
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
  1122 – 22 – 21اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      

 



  
 1 الصفحة

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

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

 

 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

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2116 – 11 – 12 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

 

 

 

 

 

 
 



  
 2 الصفحة

 
  

 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 يةاتالمهار 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      

 

 وينت احيانا بنسخة 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

 بتقديم االقتراحات حول المادة فسح لهم المجال -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 



  
 3 الصفحة

 
  

 
 

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

 ن في هيأة التراث واالثارالتعيي -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

 لساعات المعتمدةا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 آثار الخليج والجزيرة   قديم الرابع

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4 الصفحة

 
  

 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 زايرة موقعية للطالب لتدريبهممع 
 
 
 
 

 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

 

 



  
 5 الصفحة

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي مقرراسم ال 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

2015 – 2012 

 الرابع قديم

آثار الخليج  

 والجزيرة
 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2 الصفحة

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 قرروصف الم

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 للرابع قديم  آثار الخليج والجزيرة اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اخلليج العريبتعريف الطالب بتاريخ اجلزيرة و -1

 تعريف الطالب على املواد األثرية املكتشفة هناك ومقارنتها آباثر العراق القدمي -2

 تعريف الطالب على الصالت احلضارية بني العراق واجلزيرة -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.



  
 7 الصفحة

 
  

 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

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 لتقريب المفهوم العام الشرح على نسخ غير اصلية  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

 المباشرة للطالباالمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة 

 

 
 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     

 

 ية واالستنباطيةالقياس

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 8 الصفحة

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 منهجي ) آاثر اخلليج العريب واجلزيرة العربية( أتليف االستاذ الدكتور كتاب  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                

 جملة سومر ، وتقارير التنقيبات ( ت العلمية , التقارير ,.... المجال) 

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  اتالساع األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 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    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 6102اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  خالتاري                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د مصادقة السيد العمي                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 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

 

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

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حضارة العراق القديم

 بكالوريوس  اداب اثار  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ____ المعتمد   تعتمادبرنامج اال .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إتعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

تعريف الطالب بحضارة العراق القديم والسيما كافة مجاالت الحياة االجتماتعية واالقتصادية وتشمل القانون 

 زراتعة والتجارة والصناتعة وغيرها واالدب والدين وال
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول حضارة العراق – 1ب 

 القدرة تعلى المشاركة والحوار – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لاليضاحاتالمناقشات , استخدام السبورة , الصور 

 

 
 طرائق التقييم      

 اليومياالمتحان الشفوي , اليومي , التحريري , التحضير والحضور 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 من خالل االختبارات  والنقاشات العلمية التي تساتعد في تطوير مهارات وافكار الطلبة



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 تعملي     نظري      

 ------- ساتعة 91 حضارة العراق القديم ACAI  216         الثاني

     

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 القبول املركزي   
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات تعن البرنامج .14

 ضارة العراق  القدمي منهجي :  كتاب حكتاب 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 ط مهارات المنهجمخط

 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

داف الوجدانية األه

 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

حضارة العراق  ACAI  216 الثاني

 القديم
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد كلية االداب قسم االثار  المؤسسة التعليمية .1

 االثار    / المركز علمي القسم ال .2

   ACAI 216حضارة العراق القديم / اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي ر المتاحةأشكال الحضو .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساتعة 91 )الكلي(تعدد الساتعات الدراسية  .6

  تاريخ إتعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

هنتم هذه املادة بدراسة حضارة العراق القدمي للمرحلة الثانية هبدف تعريف الطالب حبضارة العراق القدمي والسيما ان العراق القدمي 
لة منتد عرب اتريخ طويل من البناء الثقايف واملعريف اليت خلفتها لنا األقوام العراقية القدمية يف كافة جماالت احلياة ميتلك حضارة أصي

األجتماعية واألقتصادية والثقافية ومااىل ذلك من اسس يف القانون والتجارة والزراعة والدين واألدب واليت جند أن حضارة بالد 
ارة األصيلة فهي نشأت وتطورت عرب تسلسل زمين وثيق يبدأ من أقدم عصور قبل التاريخ وحىت الرافدين أستحقت معىن احلض

 العصور التارخيية املتأخرة.

 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.بال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 السبورة لاليضاحات , الصور 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحضير اليومي واالمتحانات التحريرية واليومية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 رائق التقييم ط   



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كتاب حضارة العراق القدمي  : كتاب منهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب منهجي  ر(  )المصادـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساتعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

السبورة  حضارة العراق القديم الفهم واالدراك ساتعات 3 

 لاليضاحات
التحضير 

اليومي , 

االمتحانات 

التحريرية 

 واليومية
      
      
      
      
      
      



  
 11الصفحة 

 
  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة 
 االداب :ة/ املعهدالكلي

 االاثر :   القسم العلمي 
 6112-9-1 اتريخ ملء امللف :

 
 :التوقيع                                     :                            التوقيع

 اسم املعاون العلمي :                                                     : اسم رئيس القسم
 :  التاريخ     :                                                          لتاريخ  ا

 
 

 
 

 دقـق امللف من قبل  
 ود  اادأداء اجلامعيضمان اجلشعبة 

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلود   شعبة اسم مدير
 التاريخ
 التوقيع

 
 مصادقة السيد العميد

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

 وصف البرنامج األكاديمي

 

يوفر اصف الربانمج ادأكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً دأهم خصائص الربانمج اخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ان قد حقق االستفاد  القصوى من الفرص املتاحة . ايصاحبه اصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا ك

 

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

 اليوجد المعتمد برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى .7

 6102 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 رية وترجمةتعريف الطالب انواع النصوص المسمارية المدونة باللغة االكدية وكيفية قراءة العالمات المسما

 النصوص المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص المسمارية

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .11

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

 ى اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منهاالتعرف عل-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
 -2أ

 برنامجالخاصة بال تيةاألهداف المهارا –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

 لمادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس ا

 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 

 الفصليالسعي 

 

 
 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

 جية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكنولو

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 

 

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

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية  -1د

 التعرف على اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منها-6د

 رفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوصمع-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

 وسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال ال

 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

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 
 

 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

 ق حديثة للتدريساستخدام طر 
 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
 ختبار املتقدمنيا

 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية كرسائل املاجستري واالطاريح والبحوث املنشورة
 الكادر التدريسي

 املنهاج املقرر

 



  
 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
 يةالمهاراتاألهداف  ةيالمعرفاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

 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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 8الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

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

 االثار / المركز علمي القسم ال .2

 337AAT اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6102-9-0 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 التقييموطرائق التعليم والتعلم و مقررمخرجات ال .11

 أهداف المعرفيةال -أ
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -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
 ت المسماريةحفظ العالما-4أ
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -2أ

- 
 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

 - 3ب 

 

 
 رائق التعليم والتعلمط

 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

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 يومي الشفهيالتحضير ال

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

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

 معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص-ج
 حفظ العالمات المسمارية-4ج
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5ج
 -2ج

- 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 حديثة في شرح المادةاستعمال السبورة والوسائل ال

 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

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

 السعي الفصلي

 

 

 

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

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

 صوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منهاالتعرف على اغلب انواع الن-6د

 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

 



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة0

  

 يوصى بها                 اـ الكتب والمراجع التي

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA.abzu 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 لطينيةالتعاون مع هيئة االثار للسماح للطلبة باستنساخ االلواح ا

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

لتعلم مخرجات ا الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وترجمة وشرح  6 

 النصوص المسمارية
امتحان/  محاضرة نصوص اكدية

 تحضير يومي
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 : اجلامعة    
 :/ املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ 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        

 

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

    هنيـاو الماألكاديمي  برنامجس الـــول عن تدريـئـــس المســـة التدريــو هيئــم عضــــاس

 وريــالجب علي دغريبـــال محمــــد جمـــــم.م. رغ
 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثارقسم  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مسح اآلثاري

 جستير آثار قديم )الدراسات المسمارية(ما اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/12/2115 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اآلثاري )طرق غير علمية( شملتها عمليات المسحمعرفة الطالب بأهم المواقع األثرية العراقية القديمة التي 

 .علميةوالتنقيبات ال
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
تنمية قدرة الطالب الفكرية من خالل اعطاء فرصة لعرض مواضيع للمناقشة )المناقشات  -1أ

 الجماعية(.

عرفة الطالب بأهم المواقع األثرية العراقية القديمة التي شملتها اعمال المسح اآلثاري )طرق غير م  -2أ

 علمية( والتنقيبات العلمية.

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المحاضرة. – 1ب 

   - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 السبورة. -1
 طرائق التقييم      

 

 المناقشات.فضالعن  وأسلوب التعبير والتفكير الواجبات المنزلية -1
 االمتحانات الشفهية والتحريرية. -2

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 السبورة. -1

 طرائق التقييم    

 

 سلوب التعبير والتفكير فضالعن المناقشات.الواجبات المنزلية وأ -1
 االمتحانات الشفهية والتحريرية. -2

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

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

 القدرة على العمل بشكل فردي أو جماعي. -1د

 من خالل المناقشات الجماعية. القدرة على عرض بعض المواضيع للمناقشة -2د

 القدرة على التعبير والبحث. -3د

    -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 السبورة. -1

 

 
 طرائق التقييم          

 
 الواجبات المنزلية وأسلوب التعبير والتفكير فضالعن المناقشات. -1
 االمتحانات الشفهية والتحريرية. -2

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لة الدراسيةالمرح

 عملي     نظري      

 / ساعتان المسح اآلثاري AAS212 الثانيةالمرحلة 

     

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 لعدم توفر كتاب منهجي للمقرر. ستخدام السبورةا ابالعتماد على مصادر موثقة معحماضرات تلقى من قبل أستاذة املادة 
 املصادر هي:

للمؤلف علي ارما مطلق  لعراق نشأته وتطوره, وكتابرسالة ماجستري للباحث عمر جسام فاضل العزاوي بعنوان علم اآلاثر يف ا
 علم اآلاثر, وكتاب للمؤلف وليد اجلادر ومؤيد سعيد بعنوان حضارة العراق اجلزء الثالث.يف خل بعنوان مد

 



  
 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 ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

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

  AAS 212 أساسي المسح اآلثاري                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 قرر ــــة التدريس المسئول عن تدريس المــــم عضو هيئــــاس

 وريــالجب علي  دغريبـــال محمــــد جمـــــم.م. رغ

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار قسم   / المركز علمي القسم ال .2

 المسح اآلثاري اسم / رمز المقرر .3

 حضور جيد أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعتان )الكلي(الدراسية عدد الساعات  .6

 27/12/2115 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معرفة الطالب بأهم المواقع األثرية العراقية القديمة التي شملتها عمليات المسح اآلثاري )طرق غير علمية( 

 والتنقيبات العلمية.
 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 موطرائق التعليم والتعلم والتقيي مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
تنمية قدرة الطالب الفكرية من خالل اعطاء فرصة لعرض مواضيع للمناقشة )المناقشات  -1أ

 الجماعية(.

معرفة الطالب بأهم المواقع األثرية العراقية القديمة التي شملتها اعمال المسح اآلثاري )طرق غير   -2أ

 علمية( والتنقيبات العلمية.

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المحاضرة. - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 السبورة. -1
 طرائق التقييم      

 

 الواجبات المنزلية وأسلوب التعبير والتفكير فضالعن المناقشات. -1
 االمتحانات الشفهية والتحريرية. -2

 
 ية والقيمية األهداف الوجدان -ج

  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 السبورة -1
 طرائق التقييم    

 

 الواجبات المنزلية وأسلوب التعبير والتفكير فضالعن المناقشات. -1
 االمتحانات الشفهية والتحريرية. -2

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ستخدام ا ابالعتماد على مصادر موثقة معحماضرات تلقى من قبل أستاذة املادة 

 لعدم توفر كتاب منهجي للمقرر. السبورة
 املصادر هي:

علم اآلاثر يف العراق  رسالة ماجستري للباحث عمر جسام فاضل العزاوي بعنوان
علم اآلاثر, وكتاب يف خل وان مدنشأته وتطوره, وكتاب للمؤلف علي ارما مطلق بعن

, مع استخدام للمؤلف وليد اجلادر ومؤيد سعيد بعنوان حضارة العراق اجلزء الثالث

 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على العمل بشكل فردي أو جماعي. -1د

 القدرة على عرض بعض المواضيع للمناقشة من خالل المناقشات الجماعية. -2د

 القدرة على التعبير والبحث. -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 وعالموض
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعتان األول

أهم المواقع األثرية 

القديمة في بالد 

الرافدين التي شملتها 

اعمال المسح اآلثاري 

)طرق غير علمية( 

 والتنقيبات العلمية.

