الثاين

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية السابع  الثالث

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية الثاين عشر  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 -كانون الثاين
 االول

 السبورة لغات قدمية الثامن عشر 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية االمتحان  الثاين 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قديمة   الثالث 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية امتحان اثين   الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

     ـــة نصــف عطلـــــ
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 البنية التحتية  .12

  المقررة المطلوبة ـ الكتب 1
 اليوجد كتاب منهجي

 بل خيتار االستاذ مادة الدراسة
 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 أي موقع ألكرتوين مهتم ابلنصوص املسمارية

   الســـــنة
 -الشهر شباط

 االسبوع الثالث
 السبورة لغات قدمية الفعل املاضي 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية تطبيقات على النص  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

-الشهر اذار
 االسبوع االول

 السبورة ديمةلغات ق الفعل املضارع 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية طبيقات على النص  الثاين

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية الفعل األمر  الثالث

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية تطبيقات على النص  الرابع

 ورقوال
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

 السبورة لغات قدمية الصيغة املضعفة 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية تطبيقات على النص  الثاين

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية الصيغة السببية  الثالث

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية تطبيقات على النص  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية صيغة املبين للمجهول  االول -مايس

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية تطبيقات على النص  الثاين 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية مراجعة  الثالث 

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

 السبورة لغات قدمية امتحاانت  الرابع

 والورق
اسئلة شفوية      

 وعلى السبورة

-شهر حزيران
 االسبوع االول

     

      الثاين
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

وتدريبهم على قراءة النصوص املسمارية اصطاحبهم اىل املتحف العراقي  ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع ألكرتونية واليت هتتم ابلنصوص املسمارية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 للطالب االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  
 

 

 

 أ.د ابمسة جليل عبد



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : االاثر   
 4/1018 /1اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                    حممود الواحد عبد حممود د. أاسم املعاون العلمي :                       حممود امحد نواله.د.أاسم رئيس القسم :    
 التاريخ  :                                                                                                           التاريخ   :          
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 4/2018 /1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 واهميتها وكيفية قراءة النصوص المسماريةجعل الطالب قادرا على ادراك وفهم قواعد اللغة االكدية 

جعل الطالب قادرا على كيفية التعامل مع النصوص المسمارية وكيفية نقل العالمات المسمارية من النص الى 

 االوراق ليسهل قراءتها
 

 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   - أ

 الوقوف على تاريخ اللغة االكدية وانتشارها وكيفية حل رموز الخط المسماري       -1أ
 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-2أ

 الكشف عن قراءات نصوص مسمارية جديدة وتعريف الطالب بماهيتخا واهميتها -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية– 1ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الحديثة في تدريس المادةاستعمال الطرق 

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتها

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية 

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتها



 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها 

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 القديمةمعرفة تاريخ اللغات -2د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مكرر

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 
 مكرر

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 االغة االكدية AAKL331   الثالث/مسماري



     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -1
 توظيف وسائل تعليمية جديدة -2

 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4

 
 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1
 معدل وجمموع الطالب يف املرحلة االعدادية -2

 الطاقة االستيعابية للقسم -3

 اختبار املتقدمني -4

 
 
 
 
 
 



 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1
 التدريسي الكادر -2

 املقرر الدراسي -3

 

 



 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  AAKL الثالث/مسماري

331         
  X X X X X X X X X X X X X X X X 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    القسم العلمي  / المركز .2

 AAKL 331 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 60 الدراسية )الكلي(عدد الساعات  .6

 2018-4 -1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

التعريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واستنساخها واعراب مفرداتها من حيث االسم والفعل 

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية

 في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة تطوير التعليم االكاديمي

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ
 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باللغة االكدية-2أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادة -3أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية-4أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين الطالب ذهنيا من خالل – 1ب

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 مكرر

 
 طرائق التقييم      

 

 مكرر

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 مكرر-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 مكرر

 



 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 مكرر-2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

28/9/

2015 
مقدمة عن اللغات  3

 القديمة
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

5/10/

2015 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

12/10/

2015 

 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االكديةتاريخ اللغة  3

19/10/

2015 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حل الخط المسماري 3

26/10/

2015 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

2/11/

2015 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

9/11/

2015 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية واالدواتالحروف  3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3 16/11
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية العالمات الدالة 3 23/11
االعالل في  اللغة  3 30/11

 االكدية
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

 امتحان/بحث محاضرة االكديةاللغة  االدغام في اللغة 3 7/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االسم في اللغة االكدية 3 14/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حاالت االسم 3 21/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االسم المرفوع 3 28/1

عطلة نص 

 السنة
     

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حالة النصب 3 19/2
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حالة الجر 3 26/2

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين وعالمات 3 2/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين وعالمات 3 9/3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر  3 16/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المنفصلة 3 23/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 30/3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 6/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين ونصوص 3 13/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل في اللغة االكدية 3 20/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الصيغ الفعلية 3 27/4

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية ازمان الفعل 3 6/5
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل االول 3 13/5



 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

االطاريح والرسائل المتعلقة  ;عامر سليمان،قواعد اللغة االكدية ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 GAG,CAD,MDA:باللغة االكدية والسومرية

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 العلمية ، التقارير ،....  () المجالت 
 JCS,JNES,IRAQ،سومر

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Etana,abzu ، 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاولة ترجمة 

 بالمادة.الكتب المختصة 

 

 

 
 

 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل الوسط 3 20/5
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل االخر 3 27/5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : االاثر   
   7162/ 61/ 61اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                       اسم املعاون العلمي أ. د حممود عبد الواحد حممود                                                                                أ.د.نواله امحد حمموداسم رئيس القسم :     
                  التاريخ   :                                                                  التاريخ  :                                          
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 
      

 : أ.د. رفاه جاسم حمادي : قسم االثار وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

  2112/  2112 سنوي

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .2

 2112/ 11/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .2

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  العمارة االسالمية وانتشارها    

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

 الوقوف على تاريخ   المدن وكيف تم تخطيطها وانتشارها     -1أ

 معرفة  فن العمارة وبيان قرائتها وكتابتها  -2أ

 الكشف عن قراءات ماكتب عن المدن  وتعريف الطالب بماهيتهاا واهميتها -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلميةتحديد مستوى الخبرة – 1ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة 

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية  

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 بالبحوث والتي تقيم بدرجةتكليف الطلبة 

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   



 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية في كيفية تخطيط المدن  

 واجباتهماسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى -د 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية   -1د

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 2د          

 

  

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مكرر

 

 

 

 طرائق التقييم          



 

 

 مكرر

 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

العمارة العربية    444E AA الرابع 

 اإلسالمية في مصر

3  

     

     

     

     

     
 

 
 
 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -6
 توظيف وسائل تعليمية جديدة -7
 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3
 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4

 
 
 
 



 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 

 املركزي املعد من قبل الوزارةالقبول  -6
 معدل وجمموع الطالب يف املرحلة االعدادية -7
 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 اختبار املتقدمني -4

 
 

 

 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -6
 الكادر التدريسي -7
 املقرر الدراسي -3
 

 



 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

       AAE444 الرابع 

                      

العمارة      

العربية 

اإلسالمية في 

 مصر

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر : أ.د. رفاه جاسم حمادي : قسم االثار 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    القسم العلمي  / المركز .2

                 AAE444           اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  2112 – 2112 الفصل / السنة .5

 91  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2112/  11/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .2

 أهداف المقرر .2

التعريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واستنساخها واعراب مفرداتها من حيث االسم والفعل 

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية

 والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  بتخطيط المدن-2أ

 الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادةالتعرف على الوسائل  -3أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية-4أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة – 1ب

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 مكرر

 

 طرائق التقييم      

 

 مكرر

 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 مكرر-2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 



 

 طرائق التقييم    

 

 مكرر

 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 -1د

 مكرر-2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

الوحدة / أو اسم 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

مدخل تاريخي عن     3 

 مصر

 امتحان/بحث محاضرة

مسجد عمرو بن       3  الثاين

 العاص

 امتحان/بحث محاضرة

المراحل المتعاقبة     3  الثالث

 على تخطيط المسجد

 امتحان/بحث محاضرة

التخطيط النهائي     3  الرابع

لمسجد عمرو بن 

 العاص

 امتحان/بحث محاضرة

الشهر تشرين 
االسبوع -الثاين

 االول

التخطيط النهائي     3 

لمسجد عمرو بن 

 العاص

 امتحان/بحث محاضرة

التخطيط النهائي     3  الثاين

لمسجد عمرو بن 

 العاص

 امتحان/بحث محاضرة

التخطيط النهائي     3  الثالث

لمسجد عمرو بن 

 العاص

 امتحان/بحث محاضرة

     3 الرابع

العناصر العمارية 

لمسجد عمرو بن 

 العاص 

     محاضرة

 امتحان/بحث

شهر كانون 
االسبوع  -االول

 االول

جامع احمد بن       3

 طولون

 امتحان/بحث محاضرة

العناصر العمارية    3 الثاين

لجامع احمد بن 

 طولون

 امتحان/بحث محاضرة

اثر عمارة سامراء على    3 الثالث

عمارة جامع احمد بن 

 طولون

 امتحان/بحث محاضرة



العناصر التخطيطية    3 الرابع

والعمارية لمسجد العصر 

 الفاطمي

 امتحان/بحث محاضرة

 -كانون الثاين
 االول

التخطيط النهائي لجامع    3

 االزهر
 امتحان/بحث محاضرة

العناصر النهائية لجامع   3 الثاين 

 االزهر
 امتحان/بحث محاضرة

 امتحان/بحث محاضرة مسجد الحاكم   3 الثالث

   محاضرة   مسجد اتالقمر    3 الرابع

 امتحان/بحث

 -كانون الثاين
 االول

    محاضرة   مسجد الحيوش     3

 امتحان/بحث

   محاضرة   اسوار القاهرة    3 الثاين 

 امتحان/بحث

   محاضرة   مسجد السيدة رقية     3 الثالث 

 امتحان/بحث

مميزات العمارة      3 الرابع

 الفاطمية

   محاضرة  

 امتحان/بحث

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

         

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

   محاضرة   عمارة العصر االيوبي    3

 امتحان/بحث

   محاضرة   الصالحيةالمدرسة     3 الرابع

 امتحان/بحث

 محاضرة   ضريع االمام الشافعي   اسبوع االول3ال-الشهر اذار

مميزات العمارة في      3 الثاين

 العصر االيوبي

   محاضرة  

 امتحان/بحث

 امتحان/بحث محاضرة العمارة في العصر المملوكي  3 الثالث

 امتحان/بحث محاضرة مميزات العمارة  3 الرابع

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

 امتحان/بحث محاضرة جامع السلطان حسن  3

 امتحان/بحث محاضرة العمارة في العصر العثماني  3 الثاين

 امتحان/بحث محاضرة جامع دمحم علي في مصر   3 الثالث

 امتحان/بحث محاضرة الخانات  3 الرابع

 امتحان/بحث محاضرة الخانات  3 االول -مايس



 البنية التحتية 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 جمموعة كتب اترخيية عن املغرب العريب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

   

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 للعمارة العربية يف مصر من انحية الفن مواقع اترخيية    
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من الناحية  في مصر  فن العمارة العربية التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم في معرفة

 التاريخية و   االسالمية  و  ترجمة الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 

 

 رفاه جاسم محادي                                                .أ .د 
 
 

 
 

 

 امتحان/بحث محاضرة الخانات  3 الثاين 

 امتحان/بحث محاضرة الخانات    3 الثالث 

 امتحان/بحث محاضرة الخانات   3 الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

 امتحان/بحث محاضرة الخانات   3

       



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
  82/4/8022اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   حممود عبد الواحد حممود : املعاون العلمي سما                        أ.د نوالة امحد املتويل : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 به وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاح

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ويسن

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم اللغة االنكليزية وكيفية قراءتها وترجمتها وابرز قواعدها

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة في مجال حفظ الكلمات االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية       -1أ

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

ا يتالئم مع القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بم -3أ

 التخصص والتعلم.
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المحاضرة - 1ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - 2ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية      - 3ب 

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية لتعليمهم الترجمة والقراءة على نحوها الصحيح

 ية الطرح العلمي كجزء من واجباتهماسهام الطلبة في عمل

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل -1ج         

 تمكين الطلبة من قراءة اللغة االنكليزية وترجمتها بشكل مضبوط-2ج

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -3ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 س المادةاستعمال الطرق الحديثة في تدري

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 البحوث والتي تقيم بدرجةتكليف الطلبة ب

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل بشكل فردي او جماعي -1د

 القدرة على التحليل واالستنباط -2د

 ة على قيادة الحاسوب والتعامل معه بشكل سلسالقدر -3د

 القدرة على التعامل مع النصوص وترجمتها -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 لية الطرح العلمي كجزء من واجباتهماسهام الطلبة في عم

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

نصوص اثرية باللغة  AATL450 الرابعة

 االنكليزية
2  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -2

 ل تعليمية جديدةتوظيف وسائ -8

 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1

 داديةمعدل وجمموع الطالب يف املرحلة االع -2

 الطاقة االستيعابية للقسم -3

 اختبار املتقدمني -4
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (الشخصي والتطور

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

نصوص اثرية  AATL450 الرابع/قديم

باللغة 

 االنكليزية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

                                    جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 AATL450/نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 2 )الكلي(راسية عدد الساعات الد .6

 28/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اكساب الطالب المهارات الالزمة في اللغة االنكليزية للتعامل مع كافة مفردات الحياة العملية لهذه اللغة -1

 تنمية مهارات الطالب العلمية والبحثية -2

 ة العلمية للنصوص االنكليزيةاكساب الطالب القدرة على القيام بعملية الترجم -3

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ا وبين وصف المتاحة. والبد من الربط بينهالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة في مجال حفظ الكلمات االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية -1أ

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

رنت بالشكل االمثل واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع القدرة على تصفح االنت  -3أ

 التخصص والتعلم.
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  - 1ب

 والخبرات

 كة الجماعية والحوارالقدرة على المشار  - 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مكرر

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 مكرر

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 مكرر           -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مكرر

 
 ئق التقييم طرا   

 

 مكرر

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 Archaeological Texts  for Third-Year-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Students 

 
المحاضرات المعدة علي شرائح للعرض داخل الفصل و -2

 باستخدام  السبورة
 Etana,abzu )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               التي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
JCS,JNES,IRAQ سومر 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 مكرر                 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ريقة التقييمط طريقة التعليم

ترجمة نصوص  2 االول

 انكليزية
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
القراءة 

والترجمة 

باستحدام 

الحاسبة 

 والصبورة

المناقشات 

 المستمرة

الواجبات 

 المنزلية

االمتحانات 

التحرية 

 والشفهيية
 = = = = = الثاني
 = = = = = الثالث
 = = = = = الرابع

 = = = = = الخامس
 = = = = = ادسالس

 = = = = = السابع



  
 11الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA,ABZU ،املكتبة االفرتاضية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم

 

 
 

 أ.م.د سعد سلمان فهد   /قسم االاثر/مادة اللغة االنكليزية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 82/4/8022اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   حممود عبد الواحد حممود : املعاون العلمي سما               أ.د نوالة امحد املتويل          : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 به وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاح

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ويسن

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم قواعد اللغة االكدية واهميتها وكيفية قراءة النصوص المسمارية

ع النصوص المسمارية وكيفية نقل العالمات المسمارية من النص الى جعل الطالب قادرا على كيفية التعامل م

 االوراق ليسهل قراءتها
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 الوقوف على تاريخ اللغة االكدية وانتشارها وكيفية حل رموز الخط المسماري       -1أ

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-2أ

 الكشف عن قراءات نصوص مسمارية جديدة وتعريف الطالب بماهيتخا واهميتها -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية– 1ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 لبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتهامحاولة زج الط

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 م بدرجةتكليف الطلبة بالبحوث والتي تقي

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ستعمال الطرق الحديثة في تدريس المادةا

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتها
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 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 .الشخصي(ة التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلي )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-2د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مكرر

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 مكرر

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق لمساقرمز المقرر أو ا المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 االغة االكدية AAKL331   الثالث/مسماري
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -1

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -2

 لتجديد والتغيريجعل املنهج مران وقابال ل -3

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1

 معدل وجمموع الطالب يف املرحلة االعدادية -2

 الطاقة االستيعابية للقسم -3

 تقدمناختبار امل -4
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر نة / المستوىالس

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

     AAKL  331 الثالث/مسماري

    
  X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 لمقررموذج وصف ان

 

 وصف المقرر

 

 

 العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب وزارة التعليم المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 AAKL 331 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2018-2017سنوي  الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018-4-28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واستنساخها واعراب مفرداتها من حيث االسم والفعل التع

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باللغة االكدية-2أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادة -3أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية-4أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف – 1ب

 والخبرات

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 مكرر

 
 طرائق التقييم      

 

 مكرر

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 مكرر-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 قييم طرائق الت   

 

 مكرر
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 مكرر-2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

28/9/

2017 
مقدمة عن اللغات  3

 القديمة
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

5/10/

2017 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

12/10/

2017 

 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

19/10/

2017 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حل الخط المسماري 3

26/10/

2017 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

2/11/

2017 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

9/11/

2017 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3 16/11
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية العالمات الدالة 3 23/11
االعالل في  اللغة  3 30/11

 االكدية
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االدغام في اللغة 3 7/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االسم في اللغة االكدية 3 14/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حاالت االسم 3 21/1
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االسم المرفوع 3 28/1

عطلة نص 

 السنة
     

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حالة النصب 3 19/2
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حالة الجر 3 26/2

 /بحثامتحان محاضرة اللغة االكدية تمارين وعالمات 3 2/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين وعالمات 3 9/3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر  3 16/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المنفصلة 3 23/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 30/3

 امتحان/بحث محاضرة ةاللغة االكدي الضمائر المتصلة 3 6/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين ونصوص 3 13/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل في اللغة االكدية 3 20/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الصيغ الفعلية 3 27/4

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية ازمان الفعل 3 6/5
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية لمعتل االولالفعل ا 3 13/5
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل الوسط 3 20/5
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

االطاريح والرسائل المتعلقة  ;اعد اللغة االكديةعامر سليمان،قو )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 GAG,CAD,MDA:باللغة االكدية والسومرية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 JCS,JNES,IRAQ،سومر

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
Etana,abzu ، 

 

 طوير المقرر الدراسي خطة ت .13

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاولة ترجمة 

 الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 
 

 /قسم االاثر/مادة اللغة االكدية د.سعد سلمان فهدأ.م.