 المسح اآلثاري

الشرح 

باالعتماد على 

مصادر تتعلق 

بالمقرر مع 

استخدام 

 .السبورة

الواجبات 

المنزلية 

 واسلوب

التعبير 

والتفكير 

والمناقشات  

فضالعن 

االمتحانات 

الشفهية 

 والتحريرية.
       الثاني
      الثالث
      الرابع

      الخامس
      السادس
      السابع
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 .السبورة اثناء الشرح

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 

 
 

 قرر الدراسي خطة تطوير الم .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
  1122 – 22 – 21اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

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

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 لغات قديمة للثالث قديم

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ثرات الخارجية األخرى المؤ .7

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة األكدية-1

 قراءة نصوص أكدية وخاصة قوانني محورايب -2

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 تقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 قواعد اللغة األكدية -1أ

 العالمات المسمارية -2أ

 تطور العالمات -3أ
 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص -4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ

 عرض اختالف العالمات عبر العصور  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتهاعرض نصوص  – 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 2ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وينت احيانا في قراءة النصوصاستخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور ب

 

 
 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

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات
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 .صي(الشخاألخرى 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           اقاسم المقرر أو المس رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 لغات قديمة  الثالث قديم
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ية والقسماصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي وتدريبهم على قراءة النصوص املسمارية واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكل

 مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم على ممارسة ترمجة وحتليل النصوص 
 
 
 
 

 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 المقرراسم  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

2515 – 2512 
 الثالث قديم

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي لغات قديمة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي لالقسم ا .2

 لغات قديمة  اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة األكدية-1

 وخاصة قوانني محورايبقراءة نصوص أكدية  -2

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 قواعد اللغة األكدية -1أ

 العالمات المسمارية -2أ

 تطور العالمات -3أ
 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص -4أ
 المسماريةتنوع مضامين النصوص  -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

    ات المستمرةاجراء االمتحان   -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

 

 
 والقيمية  األهداف الوجدانية -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    

 

 المتحاناتا
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 البنية التحتية  .12

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

 
 )المصادر(  الرئيسية  ـ المراجع2

 كتاب قوانني محورايب ، قواعد اللغة األكدية

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 كتاب له عالقة بقراءة النصوص املسمارية وترمجتها وحتيلها   أي ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 أي موقع ألكرتوين مهتم ابلنصوص املسمارية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تدريب الطالب بشكل عملي على قراءة النصوص واستنساخها وتحليلها 

 
 

 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 لغات قديمة  3 15 -1

 االمتحان نظري لغات قديمة  3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
  1122 – 22 – 21اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

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

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قديم لغات قديمة الرابع

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ثرات الخارجية األخرى المؤ .7

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة األكدية-1

 قراءة نصوص أكدية وخاصة قوانني محورايب -2

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 تقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 قواعد اللغة األكدية -1أ

 العالمات المسمارية -2أ

 تطور العالمات -3أ
 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص -4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ

 عرض اختالف العالمات عبر العصور  -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتهاعرض نصوص  – 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 2ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وينت احيانا في قراءة النصوصاستخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور ب

 

 
 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

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات
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 .صي(الشخاألخرى 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           ساقاسم المقرر أو الم رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 لغات قديمة  قديم الرابع

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 لية والقسماصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي وتدريبهم على قراءة النصوص املسمارية واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الك

 مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم على ممارسة ترمجة وحتليل النصوص 
 
 
 
 

 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 مقرراسم ال 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

2015 – 2012 

 الرابع قديم

 x x x x x x x x x x x x x x x x اساسي لغات قديمة 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز لمي عالقسم ال .2

 للرابع قديم لغات قديمة  اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة األكدية-1

 صوص أكدية وخاصة قوانني محورايبقراءة ن -2

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 
 
 
 
 

 

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

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
 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص -4أ
 ين النصوص المسماريةتنوع مضام -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

 االمتحانات المستمرة اجراء   -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

 

 
 جدانية والقيمية األهداف الو -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

 
 م طرائق التقيي   

 

 االمتحانات
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 البنية التحتية  .12

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

 
 )المصادر(  اجع الرئيسية ـ المر2

 كتاب قوانني محورايب ، قواعد اللغة األكدية

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 كتاب له عالقة بقراءة النصوص املسمارية وترمجتها وحتيلها   أي ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 أي موقع ألكرتوين مهتم ابلنصوص املسمارية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تدريب الطالب بشكل عملي على قراءة النصوص واستنساخها وتحليلها

 

 

 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
حدة / أو اسم الو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري لغات قديمة  3 15 -1

 االمتحان نظري لغات قديمة  3 31 - 16
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
   االداب :ة/ املعهدالكلي   

 االاثر :   القسم العلمي 
 6112-9-1 اتريخ ملء امللف :

 
 :التوقيع                                                    :             التوقيع

 اسم املعاون العلمي :                                                 : 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        

 

اً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجياز 
 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

 االثار / المركز  علميالالقسم  .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نصوص اكدية

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األكاديمي أهداف البرنامج .9

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

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

 المسمارية النصوص
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 مطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمال برنامجمخرجات ال  .11

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

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

رسائل واردة في المعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال ال-3أ

  المسمارية
 حفظ العالمات المسمارية -4أ

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -2أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

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

  فع مستوى التفكير الذهني للطالبالمساهمة في ر- 2ب 

        - 3ب 

 
 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

 

 
 التقييم  طرائق     

 

 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

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

 خالل التحضير اليوميمشاركة الطلبة من 
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 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  لمهارات)االمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية  -1د

 المسمارية من خالل دراسة نماذج منهارسائل التعرف على اغلب انواع ال-6د

  رسائلي المعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة ف-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

 لنصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور ا

 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
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 ة البرنامج بني .11

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

 عملي     نظري      

الرابع 

 المسماري
456AAT 6 نصوص اكدية  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 استخدام طرق حديثة للتدريس
 وسائل تعليمية جديدةاستخدام 

 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
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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

 بة من البرنامجمخرجات التعلم المطلو 

 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
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 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 الفصل / السنة .5

 21 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6102-9-0 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 داف المقررأه .8

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

 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 مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ائق التعليم والتعلم والتقييموطر مقررمخرجات ال .11

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

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

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

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -2أ

-   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

  التفكير الذهني للطالبالمساهمة في رفع مستوى - 2ب 

        - 3ب 

 

 
 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

 

 

 

 
 يم طرائق التقي     

 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

 لمسماريةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص ا       -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
 حفظ العالمات المسمارية -4ج

 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5ج
 -2ج

-   



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 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    

 والفصلية االمتحانات اليومية والشهرية

 التحضير اليومي الشفهي 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

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

 لب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسماريةجعل الطا  -1د-

 المسمارية من خالل دراسة نماذج منهارسائل التعرف على اغلب انواع ال-6د

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

 المات من االلواح الطينية الى الورقالتعرف على كيفية استنساخ الع -5د
    



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA.abzu 

 

 طة تطوير المقرر الدراسي خ .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  6 

 النصوص المسمارية
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   
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                                               اسم                                                 د.رفاه جاسم محادي                                               اسم رئيس القسم :    

 املعاون العلمي :  د. احسان علي                 
          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        

 

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

 

 العلمي/جامعة بغداد/كلية االدابوزارة التعليم العالي والبحث  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

 1/9/2116 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  .11

 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 

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

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

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

  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

 2116-2115سنوي  الفصل / السنة .5

 91  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116-9-1 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 .11

 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

 كبر قدر ممكن من المنهج المقرراستيعاب الطلبة ال -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 

6-11 

 

  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   21ـــ 19 

ـــ  21   

22  

  24ـــ  23

  26ـــ 25

  28ـــ 27

   31ـــ  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.

 

 

 

 

 أ.م .د فاروق دمحم
 
 

 

        

        



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : االاثر   
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                                       د.رفاه جاسم محادي                                               اسم رئيس القسم :     

 د. احسان علي             :    املعاون العلمياسم                                                                 م 
          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        

 

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

 

 العلمي/جامعة بغداد/كلية االدابوزارة التعليم العالي والبحث  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

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 ليسهل قراءتهااالوراق 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

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

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-2أ

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

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

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

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

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب 

 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

 التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل 

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل 

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

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

 النصوص المسماريةمعرفة قراءة -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 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

 االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومةتوظيف  -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

 

 
 
 
 
 
 

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

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

 

 



 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

 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 

 الشخصي(والتطور 

 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 

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 



 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

 2116-2115سنوي  الفصل / السنة .5

 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116-9-1 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

 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 

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

 ؛البرنامج.



 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

 باللغة االكدية 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

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

لطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكين ا– 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/

2115 

مقدمة عن اللغات  3

 القديمة

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

5/11/

2115 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

12/11/

2115 

 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية االكديةتاريخ اللغة  3

19/11/

2115 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حل الخط المسماري 3

26/11/

2115 

انتشار الخط  3

 المسماري

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

2/11/

2115 

انتشار الخط  3

 المسماري

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

9/11/

2115 

 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 31/11

 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 31/3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 6/4



 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 

 

 

 
 

 أ.د ابمسة جليل عبد
 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين ونصوص 3 13/4

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل في اللغة االكدية 3 21/4

 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

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل الوسط 3 21/5

 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

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  كلية االداب: / املعهدةالكلي   
 قسم االاثر:    القسم العلمي    
  5/6102/ 5 اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   علي احليدري ند. إحسا : املعاون العلمي سما                 جاسم محادي د.رفاهأ.:القسمرئيس  سما   

                                                        :  التاريخ                                                            : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ة ضمان اجلود 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 
 وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه

 

 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   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5/5/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعليم الطلبة على قواعد لغة االجداد وهي اللغة األكدية-0
 استنساخ وقراءة نصوص أكدية وسومرية  -6

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطل برنامجمخرجات ال  .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

    عرض اختالف العالمات عبر العصور  -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

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 فكير المنظمتنمية المهارات في الت   -1ج         
   الطالب في النحو واللغة االكدية تنمية مهارة  -2ج          

 - 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في  .المناقشة العلمية و1  

  قراءة النصوص
 تحليل التركيب النحوي للجملة. 2  

 المتعددة كدية التالف مع المفردات واالزمنة القواعدية اال. 3  

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحان الشفوي والتحريري ،الواجب المكلف به الطالب، البحث العلمي

 

 
 

 

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

 ت ادارة الصفمهارا -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

 لسبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة النصوص.استخدام ا3

 تعلم تعاوني .4     

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 االمتحان الشفوي والتحريري ،الواجب المكلف به الطالب، البحث العلمي

 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق اقرمز المقرر أو المس المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 -قواعد اللغة االكدية 457AGAL الرابع

 الرابع مسماري
81 

      / 
     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
امي والتزام بوقت احملاضرة ووقت حتديد االمتحاانت الفصلية للعام هتيئة الكوادر العلمية لرفع املستوى العلمي،تطوير املنهج الع

 الدراسي
 
 
 
 
 
 

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

  
 >القبول املركزي<

  
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 بغدادوزارة التعليم العايل والبحث  العلمي /  رائسة جامعة  

 



  
 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
 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   الرابع

 االكدية

                 اختياري 

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد /كلية االداب

 / المركز علمي القسم ال .2
 االثار

 اسم / رمز المقرر .3
 ماريالرابع مس -قواعد اللغة االكدية

 أشكال الحضور المتاحة .4
 حضور فعلي 

 الفصل / السنة .5
  2115-2116 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 81 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 5/5/2116 

 أهداف المقرر .8
 الشهر الثالث

 تعليم الطلبة على قواعد لغة االجداد وهي اللغة األكدية-0

 استنساخ وقراءة نصوص أكدية وسومرية  -6

 وترمجة وحتليل النصوص -3

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 9الصفحة 

 
  

 

 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

 اختالف العالمات عبر العصورعرض   -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

 اجراء االمتحانات المستمرة   -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     

 

 
 التقييم طرائق      

 

 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

  

  



  
 11الصفحة 

 
  

 

    

  

 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    

 

 اجب المكلف به الطالب، البحث العلمياالمتحان الشفوي والتحريري ،الو

 

 
 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

 والذكاءالتميز بين الطالب من ناحية االستيعاب -3د

    

  

     



  
 11الصفحة 

 
  

 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

    جلمل االمسية ولواحقهاا  الثاين

 -اجلمل االمسية ولواحقها  الثالث
 تكملة

   

    مكوانت العبارة الفعلية  الرابع

الشهر تشرين 
االسبوع -الثاين

 االول

 ضمائر الفاعل 
املنفصلة واملتصلة مع األسم 

 والفعل

   

تطبيقها على بعض اجلمل   الثاين
 الفعلية

   

انني النص االول كتاب قو   الثالث
 محورايب 

   

        النص الثاين  الرابع

شهر كانون 
االسبوع  -االول

 االول

    الرابع 

    السادس  الثاين

    السابع  الثالث

    الثاين عشر  الرابع

 -كانون الثاين
 االول

    الثامن عشر 

    االمتحان  الثاين 

      الثالث 

    امتحان اثين   الرابع

ــة نصــف عطلــــــ
 الســـــنة

  
  

   

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

    الفعل املاضي 

    تطبيقات على النص  الرابع

-الشهر اذار
 االسبوع االول

    الفعل املضارع 

    طبيقات على النص  الثاين



  
 12الصفحة 

 
  

 لبنية التحتية ا .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 اليوجد كتاب منهجي

 بل خيتار االستاذ مادة الدراسة
 

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

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

احبهم اىل املتحف العراقي وتدريبهم على قراءة النصوص املسمارية اصط ( 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

   

 

 اكثر وتخصيص ساعات اضافية للطالب االستعانة بمصادر  
 

 

 

 أ.د ابمسة جليل عبد

    الفعل األمر  الثالث

    تطبيقات على النص  الرابع

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

    صيغة املضعفةال 

    تطبيقات على النص  الثاين

    الصيغة السببية  الثالث

    تطبيقات على النص  الرابع

    صيغة املبين للمجهول  االول -مايس

    تطبيقات على النص  الثاين 

    مراجعة  الثالث 

    امتحاانت  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

     

      الثاين



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : االاثر   
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                                                        اسم                                              د.رفاه جاسم محادي                                               اسم رئيس القسم :      

 املعاون العلمي :  د. احسان علي                 
          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        

 

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

 

 العلمي/جامعة بغداد/كلية االدابوزارة التعليم العالي والبحث  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

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

  وانتشارها  العمارة االسالمية الوقوف على تاريخ    -1أ

  وبيان قرائتها وكتابتها  فن العمارة معرفة -2أ

 ا واهميتهاماكتب على العمارة االسالمية   وتعريف الطالب بماهيتهاالكشف عن قراءات  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

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

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

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 واساليب معالجتها  محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ 

 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 بدرجة تكليف 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

 عملية الدورات التعليمية  محاولة زج الطلبة في

 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

 

 
 

 

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

العمارة العربية    209AALA  الثاني 

 األسالمية في العراق

3  

     

     

     

     

     
 

 
 
 
 
 

 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



 
 املركزي املعد من قبل الوزارةالقبول  -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
 الكادر التدريسي -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 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

     209AALA     الثاني 
   

  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

 209AALA  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2115سنوي  الفصل / السنة .5

 91  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة

 

 

 

 

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

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 باللغة االكدية-2أ

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

 المادة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل -4أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -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

 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

 

 

 والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة -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 العناصر العمارية     15 5ـــ 1

  7ـــ 6
انواع العمائر     6

 األسالمية
 امتحان/بحث محاضرة

 9ـــ  8

 
 6   

 المسجد النبوي
 امتحان/بحث محاضرة

 12ـــ 11
المساجد المبكرة في    9 

 األسالم
 امتحان/بحث محاضرة

 امتحان/بحث محاضرة دور األمارة المبكرة   3  13     

 امتحان/بحث محاضرة بغداد المدورة      12  17ـــ  14

  19ـــ  18

 23ـــ  21

 27ـــ  24

 31ـــ 28

 

 6 

12 

12 

9 

 حصن األخيضر  

 عمائر سامراء

 عمائر بغداد الشرقية 

عمائر الموصل في 

 زمن األتابكة

 

 امتحان/بحث محاضرة

           

          

        

       

       

       

       

         

           

            

             

            

             

            

            

            

        

            

      
      



 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عن العمارة االسالمية جمموعة كتب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

   

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املواقع األلكرتونية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 المختصة بالمادة.

 

 

 
 

 فاروق دمحمد م .أ.
 

 

      
        

        



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد: االداب    
 القسم العلمي    : االاثر   
 6112\9\1اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :  د.رفاه جاسم محادي                                               اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 مان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ض    
 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 
 كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج  مربهناً عما إذا

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 آثار العراق  والجزيرة   

 بكلوريرس  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

 2116\9\1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الراقيون القدماءلتعرف على اللغات القديمة التي كان يتحدث بها 

 القدرة على فهم وتفسير قواعد اللغتين السومرية واالكدية

 حفظ العالمات المسمارية

 التعرف على اهم سمات هذه اللغات 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

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

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث -3أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة – 1ب 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي واالمتحان التحريري 

 

 
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة -1ج         

 عرض الدروس باساليب مختلفة-2ج

 الزيارات الميدانية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 واالمتحان التحريرياالمتحان اليومي 

 



 

 
 

 

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

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  -1د

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2د 

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرائق لتعلم من خالل تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعةوالسعة اثناء التعلم 

 

 

 
 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      

  2 آثار العراق  والجزيرة    r]dl    Arc TOP 330 الثالث 

         

     

     

     
     
 
 
 
 



 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توضيف طرق تدريس جديدة-1
 توضيف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من املهارات-2
 مرونة املنهج جتعل منه قابال للتغيري-3
 قدرة التدريسي على ايصال املعلومة اىل الطالب-4
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1
 الطالب يف مرحلة االعداديةمعدل -2
 الطاقة االستيعابية للقسم-3
 االختبار للمتقدمني-4
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عامر سليمان–اللغة االكدية 
 فوزي رشيد -قواعد اللغة السومرية

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 TIJ الثانية
322 

آثار العراق    

 والجزيرة  

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

                   
                  ا    الثانية

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد\وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االثار\االداب    العلمي  / المركزالقسم  .2

 آثار العراق  والجزيرة    اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2115 الفصل / السنة .5

 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

على آثار العراق الفنية والعمارية خالل فترات األحتالل األربعة ) معرفة الطلبة في المرحلة الثالثة القديم  

األخميني واألسكندرالمقدوني والسلوقي والساساني ( فضال عن أبرز األحداث السياسية التي حدثت في تلك 

 الفترات
  
  

 
 
 
 
 

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

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

 معرفة االساليب الحديثة في فهم اللغة -1أ
 معرفة النظم التي تعتمد في فهم اللغة-2أ

 معرفة اهم واشهر االمواقع االثارية باللغة االنكليزية -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 التحفيز المستمر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات والكتب  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على لعمل الجماعي-1ج

 القدرة علىالتواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المشكالت وايجاد الحلول لهاالعمل على حل 

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل
 طرائق التقييم    

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي



 

 تكلفة في عمل بحث يخص مادة الدرسة

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 التحفيز المستمر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات والكتب  – 2د 

  

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

فرتة االحتالل االمخيين: سقوط  
 اببل

 السبورة آثار العراق  والجزيرة  

 والورق
اسئلة شفوية 

وعلى 

 السبورة

   الثاين

 احلالة السياسية  
   

أحوال بالد اببل يف فرتة     الثالث
 االحتالل االمخيين

   

آاثر العراق يف فرتة االحتالل   الرابع
 االمخيين، اببل، أشور

   

الشهر تشرين 
االسبوع -الثاين

 االول

    الفخار االمخيين 

فرتة احتالل اإلسكندر   الثاين
 املقدوين

   

    فرتة االحتالل السلوقي  الثالث

العراق يف فرتة االحتالل آاثر   الرابع
 السلوقي، ختطيط املدن

   

شهر كانون 
االسبوع  -االول

 االول

خمطط : مدينة سلوقية دجلة  
 املدنية، مبىن األرشيف،

   

    املسرح، االكورا واجلمناسيوم  الثاين

    القصوراملعابد و   الرابع

 -كانون الثاين
 االول

    البيوت السكنية، املقابر 

    فرتة الصراع الفرثي الروماين   الثاين 

اتريخ ، مدينة احلضر: التسمية   الثالث 
 احلضر السياسي

   

 ،عوامل نشوء املدينة   الرابع
 التحصينات  الدفاعية

   

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

     

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

 --------    



 البنية التحتية  .12

13.  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتب عن االحتالل ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 النت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

    ملعابد الصغريةا  الرابع

-الشهر اذار
 االسبوع االول

  

 النحت يف مدنية احلضر
   

   الثاين

 احلضرية املنحواتت
   

حتالل آاثر العراق يف فرتة اال  الثالث
 الساساين

    

    نمدنية طيسفو   الرابع

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

    قصر املدائن 

    بيوت السكن يف املدائن  الثاين

    شعافبناية تل أبو   الثالث

    املعابد الكبرية  الرابع

    كنيسة املدائن    االول -مايس

    كنيستا احلرية  الثاين 

 ، مملكة احلرية:  املوقع   الثالث 
 التسمية 

   

     عوامل النشوء واالزدهار  

     السكان والتاريخ السياسي  

    البقااي العمارية   

    مراجعة  



   

 

 

 

 

 م.م عادل شاكر

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
  1122 – 22 – 21اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي    

 

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

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الفنون والعمارة القديمة للصف األول

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  تمد  المع برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب بتاريخ الفنون القدمية-1

 تعريف الطالب على املواد األثرية املكتشفة املتعلقة ابملادة -2

 تعريف الطالب على الصالت احلضارية -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 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 الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية - 6أ
 
  برنامجلخاصة 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 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

 ل المادةفسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حو -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 

 ثارالتعيين في هيأة التراث واال -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 المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 الفنون والعمارة القدمية  مرحلة األولىال

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 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 الب لتدريبهممع زايرة موقعية للط
 
 
 
 

 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

 أم اختياري
 يةالمهاراتألهداف ا 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 – 2112 

 مرحلة األولىال

الفنون والعمارة  
 القدمية

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 للمرحلة األوىل الفنون والعمارة القدمية م / رمز المقرراس .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2116 – 11 – 12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ الفنون القدمية-1

 اد األثرية املكتشفة املتعلقة ابملادةتعريف الطالب على املو  -2

 تعريف الطالب على الصالت احلضارية -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 ططاتعرض الخرائط والمخ -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

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 تعلم طرائق التعليم وال     

 

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعمال قواميس خاصة باللغةتوجيه اسئلة خارجية  باس -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

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

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

 همةمع بعض الكتب واملصادر امل
 

 )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 

.... 
 ارية والفنية العماثر 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 (.هيلية التأالعامة 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  الفنون والعمارة القدمية  3 15 -1

 االمتحان نظري  الفنون والعمارة القدمية  3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 6112/ 11/ 11اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. احسان علي احليدري  : املعاون العلمي سما                  أ.د. رفاه جاسم محادي     : 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 
 حبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصا

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/  المؤسسة التعليمية .1

 ية االدابكل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حلقة دراسية

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116/ 11/ 11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي
 

 تعريف طلبة الماجستير باهم المقومات الحضارية لبالد الرافدين

 تدريب الطالب على طريقة عرض المادة

 من المصادر المادةتدريب الطالب على كيفية اختزال 

 تدريب الطالب على كيفية كتابة البحث

 توجيه الطالب الى مصادر خارج الكتب المنهجية

 توجيه الطالب على كيفية اقتباس المعلومات من الكتب

 

 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 المقومات الحضارية لبالد الرافدين  تعريف طلبة الماجستير باهم 1أ

 تدريب الطالب على كيفية اختزال المادة من المصادر -2أ

 تدريب الطالب على طريقة عرض المادة   -3أ
 تدريب الطالب على كيفية كتابة البحث -4أ

 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الحوار في شرح المادةتدريب الطالب على  – 1ب 

 وعدم االعتماد على كتاب واحدالتعرف على اكثر من كتاب ومصدر  – 2ب

 تدريب الطالب على كيفية كتابة الرسائل – 3ب

   -4ب 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 من خالل محاورة الطالب شرح المادة  .1

 زيارة المتحف العراقي .2

 زيارة المواقع االثرية .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ر اليوميالتحضي .1

 التحضير البيتي ويشمل اعداد ورقة بكل جزء من المادة يتم شرحه .2

 اعداد تقارير فصلية .3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تعريف الطالب بمقومات الحضارة العراقية  -1ج         

 تعريف الطالب بمدى اهمية الحضارة العراقية  -2ج

 

 رمقومات الحضارة وتاثيراتها في البلدان المجاورةتعر يف الطالب باهمية ومدى انتشا -3ج

 العالقات الحضارية التي تربط البلدان المجاورة لبالد الرافدين -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 شرح المادة من خالل محاورة الطالب  .1

 زيارة المتحف العراقي .2

 زيارة المواقع االثرية .3



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 يوميالتحضير ال .1

 التحضير البيتي ويشمل اعداد ورقة بكل جزء من المادة يتم شرحه .2

 اعداد تقارير فصلية .3

 
 

 

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

 والعمل الجماعي العمل الميداني  -1د

 راثالعمل في الهيئة العامة لالثار والت-2

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 (المتحفي العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق  -4 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 شرح المادة من خالل محاورة الطالب  .1

 زيارة المتحف العراقي .2

 زيارة المواقع االثرية .3

 

 
 طرائق التقييم          

 
 يالتحضير اليوم .1

 التحضير البيتي ويشمل اعداد ورقة بكل جزء من المادة يتم شرحه .2

 اعداد تقارير فصلية .3

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3 حلقة دراسية Sum الماجستير

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
 مدى قدرة التدريسي على ايصال املادة -1

 مدى قدرة التدريسي على  ضبط الصف  -6

 توظيف املهارات للحصول على مستوى علمي افضل -3

 الجل ايصال املادة للطالبالنظرية والعملية استخدام افضل الوسائل  -4
 
 
 
 
 المعهد(بااللتحاق بالكلية أو  األنظمة المتعلقة ع)وضمعيار القبول  .12

 االمتحان التنافسي -1

 معدل الطالب -6

 املقابلة -3
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 واملوسوعات املصادر العلمية -1
 مهارات التدريسي -2

 ذات عالقة باالثارمجالت ودوريات  -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 

 قيمية وال
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

2115-2112 Sum اساسي حلقة دراسية x x x x x x x x x x x x x x x x 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

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

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

 حلقة دراسية اسم / رمز المقرر .3

 حضور يومي المتاحةأشكال الحضور  .4

 2116-2115 الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ساعتان )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116/ 11/11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 تعريف طلبة الماجستير باهم المقومات الحضارية لبالد الرافدين ( أ

 تدريب الطالب على طريقة عرض المادة ( ب

 اختزال المادة من المصادر ج( تدريب الطالب على كيفية

 د( تدريب الطالب على كيفية كتابة البحث

 هـ( توجيه الطالب الى مصادر خارج الكتب المنهجية

 و( توجيه الطالب على كيفية اقتباس المعلومات من الكتب

 
  

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 بالمقومات الحضاريةتعريف ال --1أ

 باهمية ومدى تاير وتاثر الحضارة العراقية في البلدان المجاورةالتعريف  -2أ

 تدريب على كيفية عرض المادة   -3أ
  -4أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 استخدام طريقة الحوار– 1ب

 كتابة البحوث الفصلية – 2ب

 زيارة المتحف العراقي – 3ب

  - 2ب

   - 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة 

 توجيه الطالب الى المصادر غير الكتب المنهجية

 تدريب الطالب على كتابة البحوث القصيرة وكيفية اختزال المادة من الكتب والمقاالت

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 التحضير اليومي

 طريقة القاء او عرض المادة

 عامة تتعلق باالثار اسئلة جانبية 

 تكليف الطالب بكتابة موجز عن حالة او معلومة 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تدريب الطالب على طريقة عرض المادة -1ج ( ت

 ج( تدريب الطالب على كيفية اختزال المادة من المصادر

 د( تدريب الطالب على كيفية كتابة البحث

 ج الكتب المنهجيةهـ( توجيه الطالب الى مصادر خار

 و( توجيه الطالب على كيفية اقتباس المعلومات من الكتب

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 شرح المادة 

 توجيه الطالب الى المصادر غير الكتب المنهجية

 تدريب الطالب على كتابة البحوث القصيرة وكيفية اختزال المادة من الكتب والمقاالت

 
 طرائق التقييم    

 

 التحضير اليومي

 طريقة القاء او عرض المادة

 اسئلة جانبية  عامة تتعلق باالثار

 تكليف الطالب بكتابة موجز عن حالة او معلومة 

 

 

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

 احة والتنقيب والصيانةالعمل الميداني في الرسم والمس -1د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-2

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق(  -4         

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ة التقييمطريق طريقة التعليم

من كانون 

االول/ 

2115 

 ساعتان

 اسبوعيا  
 حلقة دراسية 

الشرح 

وعرض 

 المادة 

 االسئلة

 االمتحان 

      االول
      الثاني
      الثالث
      الرابع

      الخامس
 2كانون 

2116 
     



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 ال يوجد كتاب منهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ومقاالت وموسوعات  جمموعة كتب  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