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل االخر 3 27/5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 8022/ 4/ 82اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 أ.د.حممود عبد الواحد حممود  : املعاون العلمي سما                  أ.د. نوالة امحد املتويل     : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:اجلودة  ضمان شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 يصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . و 

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/  المؤسسة التعليمية .1

 ية االدابكل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 طرق تنقيب

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 ويسن

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2018/ 43/ 28 تاريخ إعداد الوصف  .8

 التعريف ابللغات القدمية اليت حتدث هبا سكان بالد الرافدين ومها اللغتان السومرية واالكدية: أهداف البرنامج األكاديمي
وقواعد اللغتني السومرية واالكدية والرتكيز على مفردات اجلملة االمسية، واملميزات  ةاملسماريمع التعريف ابخلط والعالمات 

 املشرتكة بني اللغات
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
ي العراق والطرائق المتبعة في التنقيب وتاريخ التنقيبات ف بانواع المواقع االثارية الطالب  تعريف 1أ

 عن االثار 

 بادوات العمل المستعملة في التنقيب  وكيفية رفع اللقى االثرية بحسب انواعها التعريف  -2أ

 التعريف باعمال تنقيبات المواقع االثارية بحسب انواعها   -3أ
 صور توضيحية عرض تطبيقات على -4أ

 

 برنامج بال لخاصةا يةالمهارات األهداف –ب 

 تطبيقات  - 1ب 

 زيارة بعض المواقع االثرية والتعرف علة بعثات التنقيب  – 2ب

    عرض بعض الصور  – 3ب

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المادة اثناء الدرس 

 ايضاح بعض االمور المتعلقة بالتنقيبات بحسب خبرة التدريسي

 سي في حقل التنقيباتايضاح بعض الفقرات من عمل التدري

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية والشهرية 

 اشراك كل الطلبة باالجابة على االسئلة

 االسئلة اليومية

 االمتحانات الشهرية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تعداد لعملية التنقيب كيفية االسمن اجل تعريف الطالب باهم طرائق التنقيبت االثارية و  -1ج         

 التعريف بكيفية تشكيل بعثة التنقيب -2ج

 كيفية التنقيب عن اللقى االثرية المتنوعة -3ج

 التعريف بطرائق تارخة االثار -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 

  
 3الصفحة 

 
  

 

 شرح  المادة وعرض الصور  وزيارة المواقع االثرية وبعثات التنقيب العاملة في العراق

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية واعطاء امثلة 

 اشراك كل الطلبة دون استثناء

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مل الجماعيوالع العمل الميداني  -1د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-2

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 (المتحفي العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق  -4 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 العراق شرح  المادة وعرض الصور  وزيارة المواقع االثرية وبعثات التنقيب العاملة في

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 االمتحانات اليومية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق المادة القواعدية كواجب بيتي

 اشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون استثناء

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 
 بنية البرنامج  .10

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      



 

 

  
 4الصفحة 

 
  

الرابعة/ الفرع 

االسالمي 

 والمسماري

ME 3 طرق تنقيب  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
 مدى قدرة التدريسي على ايصال املادة -2

 ى  ضبط الصف مدى قدرة التدريسي عل -8

 توظيف املهارات للحصول على مستوى علمي افضل -3

 استخدام افضل الوسائل الجل ايصال املادة للطالب -4
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 القبول املركزي -2

 معدل الطالب -8
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 5الصفحة 

 
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 املصادر العلمية -2
 الكتب املتهجية  -8
 مهارات التدريسي -3

 



 

 

  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتهداف األ ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2115-2116 ME  اساسي X x x x x x x x X x x x x x x x 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 حامعة بغداد -وزارؤة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار -كلية االداب    / المركز علمي القسم ال .2

 MEطرق تنقيب  اسم / رمز المقرر .3

 حضور يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 2018-2017 الفصل / السنة .5

 ساعة 90/ ساعات اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018/ 28/4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 بطرائق التنقيبات االاثريةأ(التعريف 
 ثريةالتعريف ابنواع املواقع االب( 
 اهم املواد املستعملة يف التنقيباتج( 

 بكيفية رفع اللقى االثرية من املوقعد( التعريف 
 التعريف بطرائق أترخة املواد االثريةه( 

 
 
 
 
 

لمتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ا

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

  
 8الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أ(التعريف بطرائق التنقيبات االاثرية

 ابنواع املواقع االثرية ب( التعريف
 ج( اهم املواد املستعملة يف التنقيبات

 د( التعريف بكيفية رفع اللقى االثرية من املوقع
 ه( التعريف بطرائق أترخة املواد االثرية

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 شرح المادة – 1ب

 عرض الصور  – 2ب 

  زيارة المتحف العراقي – 3ب

 يارة المواقع االثريةز  - 2ب

   - 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة 

 عرض الصور  – 2ب 

 زيارة المتحف العراقي  – 3ب

 زيارة المواقع االثرية  - 2ب

 

 
 طرائق التقييم      

 واالسئلة اليومية لمعرفة مهارات الطالب  االمتحانات اليومية والشهرية 

 

 

 

 
 نية والقيمية األهداف الوجدا -ج

 بانواع المواقع االثريةمن اجل تعريف الطالب  -1ج

 التعريف بطرائق التنقيب -2ج

 اهم المواد المستعملة في التنقيب-3ج

 كيفية تصوير الموقع االثرية واللقى المكتشفة في الموقع وبعد اكتشافها  -4ج

 التعريف بتاريخ التنقيبات االثارية في العراق -5ج 

  
 التعليم والتعلم  طرائق    

 االستعانة بامثلة من خارج الكتاب المنهجي



 

 

  
 9الصفحة 

 
  

 

 الواجب البيتي

 االمتحانات اليومية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 والتنقيب والصيانة العمل الميداني في الرسم والمساحة -1د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-2

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق( -4

 العمل في مجال التصوير االثاري -5
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ة التعليمطريق

من كانون 

االول/ 

2017 

ساعات  3

 اسبوعيا  
 طرق تنقيب اهمية علم االثر

 الكتاب 

والواجب 

 البيتي

من كانون 

 2017االول/ 

  االول
عالقة علم االثر 

 بالعلوم االخرى

شفوي  الكتاب  

 تحريريو

  الثاني
تاريخ التنقيبات  في 

 العراق

والواجب  

 البيتي

شفوي 

 ريتحريو

 انواع المواقع االثرية  الثالث
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

  الرابع
اكتشاف االثار 

 والعوامل المساعدة

والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 كيفية الكشف   الخامس
شفوي  الكتاب 

 وتحريري

 2كانون 

2018 
 االستعداد للتنقيب 

والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري



 

 

  
 11الصفحة 

 
  

  االول
اهداف التنقيب 

 اختيار الموقعو

شفوي  الكتاب  

 وتحريري

 تشكيل بعثة التنقيب  الثاني
والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  الثالث
االدوات المستعملة في 

 التنقيب

شفوي  الكتاب  

 وتحريري

  عطلة الرابع
والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

شباط/ 

2018 
  

    

     عطلة االول

 طرائق الحفر  يالثان
شفوي  اب الكت 

 وتحريري

 طرائق الحفر  الثالث
والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 تنقيب المباني االثرية  الرابع
شفوي  الكتاب 

 وتحريري

اذار/ 

2018 
  

   

 تنقيب المدافن  االول
شفوي  الكتاب 

 وتحريري

 تنقيب الفخاريات  الثاني
والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 ثريةتنقيب اللقى اال  الثالث
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

 تنقيب اللقى االثرية  الرابع
والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 تصوير االثار  الخامس
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

نيسان/ 

2018 
  

والواجب  

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 طرق التارخة  االول
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