      االول
      الثاني
      الثالث
      الرابع
شباط/ 

2116 
     

      لاالو
-الثاني

والثالث 

العطلة 

 الربيعية

7-14 /

 شباط
    

      الثالث
      الرابع
اذار/ 

2116 
     

      االول
      الثاني
      الثالث
      الرابع

      الخامس
نيسان/ 

2116 
     

      االول
      الثاني
      الثالث
      الرابع
ايار/ 

2116 
     

      االول
      الثاني
      الثالث
 االمتحانات النهائية الرابع

      



  
 11الصفحة 

 
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( مية , التقارير ,.... المجالت العل) 
 نعم

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 نعم

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  االداب: / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 6112\9\1اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                              :   التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                               د.رفاه جاسم محادي  : 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        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 لغات قديمة

 يرس ربكلو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد مد  المعت برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116\9\1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لتعرف على اللغات القديمة التي كان يتحدث بها الراقيون القدماء

 القدرة على فهم وتفسير قواعد اللغتين السومرية واالكدية

 مات المسماريةحفظ العال

 التعرف على اهم سمات هذه اللغات 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
     اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة   -1أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر-2أ

 ل الصحيحة لكتابة البحوثالتعرف على الوسائ -3أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الجماعية والحوار القدرة على المشاركة– 1ب 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب 

        - 3ب 

 
  طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي واالمتحان التحريري 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة -1ج         

 عرض الدروس باساليب مختلفة-2ج

 الزيارات الميدانية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 وزيادة السرعةوالسعة اثناء التعلم لمعالجة المعرفية طرائق لتعلم من خالل تنشيط الذاكرة وا

 

 

 
 طرائق التقييم          

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

 

 بنية البرنامج  .11

 مدةالساعات المعت           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 لغات قديمة 211AAnL الثانية

اللغة نصوص اثرية ب 213AATL الثانية

 االنكليزية
2  

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توضيف طرق تدريس جديدة-1
 توضيف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من املهارات-2
 مرونة املنهج جتعل منه قابال للتغيري-3
 قدرة التدريسي على ايصال املعلومة اىل الطالب-4
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1
 معدل الطالب يف مرحلة االعدادية-2
 الطاقة االستيعابية للقسم-3
 االختبار للمتقدمني-4
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عامر سليمان–اللغة االكدية 
 فوزي رشيد -قواعد اللغة السومرية

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 لبرنامجمخرجات التعلم المطلوبة من ا 

 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

                 اساسي اللغات القديمة  الثانية

                   
                 اساسي اللغة االنكليزية  الثانية

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد\وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليميةالمؤسسة التع .1

 االثار\االداب    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ب ملم مبعاين الغة االنكليزية ضمن اختصاصهجعل الطال

 تعليم املستمر للغة االنكلزية 

 حتفيز الطالب على دراسة للغة االنكليزية ضمن االختصاص الدقيق

 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة االساليب الحديثة في فهم اللغة -1أ

 معرفة النظم التي تعتمد في فهم اللغة-2أ

 معرفة اهم واشهر االمواقع االثارية باللغة االنكليزية -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 لكتب التحفيز المستمر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات وا – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 

 

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج

 القدرة على لعمل الجماعي-1ج

 القدرة علىالتواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب

 الب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكلتدريب الط
 طرائق التقييم    

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي

 تكلفة في عمل بحث يخص مادة الدرسة

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 1/9/11اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                                            التوقيع    
 د. رفاه جاسم                                                 اسم املعاون العلمي :د. احسان علي احليدري                    : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                                                 :         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 دة واألداء اجلامعيضمان اجلو شعبة     
 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 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد 

 

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

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نصوص سومرية للمرحلة الثالثة

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 اهمية االثار وموقعها ضمن العلوم االخرى.جعل الطالب قادرا على فهم 

 جعل الطالب قادرا على استيعاب المستجدات الحديثة في علم االثار .

 جعل الطالب قادرا على تطبيق هذه المستجدات الحديثة صمن الواقع الحاضر

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      معرفة علم االثار قديما وفهمه حديثا  -1أ

 التعرف على تاريخ العلم-2أ

 فهم المصطلحات االثارية الحديثة -3أ
 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب.تحديد مستوى – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من خالل المادة العلمية. – 2ب 

التحليلي وعن كيفية المعالجة لها في التفكير على وفق نتائج المادة   االستدالل على الواقع  - 3ب 

    النتائج ومخرجات المادة. العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 افالم علميو وفق التخصص العلمي . عرض -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 للبحوث المكلف بها.تحديد درجات  -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج         

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-2ج

 تشجيعه على التواصل في معرفة المستجدات الحديثة في علمه -3ج

 المعلومة وتدقيقهاحثه على تحري صدق -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 علميو وفق التخصص العلمي .عرض افالم  -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 المكلف بها.تحديد درجات للبحوث  -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-2د

 المادة النظرية تطبيقا ميدانيا. تمكين الطلبة على تطبيق-3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرح منهاج وطريقة تدريسية مناسبة مع المؤسسات التي سيتعامل معها على وفق دراسته.-

 وفق ما تعلمه.التطبيق الميداني والميداني والمهني والتدريب على -

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة.-

 العمل على اكسابهم الثقة في انفسهم-

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 تحديد درجات للبحوث المكلف بها. -

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 -- 3 نصوص سومرية A ST 335 المرحلة الثالثة

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -1

 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته املختلفة. -2

 مرونة املنهج جتعل منه قابال على التغيري.  -3

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة. -4

 أتثريها على الطالب.القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى  -5
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1



  
 5الصفحة 

 
  

 معدل الطالب يف االعدادية -2
 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 اجراء مقابلة مع الطالب-4
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلدبثة  -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3

 التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية -4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
اسم 

 المقرر
 أساسي

أم 

 اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة 

 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

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

 A ST الثالثة
335 

نصوص 

 سومري
 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي

                   

                    

                   

                    

                   



  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 د. سجى مؤيد عبد اللطيف /جامعة بغداد/كلية االداب/قسم االثار

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار الجامعي / المركزالقسم  .2

 A ST 333نصوص سومرية للثالث مسماري  اسم / رمز المقرر .3

 اللغة العربية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة السومرية-1
 قراءة نصوصها -2

 وترمجتها -3

 
 

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 لقواعد اللغة السومرية-1أ

 العالمات المسمارية-2أ

 تطور العالمات -3أ
 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص-4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ
 عرض اختالف العالمات عبر العصور  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -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

  االمتحانات المستمرة اجراء   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 النصوص

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية 
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 مهارات التفكير -ج

 خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغةتوجيه اسئلة -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    

 

 

 
المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د  

.) 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د
 

 بنية المقرر .1
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

الشهر 
تشرين 
 -االول

االسبوع 
 االول

مدخل متهيدي يف  3
 قواعد اللغة السومرية

 لغة سومرية

 محاضرة

اسئلة شفوية 

وعلى 

السبورة مع 

التقارير 

 والبحوث

العبارات االمسية   الثاين
 ولواحقها

نفسه يف مجيع  نفسه يف مجيع احلقول
 احلقول

نفسه يف مجيع 
 احلقول

العبارات االمسية   الثالث
 تكملة -ولواحقها

 
  

    مكوانت العبارة الفعلية  الرابع

الشهر 
تشرين 

-الثاين
االسبوع 

 االول

  ضمائر الفاعل 

  

ادوات وحشوات   الثاين
 احلالة يف العبارة الفعلية

 
  

النص االول يف   الثالث
 .Volk  Kالكتاب 

, sumerian 
reader,Roma, 

1999 
 

 

  

    النص الثاين  الرابع

    الثالث شهر كانون 
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 -االول
االسبوع 

 االول
    اخلامس  الثاين

    السابع  الثالث

    احلادي عشر  الرابع

كانون 
 -الثاين
 االول

الرابع عشروالسابع  
 عشر

 
  

والتاسع عشر مع   الثاين 
 االمتحان

 
  

      الثالث 

    33النص    الرابع

عطلــــــــة 
نصــف 
 الســـــنة

  
 تكملة-33النص 

 
  

الشهر 
 -شباط

االسبوع 
 الثالث

  33النص ، 

  

    31النص   الرابع

الشهر 
-اذار

االسبوع 
 االول

  33النص  

  

    33النص   الثاين

    33النص   الثالث
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 البنية التحتية  .2

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 اليوجد كتاب منهجي

Volk  K. , sumerian reader,Roma, 1999 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 : cdliموقع املسمارايت 

 Library Digital Cuneiform - CDLI

Initiative 
http://cdli.ucla.edu/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات الميدانية 

 ) 

اىل املتحف العراقي وتدريبهم على قراءة النصوص  اصطاحبهم
 املسمارية واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم

 33النص 
    31النص   الرابع

شهر 
 -نيسان

االسبوع 
 االول

  33النص  

  

    33النص  الثاين

    33النص   الثالث

البنود االوىل والثانية   الرابع
والثالثة من قوانني 

 اورمنو

 
  

 -مايس
 االول

الرابعة واخلامسة  
 والسادسة

 
  

    امتحاانت  الثاين 

      الثالث 

    امتحاانت  الرابع

http://cdli.ucla.edu/
http://cdli.ucla.edu/
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 القبول  .3

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 1/9/3311اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                                            التوقيع    
 د. رفاه جاسم                                                 اسم املعاون العلمي :د. احسان علي احليدري                    : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                                                 :         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

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

 

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

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 لغة سومرية /المرحلة الرابعة

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .21

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 اهمية االثار وموقعها ضمن العلوم االخرى.جعل الطالب قادرا على فهم 

 جعل الطالب قادرا على استيعاب المستجدات الحديثة في علم االثار .

 جعل الطالب قادرا على تطبيق هذه المستجدات الحديثة صمن الواقع الحاضر

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24
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  االهداف المعرفية  - ب
      معرفة علم االثار قديما وفهمه حديثا  -1أ

 التعرف على تاريخ العلم-2أ

 فهم المصطلحات االثارية الحديثة -3أ
 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب.تحديد مستوى – 1ب 

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من خالل المادة العلمية. – 2ب 

التحليلي وعن كيفية المعالجة لها في التفكير على وفق نتائج المادة   االستدالل على الواقع  - 3ب 

    النتائج ومخرجات المادة. العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 افالم علميو وفق التخصص العلمي . عرض -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 للبحوث المكلف بها.تحديد درجات  -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج         

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-2ج

 تشجيعه على التواصل في معرفة المستجدات الحديثة في علمه -3ج

 المعلومة وتدقيقهاحثه على تحري صدق -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
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 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 علميو وفق التخصص العلمي .عرض افالم  -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 المكلف بها.تحديد درجات للبحوث  -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-2د

 المادة النظرية تطبيقا ميدانيا. تمكين الطلبة على تطبيق-3د

 القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها مهنيا.-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرح منهاج وطريقة تدريسية مناسبة مع المؤسسات التي سيتعامل معها على وفق دراسته.-

 وفق ما تعلمه.التطبيق الميداني والميداني والمهني والتدريب على -

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة.-

 العمل على اكسابهم الثقة في انفسهم-

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 تحديد درجات للبحوث المكلف بها. -

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية
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 بنية البرنامج  .25

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

 عملي     نظري      

  3 لغة سومرية A SL 460 المرحلة الرابعة

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -6

 توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده يف حياته املختلفة. -7

 مرونة املنهج جتعل منه قابال على التغيري.  -8

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة. -9

 ها على الطالب.القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثري  -11
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1
 معدل الطالب يف االعدادية -2
 الطاقة االستيعابية للقسم -3
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 اجراء مقابلة مع الطالب-4
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 املصادر العلمية احلدبثة  -5

 الكادر التدريسي -6

 املقرر الدراسي -7

 التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية -8

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

المستو

 ى

رمز 

المقر

 ر

اسم 

 المقرر
 أساسي

أم 

اختيار

 ي

األهداف 

 ة يالمعرف
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة 

والتأهيلية 

 )المنقولة

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 

 (الشخصي
أ

1 
أ

2 
أ

3 
أ

4 
ب

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
د

1 
د

2 
د

3 
د

4 
 A لرابعةا

SL 
46

6 

لغة 

سومر

 ية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .4

 االثار القسم الجامعي / المركز .5

 اسم / رمز المقرر .6
 لغة سومرية/ رابع مسماري

A SL460 

 لغة عربية البرامج التي يدخل فيها .7

 فعلي أشكال الحضور المتاحة .8

 االمتحان السنوي الفصل / السنة .9

عدد الساعات الدراسية  .11

 )الكلي(
 ساعة 61

 1/9/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .11

 أهداف المقرر .12

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة السومرية وقراءة نصوصها

 
 

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

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13

 المعرفة والفهم  - أ

 لقواعد اللغة السومرية-1أ

 العالمات المسمارية-2أ

 تطور العالمات -3أ
 العالمات والقواعد على النصوصتطبيق -4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ
 عرض اختالف العالمات عبر العصور  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 عرض نصوص ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتها– 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 2ب

 الطلبة على العمليعرضهم على نسخ جبسية لتدريب  – 3ب

  اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 النصوص

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية 
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 مهارات التفكير -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 اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية 

 
المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د 

.) 