 طرق التارخة  الثاني
شفوي  الكتاب  

 ريوتحري

 طرق التارخة  الثالث
شفوي   

 وتحريري

 اسباب تلف االثار  الرابع
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

ايار/ 

2018 
  

   

شفوي  الكتاب   معالجة اللقى االثرية  االول



 

 

  
 12الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كتاب طرق التنقيبات االثرية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 صور توضيحية ورايرة مواقع )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراج

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 الحقلي والتاكيد على الجانب  زيادة عدد الساعات المخصصة للمادة

 

 
 

 أ.د. نواله امحد حممود املتويلاسم التدريسي: 
 اسم املادة:طرق تنقيب

 وتحريري

 معالجة اللقى االثرية   الثاني
شفوي   

 وتحريري

 مراجعة المادة  الثالث
شفوي  الكتاب  

 وتحريري

 متحانات النهائيةاال الرابع
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد    
 الكلية/ املعهد:  اآلداب    
 القسم العلمي    : االاثر    
 3/7152/ 51 اتريخ ملء امللف :     

 
 يع   :                                                           التوقيع   :   التوق    

               أ. د حممود عبد الواحد حممود                                                                                  علمي : اسم املعاون ال        د حممودواله امحأ.د.ن  اسم رئيس القسم :
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 قبل دقـق امللف من     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:   د . علي     
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 



 أ.م. شيماء صالح امحد/قسم االاثر
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار  القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 ARM 322منهج البحث العلمي

 بكالوريوس اداب اثار  اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 ال يوجد  برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اوامر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 3/2117/ 15    تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم منهجية البحث العلمي الرصين وكيفية كتابة البحوث العلمية الرصينة 

 وكيفية الوصول الى المراجع والمصادر 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 والتقييممخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم   .11

 االهداف المعرفية   - أ

 التعرف على نظم المكتبات        -1أ
 التعرف على منهجية اعداد البحوث العلمية   -2أ

 التعرف على كيفية جمع المصادر والمراجع   -3أ

 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطلبة  – 1ب 

 المساهمة في رفع المستوى الذهني للطلبة   - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

استعمال الطرق الحديثة في التعليم وفي عرض المادة العلمية واسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي من 

 خالل التقارير والبحوث الشهرية 

 

 
 طرائق التقييم      

 ومية وتكليف الطلبة بالبحوث واجراء امتحانات يومية وشهرية وفصلية االختبارات الي

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من التفكير  -1ج         

 تمكين الطالب من القيام بالنقد والتحليل  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

وفي عرض المادة العلمية واسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي من استعمال الطرق الحديثة في التعليم 

 خالل التقارير والبحوث الشهرية 

 

 

 

 



 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية وتكليف الطلبة بالبحوث واجراء امتحانات يومية وشهرية وفصلية 

 

 

 

 
 

 

 رى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخ-د 

 معرفة منهجية البحث العلمي -1د

 معرفة مستلزمات البحث العلمي الجيد والناجح  -2د

 معرفة التحليل العلمي للمصادر والمرجع  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

علمية واسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي من استعمال الطرق الحديثة في التعليم وفي عرض المادة ال

 خالل التقارير والبحوث الشهرية 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

 االختبارات اليومية وتكليف الطلبة بالبحوث واجراء امتحانات يومية وشهرية وفصلية 
 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           أو المساق اسم المقرر رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ساعة في 2 منهج البحث العلمي  ARM   322 الثالث اسالمي 

 االسبوع 
 

     



     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ة للحصول على املعلومة توظيف وسائل تعليمية جديدة وتطوير مناهج املادة وتوظيف االمكانيات املتاح
 
 
 
 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13

 قبول مركزي معد من قبل الوزارة 
 معدل وجمموع الطالب 
 الطاقة االستيعابية للقسم 

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



 رائسة جامعة بغداد 
 ث العلمي وزارة التعليم العايل والبح

 



 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 بالبرنامج  الخاصة
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

منهج البحث  ARM  322 الثالث اسالمي 

 العلمي 
 x x x x x x x x x x x x x x x X اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 لمي /جامعة بغداد /كلية االداب وزارة التعليم العالي والبحث الع المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار     القسم العلمي  / المركز .2

 منهج البحث العلمي ARM322 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

ل الطالب قادرا على ادراك وفهم منهجية البحث العلمي الرصين وكيفية كتابة /      جع     أهداف المقرر .8

 البحوث العلمية الرصينة وكيفية الوصول الى المراجع والمصادر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 بحوث والتقارير التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة ال-1أ
 تهيئة الطالب لالستفادة من المكتبات ودور العلم -2أ

 تعليم الطلبة كيفية البحث والتقصي عن الحقائق  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 القدرة على النقد والتحليل  – 1ب

 القدرة على التقميش  – 2ب

 خالل التدريب والممارسة تمكين الطالب ذهنيا من  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

استعمال الطرق الحديثة في التعليم وفي عرض المادة العلمية واسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي من 

 خالل التقارير والبحوث الشهرية

 

 
 طرائق التقييم      

 راء امتحانات يومية وشهرية وفصلية االختبارات اليومية وتكليف الطلبة بالبحوث واج

 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من التفكير  -1ج         

 تمكين الطالب من القيام بالنقد والتحليل  -2ج

 معرفة طرق البحث العلمي  -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

عرض المادة العلمية واسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي من  استعمال الطرق الحديثة في التعليم وفي

 خالل التقارير والبحوث الشهرية

 



 

 طرائق التقييم    

 االختبارات اليومية وتكليف الطلبة بالبحوث واجراء امتحانات يومية وشهرية وفصلية 

 

 

 

 

 
 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المت -د 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطلبة     -1د

 المساهمة في رفع المستوى الذهني للطلبة   - 2ب 

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

28/9/

2115 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  المنهج لغتا واصالحا  2

شهري 

وتقارير 

 وبحوث 
5/11/

2115 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي انواع المناهج  2

شهري 

وتقارير 

 وبحوث 
12/11/

2115 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  فائدة المنهج  2

 شهري 
19/11/

2115 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  لمي البحث الع 2

 شهري 
26/11/

2115 
الغاية من البحث  2

 العلمي 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي 

 شهري 
2/11/

2115 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  انواع البحوث العلمية  2

 شهري 
9/11/

2115 
مستلزمات البحث  2

 الجيد 
امتحان  رة محاض منهج البحث العلمي 

 شهري 

امتحان 

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  المصادر  2 16/11

 شهري 

امتحان 

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  المراجع  2 23/11

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  مصادرالبحث العلمي  2 31/11

 شهري 
التعرف على انظمة  2 7/1

 بات المكت
امتحان  محاضرة منهج البحث العلمي 

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  ليفية استخدام المكتبة  2 14/1

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  استخدام المصادر  2 21/1

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  وسائل التدوين  2 28/1

 شهري 
عطلة 

 نة نصف الس
     



 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

, 1راثر ,  طه ابقر وعبد العزيز محيد, طرق البحث العلمي يف التاريخ واال ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 بغداد 1891

 1888مرتضى النقيب , املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التارخيي  , بغداد , 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 جملة سومر , اطاريح الدكتوراه ,   رسائل املاجستري 

 امتحان محاضرة  منهج البحث العلمي  كيفية تدوين المعلومة 2 26/2
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  تحليل المعلومات  2 2/3

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  النقد  2 9/3

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  انواع النقد 2 16/3

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  تصنيف المعلومات  2 23/3

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  صياغة البحث  2 31/3

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  مبادئ فن الكتابة  2 6/4

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  المسودة  2 13/4

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي   الهامش 2 21/4

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  تدوين المصادر  2 27/4

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  الحاشية او الذيل  2 6/5

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  النقد لغتا  2 13/5

 شهري 
امتحان  محاضرة  ج البحث العلمي منه النقد اصطالحا  2 21/5

 شهري 
امتحان  محاضرة  منهج البحث العلمي  تبويب البحث الجامعي  2 22/5

 شهري 
     
      



ع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواق

.... 
 مواقع االنرتنيت اخلاصة ابلبحث االكادميي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

التعاون مع المكتبات ودور العلم ومكاتب المعلوماتية لالفادة من خبراتهم ورفع مستوى الطلبة من خالل   

 مشاركة الطلبة في الندوات والمؤتمرات واجراء زيارات ميدانية الى المكتبات 

 

 

 

 
 

 شيماء صالحم.



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
  2018 – 4 – 29اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الثالث قديم والثالث إسالمي –صيانة وترميم 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2018 – 4 – 29 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 طرق صيانة اآلاثرتعريف الطالب ب-1

 ية العضوية وغري العضوية اليت تكون قابلة للتلفتعريف الطالب على املواد األثر  -2

 البقااي العمارية التالفة وطرق معاجلتها تعريف الطالب على  -3

 تعريف الطالب أبهم العوامل اليت تؤدي إىل تلف اآلاثر  -4

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض صور تلف اآلثار  -4أ

 عرض طرق معالجة اآلثار – 5أ

 التالفة  اآلثارية التعريف بالمعالم – 6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بوينت احيانا البور عرض الصور على جبسية معاستخدام السبورة ونماذج أثرية 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 جية  للطالبتوجيه اسئلة خار -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساق اسم المقرر أو رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ثالث مرحلة الال

 قديم
ACR - 329 نظري 3 صيانة وترميم  

المرحلة الثالث 

 اسالمي
ACR - 321 نظري 3 صيانة وترميم  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
واصطحاهبم اىل الندوات  اآلاثر الطرق والوسائل اخلاصة بصيانة وترميم ريبهم على دراسةاصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي وتد

 املقامة داخل الكلية والقسم
 العمارية والفنية املتعرضة للتلف  آلاثرعلى مشاهدة عينية ل مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم اآلاثر 

 حتديد عدد معني من الطالب يتم قبوهلم يف كل سنة 
 جيرى اختبار قبل اصدار األمر بقبوهلم 

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 اختياريأم 
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2112 – 2112 

 ثالثمرحلة الال

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي صيانة وترميم 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 الثالث قدمي وإسالمي –صيانة وترميم  اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2018 – 4 – 29 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بطرق صيانة اآلاثر-1

 تعريف الطالب على املواد األثرية العضوية وغري العضوية اليت تكون قابلة للتلف -2

 تعريف الطالب على البقااي العمارية التالفة وطرق معاجلتها  -3

 تعريف الطالب أبهم العوامل اليت تؤدي إىل تلف اآلاثر  -4

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

   هداف المعرفية األ -أ - أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض صور تلف اآلثار  -4أ

 عرض طرق معالجة اآلثار – 5أ

 التعريف بالمعالم اآلثارية التالفة – 6أ
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بوينت احياناعرض صور على البور الجبسية معورة واآلثار استخدام السب

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المباشرة للطالباالمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه اسئلة خارجية   -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

   طلب تقارير حول المادة  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 مادة للتدريسال يوجد كتاب منهجي بل االستاذ خيتار  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مع بعض الكتب واملصادر املهمة
 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 حبوث ومراجع اثنوية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 جملة سومر ، وتقارير التنقيبات ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 العمارية والفنية اثر أي موقع ألكرتوين مهتم ابآل

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وطرق معالجتها وتحليلها التالفة عملي على دراسة اآلثارتدريب الطالب بشكل 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 -3د

 -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري صيانة وترميم  3 15 -1

 االمتحان نظري صيانة وترميم  3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
  82/4/8022اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         العميد  مصادقة السيد                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/4/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جعل الطالب قادرا على ادراك وفهم اللغة االنكليزية وكيفية قراءتها وترجمتها وابرز قواعدها

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 علم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والت برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة في مجال حفظ الكلمات االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية       -1أ

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع  -3أ

 التعلم.التخصص و
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المحاضرة - 1ب 

 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - 2ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية      - 3ب 

  

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية لتعليمهم الترجمة والقراءة على نحوها الصحيح

 من واجباتهم اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لطلبة من التفكر والتحليلتمكين ا -1ج         

 تمكين الطلبة من قراءة اللغة االنكليزية وترجمتها بشكل مضبوط-2ج

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -3ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة -4ج   

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 سائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الو

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 رجةتكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بد

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل بشكل فردي او جماعي -1د

 القدرة على التحليل واالستنباط -2د

 والتعامل معه بشكل سلسالقدرة على قيادة الحاسوب  -3د

 القدرة على التعامل مع النصوص وترجمتها -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

 ء من واجباتهماسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجز

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

نصوص اثرية باللغة  AATL450 الرابعة

 االنكليزية
2  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -1

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -2

 ل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيريجع -3

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1

 معدل وجمموع الطالب يف املرحلة االعدادية -2

 يعابية للقسمالطاقة االست -3

 اختبار املتقدمني -4
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 ة من البرنامجمخرجات التعلم المطلوب 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

نصوص اثرية  AATL450 الرابع/قديم

باللغة 

 االنكليزية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

                                    جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 AATL450/نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/4/2018 اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

 اكساب الطالب المهارات الالزمة في اللغة االنكليزية للتعامل مع كافة مفردات الحياة العملية لهذه اللغة -1

 تنمية مهارات الطالب العلمية والبحثية -2

 النكليزيةاكساب الطالب القدرة على القيام بعملية الترجمة العلمية للنصوص ا -3

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛ج.البرنام



  
 9الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 المعرفة في مجال حفظ الكلمات االنكليزية وترجمة النصوص االنكليزية -1أ

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

واستخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل   -3أ

 التخصص والتعلم.
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  - 1ب

 والخبرات

 رالقدرة على المشاركة الجماعية والحوا  - 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مكرر

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 مكرر

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 مكرر           -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مكرر

 
 طرائق التقييم    

 

 مكرر

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 Archaeological Texts  for Third-Year-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Students 

 
المحاضرات المعدة علي شرائح للعرض داخل الفصل و -2

 باستخدام  السبورة
 Etana,abzu )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
JCS,JNES,IRAQ سومر 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 مكرر                 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ترجمة نصوص  2 لاالو

 انكليزية
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
القراءة 

والترجمة 

باستحدام 

الحاسبة 

 والصبورة

المناقشات 

 المستمرة

الواجبات 

 المنزلية

االمتحانات 

التحرية 

 والشفهيية
 = = = = = الثاني
 = = = = = الثالث
 = = = = = الرابع

 = = = = = الخامس
 = = = = = السادس

 = = = = = ابعالس



  
 11الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA,ABZU ،املكتبة االفرتاضية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم

 

 
 

 فهد  /قسم االاثر/مادة اللغة االنكليزيةأ.م.د سعد سلمان 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 1019/  9/  1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 عي:واألداء اجلامضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         سيد العميد مصادقة ال                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 من الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ض

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 طرق التنقيبات األثرية / المرحلة الرابعة

 
 آداب / آثار بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :راسي النظام الد .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريس مادة طرق التنقيبات األثرية نظرآي لطلبة املرحلة الرابعة-1

 تدريب طالب املرحلة الرابعة على عملية التنقيب العملي من خالل زايرة املواقع األثرية -2     

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

 المعرفة والفهم  -أ
 طرق التنقيبات األثرية -1أ

 التعريفات الخاصة بعلم األثار والحضارة والتنقيب -2أ

 تطور مراحل التنقيبات األثرية -3أ
 أهمية التنقيب األثري -4أ
 طرق تنقيب المخلفات المادية حسب نوعها -5أ
 تحليل نتائج التنقيبات األثرية ومقارنتها مع نتائج تنقيبات أخرى  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . األطالع على المصادر ذات العالقة في موضوع التنقيب األثري – 1ب

 . تطبيق المعلومات النظرية على أرض الموقع األثري لتدريب الطالب فعليآ – 2ب

 . شو ( لكيفية الكشف عن المواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  – 3ب

 شو ( لتطبيق طرق التنقيب وخطوات التطبيق العملي . –عرض ) داتا    -4ب

 . أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب
 والتعلم  طرائق التعليم     

 

استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة  -1

 . النصوص

  

 . شو ( لكيفية الكشف عن المواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  -2

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 ة .االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوع -2
 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 التطبيق العملي -5
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج -2ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 ح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادةفس -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 لتطبيق العملي .ا -3

 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب . -4

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف . -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 ين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية .مهارات التقويم والتميز بب -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 .تهيئة جو من الرغبة في التفكير وتكوين عادات عقلية  -1
خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في اثارة التفكير وانماط السلوك المثيرة للتفكير والتي تؤدي الى فعم  -2

 . اعمق للمواضيع المحيطة
 طرح أفكار كبيرة . -3
والتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم  ل للتفكير العميقاأعتماد نقاط تفكير معينة تؤدي الى وجود مج -4

مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق مما يساعده على البحث واالستقصاء عن موضوعات اكبر واعمق في 

 مجاالت اختصاصه .

 
 طرائق التقييم          

 
 شفهية .األختبارات ال -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3

 لبحوث العلمية التي يكلف بها الطالبا -4
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 



  
 4الصفحة 

 
  

 عملي     نظري      

 30 60 طرق التنقيبات األثرية ME الرابعة

 

 

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 
 

      أخرى 

 
 كتاب منهجي + مصادر علمية أخرى ذات عالقة-1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ات والبرمجيات ورش العمل والدوري

 والمواقع االلكترونية (

 ورش عمل ابلتعاون مع اهليئة العامة لآلاثر والرتاث
 ندوات علمية حول التنقيبات اجلديدة يف العراق

http://al-amazoon.com 
http://cdli.ucla.edu/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ات الميدانية ( المهني والدراس

زايرة املتحف العراقي للتعرف واالطالع على املخلفات املادية  املعروضة 
 واحملفوظة واليت مت أكتشافها من خالل التنقيبات األثرية املختلفة .