 هيأة التراث واالثار  -1د

 الكليات والمعاهد-2د
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 بنية المقرر .14
 

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

الوحدة / اسم 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة 

 التقييم

الشهر 
تشرين 
 -االول

االسبوع 
 االول

3 

يف الكتاب  32النص 
Volk  K. , 

sumerian 
reader,Roma, 

1999 
 
 
 

 لغة سومرية

 محاضرة

اسئلة شفوية 

وعلى 

السبورة مع 

التقارير 

 والبحوث

 الثاين

 

يف الكتاب  33النص 
Volk  K. , 

sumerian 
reader,Roma, 

1999 
 

 نفسه يف مجيع احلقول

نفسه يف مجيع 
 احلقول

نفسه يف مجيع 
 احلقول

 .Zamudio R  الثالث
J.,Antologia de 

textos 
sumerions,Ma

drid,2003 

نصوص اقتصادية 
ورسائل وقصة ادبية 

 من كتاب
 33النصان ،

 نفسه يف مجيع احلقول

نفسه يف مجيع 
 احلقول

 نفسه يف مجيع
 احلقول
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    31، 33النصان   الرابع

الشهر 
تشرين 

-الثاين
االسبوع 

 االول

  39، 33،32النصان  

  

 31النص   الثاين
 11-1االسطر :

 
  

 تكملة   الثالث
13-33 

 
  

    33-33  الرابع

شهر كانون 
 -االول

االسبوع 
 االول

 33-33  

  

    13-33  الثاين

    33-13  الثالث

    23-33  الرابع

كانون 
 -الثاين
 االول

 23-93  
  

    مراجعة مع االمتحان  الثاين 

    عطلــــــــة نصــف الســـــنة  الثالث 

    133-93   الرابع

عطلــــــــة 
نصــف 
 الســـــنة

  
133-113 
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الشهر 
 -شباط

االسبوع 
 الثالث

 113-113  
 امتحان

 

  

رسائل من املصدر   الرابع
 نفسه

 33النص 

 
  

الشهر 
-اذار

االسبوع 
 االول

  32النص  

  

    39النص   الثاين

   الثالث
 33النص 

 
  

    33النص   الرابع

شهر 
 -نيسان

االسبوع 
 االول

قانون لبت عشتار من  
 املصدر نفسه

 33النص 
 3-1االسطر :

 

  

    3-3  الثاين

    13-2  الثالث

    13-13  الرابع

 -مايس
 االول

  مع االمتحان11-19 
  

    امتحاانت  الثاين 

    امتحاانت  الثالث 

    امتحاانت  الرابع
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 البنية التحتية  .15

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 اليوجد كتاب منهجي

Volk  K. , sumerian reader,Roma, 1999 
Zamudio R. J.,Antologia de textos 

sumerions,Madrid,2003 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 والبرمجيات والمواقع االلكترونية (

 : cdliموقع املسمارايت 

 Library Digital Cuneiform - CDLI

Initiative 
http://cdli.ucla.edu/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات الميدانية 

 ) 

اصطاحبهم اىل املتحف العراقي وتدريبهم على قراءة النصوص 
 املسمارية واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم

 
 القبول  .16

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cdli.ucla.edu/
http://cdli.ucla.edu/
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 1/9/3311اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                                            التوقيع    
 د. رفاه جاسم                                                 اسم املعاون العلمي :د. احسان علي احليدري                    : 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                                                                                                       
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 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 التعليميةالمؤسسة  .29

 اآلداب  / المركز  علميالقسم ال .31

او اسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
 ترجمات لنصوص اثرية باللغة االنكليزية

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .32

  :النظام الدراسي  .33
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .34

المؤثرات الخارجية  .35

 األخرى 
 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .36

 أهداف البرنامج األكاديمي .37

 جعل الطالب قادرا على فهم اهمية االثار وموقعها ضمن العلوم االخرى.

 االثار .جعل الطالب قادرا على استيعاب المستجدات الحديثة في علم 

 جعل الطالب قادرا على تطبيق هذه المستجدات الحديثة صمن الواقع الحاضر
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .38

  االهداف المعرفية  - ت
      معرفة علم االثار قديما وفهمه حديثا  -1أ

 التعرف على تاريخ العلم-2أ

 االثارية الحديثةفهم المصطلحات  -3أ
 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 تحديد مستوى الخبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب.– 1ب 

 خالل المادة العلمية.المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من  – 2ب 

التحليلي وعن كيفية المعالجة لها في التفكير على وفق نتائج المادة   االستدالل على الواقع  - 3ب 

    العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء النتائج ومخرجات المادة.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 عرض افالم علميو وفق التخصص العلمي . -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 ت وندوات علمية .زج الطلبة في دورا -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 تحديد درجات للبحوث المكلف بها. -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج         

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-2ج

 تشجيعه على التواصل في معرفة المستجدات الحديثة في علمه -3ج

 حثه على تحري صدق المعلومة وتدقيقها-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
 استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 عرض افالم علميو وفق التخصص العلمي . -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 ت وندوات علمية .زج الطلبة في دورا -

 

 

 
 طرائق التقييم    

 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 تحديد درجات للبحوث المكلف بها. -
 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية -

 

 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-2د

 تمكين الطلبة على تطبيق المادة النظرية تطبيقا ميدانيا.-3د

 هنيا.القدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية وتوظيفها م-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرح منهاج وطريقة تدريسية مناسبة مع المؤسسات التي سيتعامل معها على وفق دراسته.-

 التطبيق الميداني والميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه.-

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة.-

 انفسهمالعمل على اكسابهم الثقة في -

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 اختبارات يومية من خالل االسئلة الصفية للمادة العلمية. -
 اعطاء درجات للمشاركة والحضور واالسئلة التنافسية -
 تحديد درجات للبحوث المكلف بها. -

 االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية
 

 بنية البرنامج  .39

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق أو المساقرمز المقرر  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ترجمات لنصوص اثرية  A AATL 333 الثالثة

 باللغة االنكليزية
2 -- 

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .41

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -11

 الطالب من معلومات تفيده يف حياته املختلفة.توظيف وسائل جديدة ختدم ما اكتسبه  -12

 مرونة املنهج جتعل منه قابال على التغيري.  -13

 توظيف املهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على املعلومة بسرعة. -14

 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى أتثريها على الطالب. -15
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .41

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1
 معدل الطالب يف االعدادية -2
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 الطاقة االستيعابية للقسم -3
 اجراء مقابلة مع الطالب-4
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 املصادر العلمية احلدبثة  -9

 الكادر التدريسي -11

 الدراسي املقرر -11

 التقريب بني املهارات االكادميية والعلمية -12
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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 

 السنة / المستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثة

 رمز المقرر

 
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
والتأهيلية المهارات العامة  األهداف الوجدانية والقيمية  برنامج الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

المهارات األخرى  )المنقولة
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

A SuL 333  ترجمات لنصوص

اثرية باللغة 

 االنكليزية

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلأداب/ قسم اآلثار القسم الجامعي / المركز .2

 333AATL ترجمات لنصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

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

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 91 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 4/2116/ 1 إعداد هذا الوصفتاريخ  .8

 أهداف المقرر .9

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب  بالنصوص االثرية باللغة االنكليزية وتدريبة على قراءة وفهم 

 وترجمة   هذه  النصوص.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم -أ

 توظيف المعلومات التي تساعده فهم تاريخ النصوص االنكليزية.  أن يتعرف الطالب على -1أ

 أن يصف الطالب النصوص ويحللها ويترجمها. -2أ

 أن يتعرف الطالب على  لفظ  وقراءة النصوص  االثرية باللغة االنكليزية.  -3أ

 -4أ

 -5أ

 -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 المعلومات التى تساعده فى  النصوص االثرية     .أن يكون الطالب قادراً على توظيف  - 1ب

 أن يكون قادراً على إستنتاج وفهم  الترجمة ومعاني الكلمات االثرية باللغة االنكليزية.  - 2ب

 أن  يترجم كل  نص   ويقوم بالتعليق عليه.  - 3ب

نفس أن يربط بين معلومات هذه النصوص االثرية والحقائق التاريخية  المرتبطة ب  -4ب

 الموضوع.
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 طرائق التعليم والتعلم

 

 . المحاضرة النظرية.1

 المناقشات الجماعية والحوار. .2

 . . كتابة البحوث والتقارير3

 

 

 طرائق التقييم

 

 . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب

 % السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية.41

 اإلختبار التحريري النهائي.% 61

 

 مهارات التفكير -ج

 إستخدام المعلومات المستقاة من النصوص  في فهم  ودراسة االثار باللغة االنكليزية. -1ج

 تطبيق قواعد ما تعلمه فيما يخص النشر العلمى على  النصوص االثرية. -2ج

 .ممارسة مهارة الوصف االثري  فيما يخص  النصوص االنكليزية -3ج
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 تحليل وفهم  النصوص االثرية. -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          

 طرائق التقييم

 %15(       1االمتحان )

 %15(       2االمتحان )

 %5واجبات وحضور  

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  
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العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارات   -د  

.) 

 . في إستخدام المناهج العلمية البحثية إظهار قدرات التعلـم الذاتـى -1د

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 -3د

 -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

  )مثال( 2 األول
التاريخ: االبطال 

 والملوك

إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

 الصيغ الزمنية  2 الثاني
إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

 ساللة اور الثالثة  2 الثالث
إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

 رثاء اور  2 الرابع
إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

 وثائق تاريخية  2 الخامس
إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

  2 السادس
مستوطنو سومر 

 االوائل

إلقاء 

 محاضرة

أداء إمتحان 

 يومي

أداء إمتحان إلقاء  اول من حكم سومر  2 السابع
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 البنية التحتية .12

 المطلوبة :القراءات 

 النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

 أخرى 

 

تاريخ سومر: منهج باللغة االنكليزية لطلبة المرحلة 

 قسم اآلثار/الثالثة 

 تأليف: د.قصي عبد الهادي

 استاذ المادة أ. م. د. سجى مؤيد عبد اللطيف

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل 

المثال ورش العمل والدوريات 

 االلكترونية ( والبرمجيات والمواقع

 اليوجد

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات الميدانية 

) 

 اليوجد

 

 القبول .13

 يومي محاضرة
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  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة

أكبر عدد من 

 الطلبة
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد: االداب    
 القسم العلمي    : االاثر   
 6112\9\1اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :  د.رفاه جاسم محادي                                               اسم املعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 مان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ض    
 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 
 كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج  مربهناً عما إذا

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 آثار العراق  والجزيرة   

 بكلوريرس  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

 2116\9\1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الراقيون القدماءلتعرف على اللغات القديمة التي كان يتحدث بها 

 القدرة على فهم وتفسير قواعد اللغتين السومرية واالكدية

 حفظ العالمات المسمارية

 التعرف على اهم سمات هذه اللغات 

 

 

 

 

 



 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   - أ

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

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث -3أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-4أ
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة – 1ب 

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان اليومي واالمتحان التحريري 

 

 
 الوجدانية والقيمية .األهداف  -ج

 تشجيع الطالب على قراءة الكتب حسب المرحلة -1ج         

 عرض الدروس باساليب مختلفة-2ج

 الزيارات الميدانية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشات العلمية والحوار واستخدام التقنيات الحديثة

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 واالمتحان التحريرياالمتحان اليومي 

 



 

 
 

 

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

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  -1د

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2د 

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرائق لتعلم من خالل تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعةوالسعة اثناء التعلم 

 

 

 
 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      

  2 آثار العراق  والجزيرة    Arc TIJ 322   الثالث اسالمي

         

     

     

     
     
 
 
 
 



 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 توضيف طرق تدريس جديدة-1
 توضيف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من املهارات-2
 مرونة املنهج جتعل منه قابال للتغيري-3
 قدرة التدريسي على ايصال املعلومة اىل الطالب-4
 
 
 
 
 

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

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة-1
 الطالب يف مرحلة االعداديةمعدل -2
 الطاقة االستيعابية للقسم-3
 االختبار للمتقدمني-4
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عامر سليمان–اللغة االكدية 
 فوزي رشيد -قواعد اللغة السومرية

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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 TIJ الثانية
322 

آثار العراق    

 والجزيرة  

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

                   
                  ا    الثانية

                   

                    

                   

                    

                   



 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد\وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 االثار\االداب    العلمي  / المركزالقسم  .2

   اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2116\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

األحتالل األربعة ) معرفة الطلبة في المرحلة الثالثة القديم على آثار العراق الفنية والعمارية خالل فترات  

األخميني واألسكندرالمقدوني والسلوقي والساساني ( فضال عن أبرز األحداث السياسية التي حدثت في تلك 

 الفترات
  
  

 
 
 
 
 

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

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

 معرفة االساليب الحديثة في فهم اللغة -1أ
 معرفة النظم التي تعتمد في فهم اللغة-2أ

 معرفة اهم واشهر االمواقع االثارية باللغة االنكليزية -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 الكتب التحفيز المستمر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات و – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على لعمل الجماعي-1ج

 القدرة علىالتواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب

 الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل تدريب
 طرائق التقييم    

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي



 

 تكلفة في عمل بحث يخص مادة الدرسة

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 التحفيز المستمر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات والكتب  – 2د 

  

 -3د

    -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

فرتة االحتالل االمخيين: سقوط  
 اببل

 السبورة آثار العراق  والجزيرة  

 والورق
اسئلة شفوية 

وعلى 

 السبورة

   الثاين

 احلالة السياسية  
   

أحوال بالد اببل يف فرتة     الثالث
 االحتالل االمخيين

   

آاثر العراق يف فرتة االحتالل   الرابع
 اببل، أشوراالمخيين، 

   

الشهر تشرين 
االسبوع -الثاين

 االول

    الفخار االمخيين 

فرتة احتالل اإلسكندر   الثاين
 املقدوين

   

    فرتة االحتالل السلوقي  الثالث

آاثر العراق يف فرتة االحتالل   الرابع
 السلوقي، ختطيط املدن

   

شهر كانون 
االسبوع  -االول

 االول

خمطط : مدينة سلوقية دجلة  
 املدنية، مبىن األرشيف،

   

    املسرح، االكورا واجلمناسيوم  الثاين

    القصوراملعابد و   الرابع

 -كانون الثاين
 االول

    البيوت السكنية، املقابر 

    فرتة الصراع الفرثي الروماين   الثاين 

اتريخ ، مدينة احلضر: التسمية   الثالث 
 السياسياحلضر 

   

 ،عوامل نشوء املدينة   الرابع
 التحصينات  الدفاعية

   

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

     

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

 --------    



 البنية التحتية  .12

13.  