 اصطحاب الطالب اىل الندوات واملؤمترات املقامة داخل القسم والكلية 
عملية فضآل عن سفرات علمية دراسات ميدانية للمواقع األثرية مع تطبيقات 

 ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 وضع خطة قبول من قبل أعضاء هيئة  التدريس املعنيني ابلتخصص وغفق متطلبات خمرجات التعليم . 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 + مصادر علمية أخرى ذات عالقة كتاب منهجي-
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2

 حماضرات علمية تعطى من قبل استاذ املادة صاحب االختصاص -4
 صور وخمططات .-3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 د. فائز هادي عليأ.م.

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 تعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ال 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (يوالتطور الشخص

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 1ME  طرق التنقيبات

 األثرية
   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√ 

                   

                    

                   

                    

                   



ي ث العل ـ عل العالي وال  وزارة ال
ي قـــ العلــ  جـــــهاز اإلشـــــراف وال

ي اد األكاد دة واالع ان ال   دائرة ض

  
  

  
  
  
  
  
  

  بغداداجلامعة  : 
  االداب الكلية/ املعهد:

ر القسم العلمي    :   اال
  ٢٨/٤/٢٠١٨ ريخ ملء امللف :

  
  

  التوقيع   :                                                           التوقيع   :
  حمموداسم املعاون العلمي : أ. د. حممود عبدالواحد       اسم رئيس القسم :   أ. د. نوالة املتويل 

  اريخ  :التاريخ   :                                                              الت
  

  
  

  دقـق امللف من قبل  
  شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

  اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
  التاريخ
  التوقيع

  
  مصادقة السيد العميد



  وصف البرنامج األكاديمي
  

مج وخمرجات التعلم  مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب ب حتقيقها املتوقعة من الطاليوفر وصف الرب
مج   مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

قسم االثارالقسم العلمي / المركز .2

األكاديمي او اسم البرنامج  .3
 المهني

لغات قديمة 

البكلوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 النظام الدراسي : .5
 سنوي /مقررات /أخرى

سنوي

اليوجدبرنامج االعتماد المعتمد .6

اليوجد  المؤثرات الخارجية األخرى .7

 ٢٨/٤/٢٠١٨ تاريخ إعداد الوصف

  أهداف البرنامج األكاديمي

فهم قواعد اهم لغات العراق القديم، اي اللغة السومرية واللغة االكدية وتصريف جعل الطالب قادرا على 
يعود  فترة التيالاالفعال وترجمة الجمل االسمية مما يؤهله ولو بصورة مبسطة من التعرف في المستقبل على 

  .وماهيته اليها النص المكتشف أثناء التنقيبات التنقيبات
دب بالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه بالخط المسماري وباللغتين االكدية تحفيز الطالب على االهتمام بأ

 والسومرية. 

  

  

  
 



  مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

االهداف المعرفية  -أ
 بسيط باللغة السومرية واالكدية جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص -١أ
   التي تخص علم اللغات القديمةاالنكليزية  القواعديةالتعرف على المصطلحات -٢أ
   التي تناولت الكتابة في العراق القديم  التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية-٣أ
  حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص-٤أ
 الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين  -٥أ

لبرنامجاألهداف المهاراتية الخاصة با –ب 
   تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية- ١ب 
عن طريق تحليل الجمل السومرية واالكدية  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- ٢ب 

  مل والمنطق المعتمد فيها والتي تتناقض مع ترتيب الجملة العربية. وفهم الية ترتيب الج
  اثناء وبعد التنقيبات االثرية  القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها – ٣ب 

  
طرائق التعليم والتعلم

استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة
  المادةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس 

  مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي
  تشجيع الطلبة على حضور الدورات والندوات العملية 

اللغات القديمة هي االساس لمن يتخصص بالمستقبل في الدراسات رفع معنويات الطالب والتأكيد على ان 
  المسمارية

  
 طرائق التقييم

  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
  اليومي الشفهي التحضير

  
األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -١ج
  تمكين الطالب من التفكير والتحليل-٢ج
 مع اللغات الحية  تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-٣ج
  وحريصا على نشر أدب  وادي الرافدين جعله مخلصا لعلم االثار  -٤ج

والتعلم طرائق التعليم

  . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -
 بوينت والباور شو الداتو مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -
 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات  -
 .العلمي التخصص وفق يةعلم افالم عرض  -



 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال  -
 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج  -

  
 طرائق التقييم

  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
  التحضير اليومي الشفهي

  
 

  .)الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات(المنقولة  والتأهيلية العامة المهارات- د
 الجماعي العمل على القدرة-١ د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-٢ د
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-٣ د
  .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-٤ د

 طرائق التعليم والتعلم

  .دراسته وفق على معها سيتعامل التي المؤسسات مع مناسبة تدريسية وطريقة منهاج طرح -
 .تعلمه ما وفق على والتدريب والمهني والميداني الميداني التطبيق -
 .البديلة الحلول وطرح المشكالت حل على العمل -
 انفسهم في الثقة اكسابهم على العمل -
  

 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
  التحضير اليومي الشفهي

 

 بنية البرنامج .11

  اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

  عملي نظري

 ‐‐ ٣ لغات قديمة211AAnL  الثاني

    

 
  
  
  
  
  



التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف
 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف
 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف 
 .الطالب على تأثيرها ومدى التدريسي شخصية خالل من قدوةال

 بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة  .13

 القبول المركزي
  معدل الطالب في االعدادية

  طاقة القسم االستيعابية
  اختبار المتقدمين

  
أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية االنكليزية الحديثة
‐ Michael	P.	Streck	(Hers.),	Sprachen	des	Alten	Orients.	2006	Darmstadt	 
‐ Dietz	Otto	Edzard,	Sumerian	Grammar,	(HdO	71),	2003	Brill.	London‐

Boston	 
‐ Michael	P.	Streck,	Altbabylonisches	Lehrbuch,	zweite,	überarbeitete	

Auflage,	Porta	Linguarum	Orientalium	Band	23,	2014	Wiesbaden.	 
‐ J.	Huehnergrad,	A	Grammer	of	Akkadian,	2000	Winona	Lake,	Indiana 
‐ W.	von	Soden,	Grudriss	der	Akkadischen	Gramatik,	(GAG),	1995	Rome. 

 

  الكادر التدريسي
  املنهاج املقرر

  



 

  مخطط مهارات المنهج

  الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج 

	
	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

	أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
  أم اختياري

األهداف المهاراتية 	يةاألهداف المعرف
	الخاصة بالبرنامج

األهداف الوجدانية 
  والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة ( المهارات األخرى 

بقابلية التوظيف المتعلقة 
	والتطور الشخصي)

	4د	3د	2د	1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب	4أ	3أ	2أ	1أ

  الثاني

211AAnL اساسي  لغات قديمة	x  x	x	x	x	x	X	x	X	x	x	x	x	x	x	x	

																			

	
		  															

																			



  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  م. د. أنمار عبداالله فاضل / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم االثار

  

	كلية االداب -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد   المؤسسة التعليمية .1

	قسم االثار	القسم العلمي  / المركز .2

 لغات قديمة 211AAnL	اسم / رمز المقرر .3

	لثالث شعب ساعات اسبوعيا تسع  –الزامي 	أشكال الحضور المتاحة .4

	سنوي  الفصل / السنة .5

	ساعة٩٦	عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6

٢٠١٨-٤-٢٨	تاريخ إعداد هذا الوصف .7

	أهداف المقرر -8

جعل الطالب قادرا على فهم قواعد اهم لغات العراق القديم، اي اللغة السومرية واللغة االكدية وتصريف االفعال 
وترجمة الجمل االسمية مما يؤهله ولو بصورة مبسطة من التعرف في المستقبل على الفترة التي يعود اليها النص 

 المكتشف أثناء التنقيبات التنقيبات وماهيته. 

لطالب على االهتمام بأدب بالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه بالخط المسماري وباللغتين االكدية تحفيز ا
 والسومرية. 

	
 
	

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

  البرنامج.



	مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

االهداف المعرفية-١         
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص بسيط باللغة السومرية واالكدية -١أ
  التعرف على المصطلحات القواعدية االنكليزية التي تخص علم اللغات القديمة -٢أ
  التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت الكتابة في العراق القديم  -٣أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -٤أ
بالد وادي الرافدين    الهام الطالب بأدب -٥أ         

لبرنامجاألهداف المهاراتية الخاصة با –ب 
  تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - ١ب 
المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب عن طريق تحليل الجمل السومرية واالكدية - ٢ب 

  وفهم الية ترتيب الجمل والمنطق المعتمد فيها والتي تتناقض مع ترتيب الجملة العربية. 
  القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها اثناء وبعد التنقيبات االثرية  – ٣ب 
  

طرائق التعليم والتعلم

  . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -
 بوينت والباور شو االدات مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -
 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات -
 .العلمي التخصص وفق يةعلم افالم عرض -
 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال -
 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج -
  

	طرائق التقييم
االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

  التحضير اليومي الشفهي
  السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب  %٤٠
  االمتحان التحريري النهائي %٦٠

  
األهداف الوجدانية والقيمية -ج
  تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -١ج
  تمكين الطالب من التفكير والتحليل-٢ج
 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة مع اللغات الحية -٣ج
  جعله مخلصا لعلم االثار وحريصا على نشر أدب  وادي الرافدين  -٤ج

طرائق التعليم والتعلم

. المحاضرة النظرية ١
  . مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي٢
  



 

	البنية التحتية .12

		ـ الكتب المقررة المطلوبة1

	 

تب والمراجع التي اـ الك
المجالت ( يوصى بها

	, التقارير ,....  )العلمية

‐ Michael	P.	Streck	(Hers.),	Sprachen	des	Alten	
Orients.	2006	Darmstadt	 

‐ Dietz	Otto	Edzard,	Sumerian	Grammar,	(HdO	71),	
2003	Brill.	London‐Boston	 

‐ Michael	P.	Streck,	Altbabylonisches	Lehrbuch,	
zweite,	überarbeitete	Auflage,	Porta	Linguarum	
Orientalium	Band	23,	2014	Wiesbaden.	 

‐ J.	Huehnergrad,	A	Grammer	of	Akkadian,	2000	
Winona	Lake,	Indiana 

‐ W.	von	Soden,	Grudriss	der	Akkadischen	Gramatik,	
(GAG),	1995	Rome. 

	
ب ـ المراجع االلكترونية, 

  مواقع االنترنيت ....

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي .13

  .)الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات(المنقولة  والتأهيلية العامة المهارات- د
 الجماعي العمل على القدرة-١ د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-٢ د
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-٣ د
	.مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-٤ د

  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
طريقة التقييمطريقة التعليم	الموضوع

١	٣	
القواعد وترجمة شرح 

	الجمل
	المحاضرةالقاء 	لغات قديمة

امتحان/ تحضير 
	يومي

	          
            
  					



إعتماد المصادر الحديثة التي تختص في قواعد اللغة السومرية ومحاولة التعريف بالمصطلحات القواعدية 
االنكليزية وااللمانية ليتسنى للطالب في المستقبل استخدام وفهم تلك المصادر. إعتماد الخط االشوري الحديث 

هندسي ثابت على عكس الخط المسماري  في تدريس اللغة االكدية لسهولة حفظ العالمات لما تتمع به من شكل
في العصور المبكرة والالحقة. اقامة ورش عمل حول طريقة تصنيف النصوص المسمارية والتي يمكن ان 

  تكون في المتحف العراقي. 
	

  

  
 
 



ي ث العل ـ عل العالي وال  وزارة ال
ي قـــ العلــ   جـــــهاز اإلشـــــراف وال

ي اد األكاد دة واالع ان ال   دائرة ض

  
  

  
  
  
  
  
  

  بغداد:  اجلامعة 
  االداب :/ املعهدالكلية

ر :   القسم العلمي    اال
  ٢٨/٤/٢٠١٨ ريخ ملء امللف :

  
  

  :التوقيع   :                                                              التوقيع
  اسم املعاون العلمي : أ. د. حممود عبدالواحد القيسي      أ. د. نوالة املتويل    : اسم رئيس القسم

  :  التاريخ:                                                               لتاريخ  ا
  

  
  

  دقـق امللف من قبل  
  ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة 

  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
  التاريخ
  التوقيع

  
  مصادقة السيد العميد



 

1الصفحة 

  
  
  

  وصف البرنامج األكاديمي
  

مج وخمرجات  مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب حتقيقها  التعلم املتوقعة من الطالبيوفر وصف الرب
مج  مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب

  

 التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد/كلية االدابرة وزا المؤسسة التعليمية .1

قسم االثار/ المركز علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني

 ترجمات لنصوص اثرية باللغة االنكليزية

البكلوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 :النظام الدراسي  .5
سنوي /مقررات /أخرى

سنوي

  اليوجدالمعتمد برنامج االعتماد .6

اليوجدالمؤثرات الخارجية األخرى .7

  ٢٠١٨-٤-٢٨ تاريخ إعداد الوصف

األكاديميأهداف البرنامج 

وتطوير امكانيته في استخدام اللغة جعل الطالب قادرا على استخدام المصادر االنكليزية في مجال تخصصه 
 االنكليزية

تحفيز الطالب على التعامل مع المصادر االجنبية وجعله مدركا الهمية ما ينشر في مجال االثار في االطار 
 العالمي، مما يفتح له افاقا جديدة في البحث العلمي والتعامل المستقبلي مع البعثات االجنبية 

  



 

2الصفحة 

  
  
 

  
المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا .10

االهداف المعرفية  -أ
  نص باللغة االنكليزيةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة -١أ
  التعرف على المصطلحات االثارية االنكليزية الحديثة -٢أ
 التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية -٣أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات االنكليزية -٤أ
 نطق الكلمات االنكليزية بصورة جيدة -٥أ

  برنامجلالخاصة با األهداف المهاراتية –ب 
  تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية- ١ب 
  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- ٢ب 
  القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها – ٣ب 

 
طرائق التعليم والتعلم

  والوسائل الحديثة في شرح المادةاستعمال السبورة 
  استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادة

  مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي
  تشجيع الطلبة على حضور الدورات والندوات العملية 

  رفع معنويات الطالب والتأكيد على ان اللغة االنكليزية مهمه لمستقبل االثاري الناجح 
  
 

 التقييمطرائق 

  
  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

  التحضير اليومي الشفهي
 

  األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
  تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -١ج
  تمكين الطالب من التفكير والتحليل-٢ج
  تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-٣ج
جعله مخلصا لعلم االثار -٤ج

التعليم والتعلمطرائق 



 

3الصفحة 

  
 . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -
 بوينت والباور شو الداتو مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -
 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات  -
 .يالعلم التخصص وفق يةعلم افالم عرض  -
 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال  -
  . علمية وندوات دورات في الطلبة زج  -

  
 

 طرائق التقييم

  
  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

  التحضير اليومي الشفهي
من ضعمل بحوث فصلية من قبل الطلبة بالمواضيع التي تدخل ضمن المنهاج السنوي والتي تقيم بدرجات 

  السعي الفصلي
  
  
  
 

  
  

 .)الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات( المنقولة والتأهيلية العامة المهارات- د
 الجماعي العمل على القدرة-١ د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-٢ د
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-٣ د
 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-٤ د

  
 

 طرائق التعليم والتعلم

  
 .دراسته وفق على معها سيتعامل التي المؤسسات مع مناسبة تدريسية وطريقة منهاج طرح -
 .تعلمه ما وفق على والتدريب والمهني والميداني الميداني التطبيق -
 .البديلة الحلول وطرح المشكالت حل على العمل -
  انفسهم في الثقة اكسابهم على العمل -
  
 

 طرائق التقييم



 

4الصفحة 

  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
  التحضير اليومي الشفهي

  
  
  

 
 

 بنية البرنامج .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

  عملي  نظري

ترجمات لنصوص اثرية 333AATLمسماريالثالث 
 باللغة االنكليزية

٢ ‐‐ 

     

   

   

   

   
  
  
  
  
  
 

التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف
 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف
 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف 
.الطالب على تأثيرها ومدى التدريسي شخصية خالل من قدوةال

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  (وضعمعيار القبول  .13

  القبول المركزي
  معدل الطالب في االعدادية

  االستيعابيةطاقة القسم 
  اختبار المتقدمين



 

5الصفحة 

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية االنكليزية احلديثة
‐ Klaas	R.	Veenhof	and	Jesper	Eidem,	Mesopotamia,	The	Old	Assyrian	

Period,	OBO	160/6,	Göttingen	(2008)	
‐ Walter	Sallaberger	and	Aage	Westenholz,	Mesopotamien,	Akkade‐Zeit	

und	Ur	III‐Zeit,	OBO	160/3,	Göttingen	(1999) 
  الكادر التدريسي

  املنهاج املقرر
  



 
6الصفحة 

  

  مهارات المنهجمخطط 

	يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
	

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	السنة / المستوى
أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف 	يةالمعرفاألهداف 
  برنامجالخاصة بال

الوجدانية األهداف 
	والقيمية

والتأهيلية المهارات العامة 
المهارات األخرى  ( المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

	4د	3د	2د	1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب	4أ	3أ	2أ	1أ

	الثالث المسماري

333AATL	 ترجمات لنصوص
	x	x	x	x	x	x	x	X	x	X	x	x	x	x	x	x  اساسي	اثرية باللغة االنكليزية

																			

	
 	  																
																			



 

7الصفحة 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم االثارم. د. أنمار عبداالله فاضل 

  

  

	كلية االداب -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جامعة بغداد 	المؤسسة التعليمية .1

قسم االثار/ المركز  علميالقسم ال .2

	333AATLترجمات لنصوص اثرية باللغة االنكليزية 	اسم / رمز المقرر .3

  ساعتين اسبوعيا –الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

سنوي	الفصل / السنة .5

ساعة٦٠(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

٢٠١٨-٤-٢٨تاريخ إعداد هذا الوصف

	أهداف المقرر

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالنصوص االثرية باللغة االنكليزية وتدريبه على قراءة وفهم وترجمة هذه 
 النصوص وتطوير مهارات الطالب في استخدام هذه اللغة التي تعد لغة عالمية اليمكن االستغناء عنها. 