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االحتاللكتب عن  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
 النت

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

    ملعابد الصغريةا  الرابع

-الشهر اذار
 االسبوع االول

  

 النحت يف مدنية احلضر
   

   الثاين

 احلضرية املنحواتت
   

حتالل آاثر العراق يف فرتة اال  الثالث
 الساساين

    

    نمدنية طيسفو   الرابع

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

    قصر املدائن 

    بيوت السكن يف املدائن  الثاين

    بناية تل أبو شعاف  الثالث

    املعابد الكبرية  الرابع

    كنيسة املدائن    االول -مايس

    كنيستا احلرية  الثاين 

 ، مملكة احلرية:  املوقع   الثالث 
 التسمية 

   

     عوامل النشوء واالزدهار  

     السكان والتاريخ السياسي  

    البقااي العمارية   

    مراجعة  



   

 

 

 

 
 

 م.م عادل شاكر



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
  1/9/6112اتريخ ملء امللف :    

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

                                                        :  لتاريخا                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         العميد مصادقة السيد                                                                                                       

 



  
 1حة الصف

 
  

 
      

 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

 

 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 لمعتمد  ا برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2حة الصف

 
  

 م والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعل برنامجمخرجات ال  .11

  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

 تعلم.التخصص وال
 -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 

  

 
 والتعلم  طرائق التعليم     

 

 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

 ن واجباتهماسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء م

 

 

 
 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

 لبة من التفكر والتحليلتمكين الط -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     



  
 3حة الصف

 
  

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 ئل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسا

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 ةتكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرج

 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

 لتعامل معه بشكل سلسالقدرة على قيادة الحاسوب وا -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

 من واجباتهماسهام 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
 



  
 4حة الصف

 
  

 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
 



  
 5حة الصف

 
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3

 

 



  
 6حة الصف

 
  

 

 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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7حة الصف

 
  

 



  
 8حة الصف

 
  

 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

 1/9/2116 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

 نكليزيةاكساب الطالب القدرة على القيام بعملية الترجمة العلمية للنصوص اال -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
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

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

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

استخدام خدمات الشبكة العنكبوتية بما يتالئم مع القدرة على تصفح االنترنت بالشكل االمثل و  -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

 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

 -2ج

 مكرر           -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مكرر

 
 طرائق التقييم    

 

 مكرر
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 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 االول

 انكليزية
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
القراءة 

والترجمة 

باستحدام 

الحاسبة 

 والصبورة

المناقشات 

 المستمرة

الواجبات 

 المنزلية

االمتحانات 

التحرية 

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

 = = = = = الخامس
 = = = = = السادس

 = = = = = بعالسا
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA,ABZU ،املكتبة االفرتاضية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  لتاريخا                                                          : 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 
 لربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن ا

 

 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 لمعتمد  ا برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 االوراق ليسهل قراءتها
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

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

 كدية وبيا  قرائتها وكتابتها واعرابهامعرفة قواعد اللغة اال-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 

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

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 لتعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات ا

 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

 انات اليومية والشهرية والفصليةمن خالل االمتح

 

 
 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     

 

 ي تدريس المادةاستعمال الطرق الحديثة ف

 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    

 

 ختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاال

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 .صي(الشخاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )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           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 االغة االكدية AAKL331   الثالث/مسماري



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 توظيف طرق جديدة للتدريس  -1

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -2

 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3

 االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومةتوظيف  -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

 اختبار املتقدمني -4
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 ادر المعلومات عن البرنامجأهم مص .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

 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

     AAKL  331 الثالث/مسماري

    
  X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 قرروصف الم

 

 

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

 قسم االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 AAKL 331 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2115سنوي  الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 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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 عليم والتعلم والتقييموطرائق الت مقررات المخرج .11

  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
 نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية اعداد الطالب-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

 جماعية والحوارالقدرة على المشاركة ال – 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

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 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/

2115 
غات مقدمة عن الل 3

 القديمة
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية

5/11/

2115 
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

12/11/

2115 

 

 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

19/11/

2115 
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية حل الخط المسماري 3

26/11/

2115 
شار الخط انت 3

 المسماري
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية

2/11/

2115 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية

9/11/

2115 
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3

 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3 16/11
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية لةالعالمات الدا 3 23/11
االعالل في  اللغة  3 31/11

 االكدية
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية

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

عطلة نص 

 السنة
     

 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية حالة النصب 3 19/2
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية حالة الجر 3 26/2
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين وعالمات 3 2/3
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية رين وعالماتتما 3 9/3
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر  3 16/3
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المنفصلة 3 23/3
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 31/3
 /بحثامتحا  محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 6/4
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين ونصوص 3 13/4
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل في اللغة االكدية 3 21/4
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الصيغ الفعلية 3 27/4
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية ازما  الفعل 3 6/5
 امتحا /بحث محاضرة غة االكديةالل الفعل المعتل االول 3 13/5
 امتحا /بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل الوسط 3 21/5
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

االطاريح والرسائل المتعلقة  ;يةعامر سليما ،قواعد اللغة االكد )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 ، 

 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .13

   

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

 الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 
 

 امتحا /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    
 6112/ 11/ 11اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  أ.م.د. احسان علي احليدري  : املعاون العلمي سما                  أ.د. رفاه جاسم محادي     : 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                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/  المؤسسة التعليمية .1

 ية االدابكل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مدخل الى اللغات القديمة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116/ 11/ 11 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  املسماريةات مع التعريف ابخلط والعالم

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

  االهداف المعرفية  - أ
 وتاريخ وجودها كان بالد الرافدين التي تحدث بها س باللغات القديمة الطالب  تعريف 1أ

 التعريف بالخط القديم الذي استخدم في الكتابة -2أ

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

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تطبيقات لحل االمثلة باستخدام اللغتين العربية واالنكليزية - 1ب 

 لسبورة للشرح وتطبيق حل االمثلةاستخدام ا – 2ب

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

    عرض بعض الصور -4ب 

     

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ، والتطبيقات شرح المادة اثناء الدرس وكتابة التعاريف والمادة القواعدية

 للتوضيح وحل االمثلة  من قبل االستاذ والطلبة،  استخدام السبورة

 تكرار المادة القواعدية والتعاريف من قبل كل الطلبة اثناء الدرس

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 كواجب بيتي يةالقواعدالمادة االمتحانات اليومية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق 

 دون استثناءاشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة 

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

من اجل تعريف الطالب بارث اجداده وحضارة بالدة ومدى عمق اصالتها ومقوماتها ومدى   -1ج         

 انتشارها الى خارج حدود البالد

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 الدرس

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق المادة القواعدية كواجب بيتي

 تثناءاشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون اس

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 
 

 

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

 والعمل الجماعي العمل الميداني  -1د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-2

 انة االثاريةالعمل مع بعثات التنقيب والصي-3

 (المتحفي العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق  -4 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

 الدرس

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 ية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق المادة القواعدية كواجب بيتياالمتحانات اليوم

 اشراك كل الطلبة بحل االمثلة على السبورة دون استثناء

 االسئلة الشفوية اليومية

 االمتحانات الشهرية

 
 بنية البرنامج  .11
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 المعتمدةالساعات            اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 مدخل الى اللغات القديمة IAL االولى

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
 مدى قدرة التدريسي على ايصال املادة -1

 مدى قدرة التدريسي على  ضبط الصف  -6

 توظيف املهارات للحصول على مستوى علمي افضل -3

 الوسائل الجل ايصال املادة للطالباستخدام افضل  -4
 
 
 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 القبول املركزي -1

 معدل الطالب -6
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 املصادر العلمية -1
 الكتب املتهجية  -6
 مهارات التدريسي -3
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 مخطط مهارات المنهج

 ة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشار

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ات العامة ارالمه

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 IAL  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

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

 حضور يومي أشكال الحضور المتاحة .4

 2116-2115 الفصل / السنة .5

 ساعة 91/ ساعات اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116/ 11/11 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
  أ(التعريف ابللغات القدمية اليت حتدث هبا سكان بالد الرافدين ومها اللغتان السومرية واالكدية

  اللغاتواملميزات املشرتكة بنيب( 
 املسماريةج( التعريف ابخلط والعالمات 

 قواعد اللغتني السومرية واالكدية د( التعريف ب
 الرتكيز على مفردات اجلملة االمسية، ه( 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 التعريف باللغات القديمة وتاريخ وجودها --1أ

 التعريف بالخط القديم الذي استخدم في الكتابة -2أ

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

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطبيقات لحل االمثلة باستخدام اللغتين العربية واالنكليزية –- 1ب

 استخدام السبورة للشرح وتطبيق حل االمثلة – 2ب

  زيارة المتحف العراقي – 3ب

 للتعريف بانواع اللقى االثرية وانواع الكتابات المسمارية  - 2ب

   - 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وكتابة التعاريف والمادة القواعدية، 

 استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة ، 

 الواجب البيتي

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 نات اليومية والشهرية واعطاء امثلة تتضمن تطبيق القواعد كواجب بيتياالمتحا

 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  -1ج

 البالد انتشارها الى خارج حدود

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام السبورة للتوضيح وحل االمثلة، 

 االستعانة بامثلة من خارج الكتاب المنهجي
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 الواجب البيتي

 االمتحانات اليومية

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 العمل الميداني في الرسم والمساحة والتنقيب والصيانة -1د

 العمل في الهيئة العامة لالثار والتراث-2

 العمل مع بعثات التنقيب والصيانة االثارية-3

 العمل في المتحف العراقي )العرض والتوثيق(  -4         
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  اتالساع األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

من كانون 

االول/ 

2115 

ساعات  3

 اسبوعيا  
الجملة االسمية في 

 اللغة السومرية
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

والواجب 

 البيتي

من كانون 

 2115االول/ 

  االول
مدخل تعريف باللغات 

 ديمةالق
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 تحريريو

  الثاني

خصائص اللغة 

السومرية وتعريف 

الخط المسماري 

 ومراحل تطوره

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

شفوي  البيتي

 تحريريو

  الثالث
العالمات الصورية 

وتعريف الجملة 

 االسمية ومكوناتها

مدخل الى اللغات 

 القديمة

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 

 وتحريري

 2كانون 

2116 
 

االسم المضاف 

والمضاف اليه 

 والصفة 

مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري
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  االول
المضاف والمضاف 

 اليه
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 طرائق جمع االسم  الثاني
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 يريوتحر

 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/ 

2116 
  

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

 الضمائر الشخصية  االول
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

-الثاني

والثالث 

العطلة 

 الربيعية

7-14 /

 شباط
 

مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  الثالث
تطبيقات امثلة على 

الضمائر والمضاف 

 الية

مدخل الى اللغات 

 القديمة

واجب وال

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 حروف الجر  الرابع
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

اذار/ 

2116 
 

الجملة االسمية في 

 اللغة االكدية
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  االول

تعريف اللغة االكدية 

وخصائصها والصفات 

ين المشتركة بينها وب

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 

 والسبورة

وي شف

 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/ 

2116 
 

جمع المذكر وجمع 

 المؤنث
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

  االول
االسم المذكر واالسم 

 المؤنث
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري
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 البنية التحتية  .12

 Introduction to the Ancient Languages ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 قواعد اللغة السومرية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 قواعد اللغة االكدية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زيادة عدد الساعات المخصصة للمادة

 

 
 

 أ.د. نواله امحد حممود املتويلاسم التدريسي: 
 مدخل اىل اللغات القدميةاسم املادة: 

 عالمات اعراب االسم  الثاني
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  الثالث
الصفة، تعريفها 

 وبعض الصفات
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 يوتحرير

  الرابع
جملة الصفة 

 والموصوف
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

ايار/ 

2116 
 

جملة المضاف 

 والمضاف اليه
مدخل الى اللغات 

 القديمة

والواجب 

 البيتي

شفوي 

 وتحريري

 الضمائر المنفصلة  االول
مدخل الى اللغات 

 القديمة

الكتاب 

 والسبورة

شفوي 

 وتحريري

  انيالث
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
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 1016/  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 
 فنون وعمارة العراق القديم / المرحلة الثانية

 آداب / آثار بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ثانيةاللطلبة املرحلة وتطبيقياً نظرآي  فنون وعمارة العراق القدميتدريس مادة 

     
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 المعرفة والفهم  -أ
 فنون وعمارة العراق القديم . -1أ

 التعريفات بمفردات الفنون والعمارة العراقية القديمة . -2أ

 . مادتي الفنون والعمارة العراقية القديمة القديمةتطور تدريس  -3أ
 أهمية العمارة القديمة وكيفية تطورها . -4أ
 أهمية الفنون القديمة . -5أ
 النماذج الفنية والعمارية ومقارننتها مع نضيراتها من مواقع وعصور أخرى .تحليل   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 العالقة . ذات العلمية األطالع على المصادر – 1ب

 ظرية بشكل عملي من خالل مشهدة وصناعة النماذج الفننية والعمارية .طبيق المعلومات النت – 2ب

 االنماذج الفنية والعمارية في المواقع األثرية .شو ( لكيفية الكشف عن  -عرض ) داتا  – 3ب

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

 . أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 

استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة  -1

 النصوص

 

 شو ( لكيفية الكشف عن المواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  -2
 

 شو ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ر والواجبات اليومية .التحضي -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3
 األمتحانات الفصلية   -4
 التطبيق العملي -5
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

  -1ج         

 العلمية  توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة -1ج -2ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 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

 شاهدة .مهارات التقييم والم-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
والتي تؤدي الى فعم خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في اثارة التفكير وانماط السلوك المثيرة للتفكير  -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          



  
 4الصفحة 

 
  

 
 األختبارات الشفهية . -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 

 عملي     نظري      

   

فنون وعمارة العراق  AAA الثانية

 القديم
41 21 

  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 فنون وعمارة العراق القديم 
 

      أخرى 

 
 كتاب منهجي + مصادر علمية أخرى ذات عالقة-1
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2
 صور وخمططات .-3
 

طلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال مت

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 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/ 
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ى سبيل الخدمات االجتماعية ) وتشمل عل

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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

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

 ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 
 
 
 

 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

 كتاب منهجي + مصادر علمية أخرى ذات عالقة-
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2

 حماضرات علمية تعطى من قبل استاذ املادة صاحب االختصاص -4
 صور وخمططات .-3

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 د. فائز هادي علي

 

 مخطط مهارات المنهج

 تعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات ال

 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

مهارات األخرى ال )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

   

AAA  فنون وعمارة

 العراق القديم
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√   

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 1016/  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

 1/9/2116 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  .11

 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 
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 عملي     نظري      

 31 61 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 .
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 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
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 د. فائز هادي علي

 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

√ 

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  كلية اآلداب: ة/ املعهدالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
  5/5/6102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                      :                                    التوقيع    
                    علي احليدري ند. إحسااسم املعاون العلمي :                  أ.د.رفاه جاسم محاد  : 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        

 

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

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار / المركز  علميالقسم ال .2

 
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نصوص اثرية باللغة االنكليزية 

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5/5/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 النكليزية اللغة متحدثي مع التواصل على القادرين الكفؤين الطلبة من مجموعة اعداد .1
 الثالثة للمرحلة الطالب لدى النصي التحليل تنمية .2
 البسيطة الجمل وتركيب بتكوين القيام لغرض الطالب اعداد .3
 بسيطة جملة تكوين كيفية معرفة .4
 االثاري للنص الترجمة كيفية معرفة. 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 أن يتعرف الطالب على  توظيف المعلومات التي تساعده فهم تاريخ النصوص االنكليزية. - 1أ

 أن يصف الطالب النصوص ويحللها ويترجمها.   -2أ

 االنكليزية.أن يتعرف الطالب على  لفظ  وقراءةالنصوص  االثرية باللغة  -3أ

  الطالب بأهمية تعلم اللغة االنكليزية تعريف -4أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 أن يكون الطالب قادراً على توظيف المعلومات التى تساعده فى  النصوص االثرية     .   - 1ب 

 االثرية باللغة االنكليزية.أن يكون قادراً على إستنتاج وفهم  الترجمة ومعاني الكلمات   - 2ب

 أن  يترجم كل  نص   ويقوم بالتعليق عليه.   - 3ب

 أن يربط بين معلومات هذه النصوص االثرية والحقائق التاريخية  المرتبطة بنفس الموضوع.  -4ب

       القراءة والكتابة السليمة مهارة -5ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 تعلم تعاوني .4       

 
 طرائق التقييم      

 .االختبارات التحريرية والشفوية1
 النشاط الصفي. 2

 البحث العلمي والتقرير -3

 
 . األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تنمية المهارات في التفكير المنظم -1ج         
 تنمية مهارة تحليل النص   -2ج        
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 . تعلم تعاوني4       

 
 طرائق التقييم    

 

 .االختبارات التحريرية والشفوية1
 النشاط الصفي. 2

 البحث العلمي والتقرير -3

 
 

 

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

  في إستخدام المناهج العلمية البحثية إظهار قدرات التعلـم الذاتـى -1د
 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د          

 يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية-3د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 . تعلم تعاوني4       

 
 طرائق التقييم          

 

 .االختبارات التحريرية والشفوية1
 النشاط الصفي. 2

 البحث العلمي والتقرير -3

 

 بنية البرنامج  .11

 المعتمدةالساعات            اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
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 عملي     نظري      

نصوص اثرية باللغة  AATL     325  الثالثة

 االنكليزية
     (2)  

     

      

     

     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 العمل المشترك: العمل ضمن حلقة نقاشية بفاعلية ونشاط .1
 القدرة على العمل المنظم بمواعيد أدارة الوقت: ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع .2

 القيادة: القدرة على توجيه وتحفيز االخرين .3
 االستقاللية بالعمل .4

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

 
 )القبول املركزي(     

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 /جامعة بغدادوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 املوقع اإللكرتوين يف الكلية

 الكتب واملصادر املتوفرة يف القسم
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 المنهجمخطط مهارات 

 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

نصوص اثرية  AATL 325    الثالث

باللغة 

 االنكليزية

 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلأداب/ قسم اآلثار / المركز علمي القسم ال .2

 AATL 325  نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 ساعتين اسبوعيا  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

 (ساعة60 )  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

   5/2116/  5  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

االنكليزية وتدريبة على قراءة وفهم وترجمة    ةبالنصوص االثرية باللغ  يهدف المقرر إلى تعريف الطالب

 هذه  النصوص.  

 

 
 
 
 

 

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 مقررمخرجات ال .11

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يتعرف الطالب على  توظيف المعلومات التي تساعده فهم تاريخ النصوص االنكليزية.   -1أ

 .  ويترجمها ويحللها النصوص الطالب يصف أن -2أ 

 .االنكليزية باللغة االثرية  وقراءةالنصوص  لفظ  على الطالب يتعرف أن -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أن يكون الطالب قادراً على توظيف المعلومات التى تساعده فى  النصوص االثرية     .  - 1ب

 أن يكون قادراً على إستنتاج وفهم  الترجمة ومعاني الكلمات االثرية باللغة االنكليزية.  - 2ب

 أن  يترجم كل  نص   ويقوم بالتعليق عليه.   - 3ب

 أن يربط بين معلومات هذه النصوص االثرية والحقائق التاريخية  المرتبطة بنفس الموضوع.  -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 

 طرائق التقييم      

 اختبارات اثناء المحاضرة       

  . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب        

 % السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية.41       

 % اإلختبار التحريري النهائي.61       

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 إستخدام المعلومات المستقاة من النصوص  في فهم  ودراسة االثار باللغة االنكليزية. -1ج

 تطبيق قواعد ما تعلمه فيما يخص النشر العلمى على  النصوص االثرية. -2ج

 ممارسة مهارة الوصف االثري  فيما يخص  النصوص االنكليزية. -3ج

 النصوص االثرية.  تحليل وفهم -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             
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 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 

 طرائق التقييم    

 اختبارات اثناء المحاضرة       

  . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب        

 % السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية.41       

 % اإلختبار التحريري النهائي.61       

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

     . في إستخدام المناهج العلمية البحثية إظهار قدرات التعلـم الذاتـى -1د

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية  -3د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 

 -االول

االسبوع 

 االول

  

2 

 

      

التاريخ: االبطال 

 والملوك

 ترجمة وتحليل النص

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 2 الثاني

 

 الصيغ الزمنية 

 ترجمة وتحليل النص

 

اثرية باللغة نصوص 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 ساللة اور الثالثة  2 الثالث

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

ترجمة  رثاء اور 2 الرابع

 وتحليل النص

  

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

الشهر تشرين 

-الثاني

االسبوع 

 االول

2 
 وثائق تاريخية 

 ترجمة وتحليل النص

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

مستوطنوا سومر   2 الثاني

 االوائل

 ترجمة وتحليل النص 

 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 اول من حكم سومر 2 الثالث

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

اسطورة جلجامش  2 الرابع

 السومرية

 ترجمة وتحليل النص

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات 

 الصفيةوالتقارير
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شهر كانون 

االول 

االسبوع 

 االول

2 

 

 نص تمال

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

الصراع من اجل  2 الثاني

 التفوق

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 ملك كيش 2 الثالث

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  المحاضرةالقاء 

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
  نارام سين 2 الرابع

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 -كانون الثاني

 االول
 حملة اوتوحيجال 2

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
ابي سن وسيطرتة  2 الثاني 

 الضعيفة على اور

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 مجتمه:مدينة سومر 2 الثالث 

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 2 الرابع

 

الهيكل االجتماعي 

 لسومر

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

عطلــــــــة 

نصــف 

 الســـــنة

 

    

 

  
   

 -شهر شباط

االسبوع 

 الثالث

 الظلم االجتماعي 2

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

شريعة –اور نمو  2 الرابع

 القانون

 ترجمة وتحليل النص 

 

باللغة نصوص اثرية 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير



  
 12الصفحة 

 
  

-شهر اذار

االسبوع 

 االول

 المحكمة السومرية 2

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 بيت سومر 2 الثاني

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 الطب في سومر 2 الثالث

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 سومرالفن في   الرابع

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 -شهر نيسان

االسبوع 

 االول

2 

 

العمل والصناعة في 

 سومر

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

الصفية والنشاطات 

 والتقارير

 المزارعينتقويم    2 الثاني

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
 تدجين سومر 2 الثالث

 للحيوانات

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

الشهري االمتحان  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

التعليم:المدرسة  2 الرابع

 السومرية

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 -شهرمايس

 االول
بناء المدرسة والمناهج  2

 الدراسية في سومر

 ترجمة وتحليل النص

 

اثرية باللغة  نصوص

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

طرق التدريس في  2 الثاني 

ترجمة وتحليل  سومر

 النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

نشاطات التلميذ  2 الثالث 

 السومري

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 2 الرابع

 

عالقة االب باالبن في 

 سومر

 ترجمة وتحليل النص 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 قسم اآلاثر/اتريخ سومر: منهج ابللغة االنكليزية لطلبة املرحلة الثالثة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 أتليف أ. م. قصي عبد اهلادي رشيد

 Vol. 1V, No. 1 of "Publications of the -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Babylonian Section of the University Museum 

of the University of Pennsylvania." 

2- Journal for Cuneiform Studies, V11,41.    

3- Diakanoff, Sumer: Society and State in 

Ancient Mesopotamia (Moscow, 1959) 

4- Journal of World History, 1V, (1957),246-47. 

5- Sauvager, trans. Les Perles Choisis, pp.56-95. 

6- Beaumier, trans., Rawd al-Qirtas, pp. 31-55.  

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع ااثرية

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتخصيص ساعات اكثر االستعانة بمصادر اكثر

 

 املادة: نصوص اثرية ابللغة االنكليزية للمرحلة الثالثة

 أستاذ املادة: أ.م. قصي عبد اهلادي رشيد علي 

  -شهرحزيران

 االسبوع

           االول

نبدة عن اللغة  2

 السومرية

 ترجمة وتحليل النص 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية 

 والتقارير

 الحروف السومرية   2 الثاني

 ترجمة وتحليل النص

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  المحاضرةالقاء 

والنشاطات الصفية 

 والتقارير
       

       

      

      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 قسم اآلاثر :    القسم العلمي    
 1/9/6112اتريخ 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        

 

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

 

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

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مرحلة الثالث اإلسالمي المشرق اإلسالمي لعمارة 

 ي بكالوريوس آثار إسالم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لطلبة املرحلة الثالث اسالمي نظرآي تدريس مادة عمارة املشرق اإلسالمي-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  .11



  
 2الصفحة 

 
  

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

 الخاصة بأنواع العمائر اآلثارية التعريفات -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
  والعربية األخرى مقارنة عمارة المشرق اإلسالمي مع العمارة العراقية -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

   ستمرةأجراء أمتحانات م – 5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكال -1

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

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

 

 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 امةالمهارات الع-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 31 ساعة 61 عمارة المشرق اإلسالمي 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 المطلوبة : القراءات

 عمارة مشرق العالم اإلسالمي 
 

      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 (

ة املؤمترات والندوات العلمية حول مراجعة املصادر احلديثة والبحوث واقام
 املواضيع ذات الصلة

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



  
 4الصفحة 

 
  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ملصادر العلمية اخلارجية البحث يف 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 ستوىالسنة / الم

 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

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    
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                  :                                         لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ة ضمان اجلود 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 
 كل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد / كلية اآلداب 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

  :الدراسي  النظام .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

 هحماولة فهم الفكر اإلنساين الذي قاد اىل عمل تلك النماذج ابلشكل الذي وجدت علي -1

 ودراسة عناصرها كيفية رسم  تدريب الطالب على -2

 صة بتلك النماذج الفنية تشجيع الطلبة على عمل التقارير والبحوث اخلا -3

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

  

 

 

 

 التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق  برنامجمخرجات ال  .24



  
 2الصفحة 

 
  

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

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

 نشأة الفن اإلسالمي -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 في مجال الفنون العربية اإلسالمية  المصادر ذات العالقةاالطالع على  –- 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

 والتعلم طرائق التعليم      

 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
 قاش وطرح األسئلة الفكرية .أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل الن -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

 ة حول المادة طلب تقارير أسبوعية أو شهري  -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  ارات)المهالمنقولة 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  .25

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق راسية المرحلة الد

 عملي     نظري      

 ساعة 21 ساعة 41 ةإسالميفنون زخرفية  DA نيالثا

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 القراءات المطلوبة :

 ةإسالميفنون زخرفية     
 

 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 
 ت الصلةاملواضيع ذا

http://al-amazoon.com 
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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

 ألطاريح ذات الصلة ابملوضوع البحث يف الرسائل وا .2

 البحوث العلمية املنشورة  .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 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

فنون زخرفية  DA / بكالوريوس الثاني

 ةإسالمي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثارد. حيدر فرحان حسين 

 

 اآلدابجامعة بغداد /كلية  يةالمؤسسة التعليم .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 عمارة المشرق اإلسالمي للمرحلة الثالث إسالمي

 

 اللغة العربية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
91 

 ساعة 

 الشهر الخامس يخ إعداد هذا الوصف تار .8

 أهداف المقرر .9

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

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

 
 

 

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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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 معرفة والفهم ال -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
 للعمارة العراقية مراحل التطور العماري ودور التأثير واالقتباس -5أ
 مقارنة عمارة المشرق اإلسالمي مع العمارة العراقية والعربية األخرى -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

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

 لنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرسشو ( ل –عرض ) داتا    -4ب

 أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة مع البور بوينت احيانا في الدرس -5

 

 شو ( للمواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  -6
 

 شو ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا  -7

 لتقييم طرائق ا     

 

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

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة فسح المجال -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 

 طرائق التقييم    
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د  

 لتعيين في هيأة التراث واالثارا -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

مدخل متهيدي يف العمارة  16
 مية وششتهاالعربية اإلسال

عمارة مشرق العامل اإلسالمي/ 
 املرحلة الثالث االسالمي

 
محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
التعريف مبصطلحات وعناصر   الثاين

 العمارة اإلسالمية
 

 
  

 اثر العمارة العراقية قبل  الثالث
اإلسالم على عمارة املشرق 

 اإلسالمي
 

 

  

    اكمال اثر العمارة العراقية  الرابع

الشهر 
تشرين 

دراسة يف ششتة املساجد يف  
 مشرق العامل اإلسالمي
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-الثاين
 االسبوع االول