	
	
	
	
	
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	البرنامج.



 

8الصفحة 

 
 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

 والفهم المعرفة -أ
 .االنكليزية النصوص تاريخ فهم تساعده التي المعلومات توظيف على الطالب يتعرف أن -١ أ
 .ويترجمها ويحللها النصوص الطالب يصف أن -٢ أ
 .االنكليزية باللغة االثرية النصوص وقراءة لفظ على الطالب يتعرف أن -٣ أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  أن يكون الطالب قادرا على جمع اكبر عدد من المفردات التي تستخدم في الحقل االثاري – ١ب 
  ان يقوم الطالب بترجمة النص وفهمه  – ٢ب 
ان يستطيع الطالب االطالع وفهم واستخدام  كافة المعلومات االثارية الموجودة في المصادر  – ٣ب 

  الحديثة 
  
	

طرائق التعليم والتعلم

  . المحاضرة النظرية ١
  . زج الطالب بحوار باللغة االنكليزية ٢
  . النقاش مع الطلبة ٣
  
  
	

	طرائق التقييم

  االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
  التحضير اليومي الشفهي

  السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب  %٤٠
  االمتحان التحريري النهائي %٦٠

  
	

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج
  جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص االنكليزية-١ج
  دراسة نماذج منهاالتعرف على أغلب انواع صياغة الجمل باللغة االنكليزية من خالل -٢ج
 معرفة قواعد اللغة االنكليزية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص-٣ج
 حفظ معاني الكلمات الواردة في النصوص االنكليزية-٤ج
  

	



 

9الصفحة 

  

	البنية التحتية .12

	ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  	

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها             
	) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

طرائق التعليم والتعلم

  المحاضرة النظرية . ١
  مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي. ٢
  
  
	

	التقييمطرائق 

  التحضير اليومي الشفهي
  السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب  %٤٠
  االمتحان التحريري النهائي %٦٠

  
  
	

  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية المهارات العامة و -د 
  النصوص االنكليزيةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة  -١د
  التعرف على المصادر االنكليزية المهمة والمعتمدة حاليا في العالم  -٢د
 تطوير بديهية التكلم باللغة االنكليزية -٣د
 	

	بنية المقرر .11

مخرجات التعلم 	الساعاتاألسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
	الموضوع

	طريقة التقييم	طريقة التعليم

وشرح قراءة وترجمة 	٢	
	النصوص االنكليزية

ترجمات لنصوص اثرية 
	باللغة االنكليزية

القاء 
	المحاضرة 

امتحان/ 
تحضير يومي

            
            
						



 

10الصفحة 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ
....	

‐ Klaas	R.	Veenhof	and	Jesper	Eidem,	
Mesopotamia,	The	Old	Assyrian	Period,	
OBO	160/6,	Göttingen	(2008)	

‐ Walter	Sallaberger	and	Aage	
Westenholz,	Mesopotamien,	Akkade‐
Zeit	und	Ur	III‐Zeit,	OBO	160/3,	
Göttingen	(1999)	

  
خطة تطوير المقرر الدراسي .13

المشاركة في الندوات التي تنعقد باللغة االنكليزية والتعرف على احدث المصادر ومتابعة المحاضرات التي 
  موجودة في شبكة االنترنت لذوي االختصاص من قبل الجامعات المعتمدة 

  
  
  
	
  

  

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  الجامعة    
 االداب:  / المعهدةالكلي   
 االثار:    القسم العلمي    
 1028تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                                                          :       التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                                                : رئيس القسم سما   

                                                        :  خالتاري                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   لتاريخ     ا    
 التوقيع    

                                                                                              
         د مصادقة السيد العمي                                                                                                      

 



  
 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنا

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ/ خبيؼخ ثغذاد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 االثبر / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 يسح اثبر٘ ٔيذخم انٗ ػهى االثبر

 ثكبنٕرٕٚص  اداة اثبر  اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 سُٕ٘

 ____ انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

 أايز انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ انًؤثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

 1/9/2017 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9
 

 انزؼزف ػهٗ اًْٛخ انًسح االثبر٘ ٔاًْٛزّ-

ٓبرِ ٔيشبكم انًهٕحخ ٔحهٕنٓب ٔرأثٛز يؼزفخ يٕلغ انؼزاق ٔرسًٛبرّ ٔرضبرٚسّ ٔيُبخّ ٔانُجبد انطجٛؼٙ ٔاَ-

 انجٛئخ ػم انًجبَٙ
 يؼزفخ اْى انًٕالغ االثزٚخ ٔاْى انًؼبنى انؼًبرٚخ ٔانهمٗ االثزٚخ فٛٓب-

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .10

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار افاألْذ –ة 

 اْى انًٕالغ االثزٚخ فٙ انؼزاق رحصٛم اكجز لذر يٍ انًؼبرف حٕل  – 1ة 

 انمذرح ػهٗ انًشبركخ ٔانحٕار – 2ة 

        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 نالٚضبحبدانًُبلشبد , اسزخذاو انسجٕرح , انصٕر 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 انٕٛيٙانشفٕ٘ , انٕٛيٙ , انزحزٚز٘ , انزحضٛز ٔانحضٕر  االيزحبٌ

 

 

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 

 

 يٍ خالل االخزجبراد  ٔانُمبشبد انؼهًٛخ انزٙ رسبػذ فٙ رطٕٚز يٓبراد ٔافكبر انطهجخ



  
 3الصفحت 

 
  

 

 
 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           نًسبقاسى انًمزر أٔ ا ريش انًمزر أٔ انًسبق انًزحهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

يسح اثبر٘ ٔيذخم انٗ  AAS 212         انثبَٙ

 ػهى االثبر 
 ------- سبػخ45
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 انزخطٛظ نهزطٕر انشخصٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 القبول املركزي   
 
 
 
 
 
 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيح .14

 ----منهجي :  كتاب 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر الوقرررهز  السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

هسح اثارٌ  AAS 212 الثانٍ

وهذخل الً علن 

 االثار 

                 اساسٍ
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 7الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 رروصف الوق

 

 

 االثبر خبيؼخ ثغذاد كهٛخ االداة لسى  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 االثبر    / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

   AAS 212/يسح اثبر٘ حيذخم انٗ ػهى االثبر اسى / ريش انًمزر .3

 حضٕر فؼهٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 سُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ 45 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 2017-9-1 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 املسح االثاري وامهيتوالتعرف على امهية 

 معرفة موقع العراق وتسمياتو وتضاريسو ومناخو والنبات الطبيعي واهناره ومشاكل امللوحة وحلوهلا وتأثري البيئة عل املباين

 معرفة اىم املواقع االثرية واىم املعامل العمارية واللقى االثرية فيها

 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحت 

 
  

 ى ٔانزمٛٛىٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼه ًمزربد انيخزخ .10

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انسجٕرح نالٚضبحبد , انصٕر 

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 

 خانزحضٛز انٕٛيٙ ٔااليزحبَبد انزحزٚزٚخ ٔانٕٛيٛ

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طزائك انزمٛٛى    
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ---- ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

مقدمة في تاريخ  –تاريخ العراق القديم  - 3وج2حضارة العراق ج/ )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2
 مدن العراق القديمة –الكشاف االثري  -الحضارات القديمة

               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 اليوجد

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 اليوجد

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

يسح اثبر٘ ٔيذخم  انفٓى ٔاالدران سبػبد 6 

 انٗ ػهى االثبر
انسجٕرح 

 نالٚضبحبد
انزحضٛز 

انٕٛيٙ , 

االيزحبَبد 

انزحزٚزٚخ 

 ٔانٕٛيٛخ
االشكبل     

ٔانصٕر 

 ٔانًخططبد 
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