دراسة مسجد اتريك خاشة فب   الثاين
  ايران

 
  

دراسة مسجد انيني يف   الثالث
 اصفهان

 

 

  

راسة مسجد داير بكر يف د  الرابع
 تركيا
 

 
  

شهر كاشون 
 -االول

 االسبوع االول

دراسة مسجد قوة اإلسالم يف  
 اهلند
 

 

  

 دراسة مسجد قيصرية  الثاين
 

 
  

دراسة مسجد مجايل كمايل يف   الثالث
 دهلي
 

 
  

خصائص ومميزات ختطيط   الرابع
املساجد يف شرق العامل 

 اإلسالمي
 

 

  

كاشون 
 -الثاين

 السبوع االولا

مراجعة وحلقة شقاشية عن  
عمارة وختطيط ومميزات 

 مساجد املشرق اإلسالمي
 

 

  

دراسة يف ششتة األضرحة يف   الثاين 
 مشرق العامل اإلسالمي

 

 
  

 دراسة ضريح امساعيل الساماين  الثالث 
 

 
  

دراسة ضريح قابوس بن   الرابع
 وشكري

 

 
  

عطلــــــــة شصــف 
 الســـــنة
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الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

  دراسة ضريح ممتاز حمل  

  

 دراسة أضرحة آسيا الصغرى   الرابع
 

 
  

الشهر 
االسبوع -اذار

 االول

دراسة مقربة مااي خاتون يف  
 االانضول

 

 

  

خصائص ومميزات ختطيط   الثاين
األضرحة يف شرق العامل 

 اإلسالمي
 

 

  

عن  مراجعة وحلقة شقاشية  الثالث
عمارة وختطيط ومميزات 

 االضرحة املشرق اإلسالمي

 
  

دراسة يف ششتة املدارس يف   الرابع
 مشرق العامل اإلسالمي

 

 
  

شهر 
 -شيسان

 االسبوع االول

 مدرسة خاركرو يف خراسان  
 

 

  

مدرسة خرجرد قرب احلدود   الثاين
 االفغاشية

 

 
  

 مدرسة قرة طاي يف قوشيا   الثالث
 

 
  

 مدرسة اجنة منارة   الرابع
 

 
  

 شهر آاير
االسبوع  –

 االول

خصائص ومميزات ختطيط  
املدارس يف شرق العامل 

 اإلسالمي
 

 

  

مراجعة وحلقة شقاشية عن   الثاين 
عمارة وختطيط ومميزات 

 االضرحة املشرق اإلسالمي
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 عمارة مشرق العالم اإلسالمي 
 

      أخرى 

 
 مصادر علمية ذات عالقة-1
 ادر علميةملزمة ملخصة عن جمموعة مص-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

http://al-amazoon.com 
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مات االجتماعية ) وتشمل على سبيل الخد

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 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 

  عدد من الطلبة أكبر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

دراسة يف عمارة القصور يف   الثالث 
 شرق العامل اإلسالمي

 
  

اسة يف عمارة خاانت در   الرابع
املسافرين يف مشرق العامل 

 االسالمي

 
  

شهر 
-حزيران

 االسبوع االول

  مراجعة عامة ملفردات املنهاج  

  

      الثاين
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 د. حيدر فرحان حسين /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 الفنون الزخرفية العربية اإلسالمية للمرحلة الثانية

 

 اللغة العربية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  متاحةأشكال الحضور ال .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 61 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 الشهر الخامس تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 دراسة النماذج الفنية -1

 دراسة مناذج من املخلفات العمارية -2     

 ي وجدت عليهحماولة فهم الفكر اإلنساين الذي قاد اىل عمل تلك النماذج ابلشكل الذ -2

 والفنية مقارنة تلك املخلفات املادية مبثيالهتا ابلوقت احلاضر من مجيع النواحي الفكرية واملادية  -3

 تشجيع الطلبة على عمل التقارير والبحوث اخلاصة بتلك النماذج الفنية  -4
 

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ

 فن اإلسالميمفهوم ال -1أ

 نشأة الفن اإلسالمي  -2أ
 أنواع الفن اإلسالمي وأقسامه -3أ

 دراسة النماذج الفنية وتصنيفها -4أ         
 دراسة طرق صناعتها -5أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

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

 فكري والمادي ومدى تطوره وانعكاسه في الوقت الحاضرمعرفة التطور ال – 2ب

 شو ( للنماذج الفنية -عرض ) داتا  – 3ب

 شو ( للنماذج العمارية –عرض ) داتا    -4ب

 أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 لاستخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع البور بوينت في عرض االشكا -8

 شو ( لكيفية دراسة النموذج الفني -عرض ) داتا  -9

 طرائق التقييم      

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

 االمتحانات الفصلية 
 مهارات التفكير -ج

 ة توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمي -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    

 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 

 بنية المقرر .11
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

الشهر 
تشرين 

 -االول
 االسبوع االول

مدخل متهيدي يف دراسة الفن  8
 العريب االسالمي 

 

الزخرفية العربية فنون ال
 املرحلة الثاشية االسالمية

 

محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

محاظرات 

 عملية

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
مميزات الطرز الفنية العربية   لثاينا

 اإلسالمية عرب العصور 
 

 

  

مجالية الوحدات الزخرفية )   الثالث
العناصر الزخرفية اهلندسية 

 والنباتية(
 

 

  

مجالية الوحدات الزخرفية )   الرابع
العناصر الزخرفية الكتابية واآلدمية 

 واحليواشية (

 

  

الشهر 
تشرين 

-الثاين
 االسبوع االول

دالالت األلوان يف الفن العريب  
 قبل اإلسالم 

 

  

 دالالت اللون يف القرآن الكرمي  الثاين
 

 
  

الدالالت اللوشية يف اإلسراء   الثالث
 واملعراج 

 

 

  

    دالالت اللون على املنسوجات   الرابع

شهر كاشون 
 -االول

 االسبوع االول

دالالت اللون يف العمارة والفنون  
  اإلسالمية

 

 

  

فن احلفر على اخلشب يف العصر   الثاين
 االموي

 
  

فن احلفر على اخلشب يف العصر   الثالث
 العباسي
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    االصول التارخيية لفن الفسيفساء  الرابع

كاشون شهر  
-الثاين

 االول االسبوع

  فن الفسيفساء يف العصر األموي 

  

 فن الفسيفساء يف العصر العباسي   الثاين 
 

 
  

احلفر على احلجر واجلص يف عصر   لثالث ا
 فجر االسالم واألموي

 

 

  

احلفر على احلجر واجلص يف   الرابع
 العصر العباسي

 

 

  

عطلــــــــة شصــف 
 الســـــنة

  
 

 
  

الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

صناعة احللي قبل االسالم وعصر  
 الرسالة 

 

  

 صناعة احللي يف العصر األموي  الرابع
 

 
  

الشهر 
االسبوع -اذار

 االول

  صناعة احللي يف العصر العباسي 

  

صناعة الزجاج ) اآلراء والنظرايت   الثاين
 للموطن األول ألخرتاع الزجاج(

 

 

  

املميزات العامة لألواين الزجاجية   الثالث
 يف العراق قبل اإلسالم

 
  

    زجاج سامراء يف العصر العباسي  الرابع

شهر 
 -شيسان

 االسبوع االول

  صناعة األسلحة  

  

 السيف والرمح   الثاين
 

 
  

 القوس والدرع   الثالث
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 

 
      أخرى 

 
 جمموعة 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 

 ونية (والمواقع االلكتر

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

 الفنية اآلاثرية 
http://al-amazoon.com 

http://cdli.ucla.edu/ 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 والدراسات الميدانية (  المهني

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 
تطبيقات عملية فضآل عن سفرات علمية دراسات ميدانية للمواقع األثرية مع 

 ملدن ومواقع خمتلفة .
 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

    الرتس واخلوذة   الرابع

 شهر آاير
االسبوع  –

 االول

  املنجنيق  

  

    الداببة   الثاين 
    القذائف النارية  الثالث 
    امتحاانت  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

   
  

      الثاين
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :/ املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
   5/5/6102اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    عالتوقي    
                                      علي احليدري ند. إحسا : املعاون العلمي سما                       أ.د.رفاه جاسم محاد    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                           : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة م مديراس    
                   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 
 لفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ا

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار / المركز  علميالقسم ال .2

 
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
ASL336   سامية)الجزرية( اللغات 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ظام الدراسي الن .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 5/5/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

باللغات الجزرية وتدريبه على قراءة وفهم تاريخ هذه اللغات وقواعدها  يهدف المقرر إلى تعريف الطالب

 مقارنة بين هذه اللغات.  وال
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 أن يتعرف الطالب على  تاريخ اللغات الجزرية -1أ

 أن يصف الطالب المقارنة بين هذه اللغات من حيث االبداالت المكانية والتغير الصوتي -2أ

     يتعرف الطالب على لفظ اللغات الجزرية أن  -3أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 أن يكون الطالب قادراً على توظيف المعلومات التى تساعده فى فهم اللغات الجزرية- 1ب 

 أن يكون قادراً على إستنتاج وفهم المقارنة اللغوية  - 2ب

 ة اللغات الجزريةأن يحلل كل  لغة ويقارنها مع بقي  - 3ب

 أن يربط  بين اللغات  الجزرية  -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 

 طرائق التقييم      

 

  . التحصيل العلمي لدى الطالباإلمتحان التحريري لتقييم         

 % السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية.41       

 % اإلختبار التحريري النهائي.61       

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 إستخدام المعلومات المستقاة من اللغات الجزرية في فهم قواعد ونصوص اللغات الجزرية.  -1ج 

 تطبيق قواعد ما تعلمه فيما يخص النشر العلمى على اللغات الجزرية -2ج

 ممارسة مهارة الوصف  اللغوي فيما يخص اللغات الجزرية -3ج

 تحليل وفهم  اللغات الجزرية -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية               

 

 
 طرائق التقييم    

 

 %15(       1االمتحان )

 %15(       2االمتحان )

 %5واجبات وحضور  

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 

 

 

 
 

 

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

     . تخدام المناهج العلمية البحثيةفي إس إظهار قدرات التعلـم الذاتـى -1د

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . . كتابة البحوث والتقارير3   
 

 
 طرائق التقييم          

 
 %15(       1حان )االمت

 %15(       2االمتحان )

 %5واجبات وحضور  

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  (91ساعات) 3 اللغات السامية)الجزرية( ASL336 الثالث

   ---------- 

 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 العمل املشرتك: العمل ضمن حلقة نقاشية بفاعلية ونشاط .0
 أدارة الوقت: ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد .6
 توجيه وحتفيز االخرينالقيادة: القدرة على  .3
 االستقاللية ابلعمل .4
 
 
 
 

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

 )القبول املركزي(
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني في الكلية 

 دليل الجامعة

  عربيةومكتبة اللغة ال  الكتب والمصادر المتوفرة بالقسم
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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 لالخاصة با

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   ASL336  اللغات السامية

 )الجزرية(
 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

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلأداب/ قسم اآلثار / المركز علمي القسم ال .2
 الجزرية  (اللغات السامية )  اسم / رمز المقرر .3
 ساعات اسبوعيا 3  أشكال الحضور المتاحة .4
 سنوي   الفصل / السنة .5
 ساعة 09 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 5/5/6902   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8

1   /5/2116   

ت وقواعدها باللغات الجزرية وتدريبه على قراءة وفهم تاريخ هذه اللغا يهدف المقرر إلى تعريف الطالب

 والمقارنة بين هذه اللغات.  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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
 أن يتعرف الطالب على  تاريخ اللغات الجزرية -1أ

 
 أن يصف الطالب المقارنة بين هذه اللغات من حيث االبداالت المكانية والتغير الصوتي -2أ

 

 أن يتعرف الطالب على لفظ اللغات الجزرية -3أ

 

  

  
  
    
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أن يكون الطالب قادراً على توظيف المعلومات التى تساعده فى فهم اللغات الجزرية - 1ب

 أن يكون قادراً على إستنتاج وفهم المقارنة اللغوية  - 2ب

 أن يحلل كل  لغة ويقارنها مع بقية اللغات الجزرية  - 3ب

 أن يربط  بين اللغات  الجزرية  -4ب

      
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 . المحاضرة النظرية.1       

 

 المناقشات الجماعية والحوار. .2             

 

 . . كتابة البحوث والتقارير3       
 

 

 

 
 يم طرائق التقي     

 

  . التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب االمتحان        

 

 .الفصلية التحريرية  االختبارات السعي السنوي بما فيها % 41       

 

 التحريري النهائي االختبار% 61       

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ي فهم قواعد ونصوص اللغات الجزرية.إستخدام المعلومات المستقاة من اللغات الجزرية ف -1ج

 

 تطبيق قواعد ما تعلمه فيما يخص النشر العلمى على اللغات الجزرية -2ج

 

 ممارسة مهارة الوصف  اللغوي فيما يخص اللغات الجزرية -3ج

 

 تحليل وفهم  اللغات الجزرية -4ج

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 %51المحاضرة          

 %31مناقشة  الحوار وال

 %21مهام بحثية          
 طرائق التقييم    

 

 %15(       1االمتحان )

 %15(       2االمتحان )

 %5واجبات وحضور  

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 

 

 

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

     . في إستخدام المناهج العلمية البحثية إظهار قدرات التعلـم الذاتـى -1د

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية  -3د
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 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم ة التعليمطريق

الشهر تشرين 
 -االول

 االسبوع االول

نبدة تاريخية عن اللغات  3

  الجزرية  
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

و حروف بجد  الحروف 3 الثاين

 كفت
اللغات السامية          

 () الجزرية
االمتحان الشهري  ةالقاءالمحاضر

 والتقارير والبحوث
الحركات  و الحركات 3 الثالث

 المركبة

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

السكون -السكون الساكن 3 الرابع

 المتحرك
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
شهري االمتحان ال القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

الشهر تشرين 
االسبوع -الثاين

 االول

 الشدة     3

 (الشدة الثقيلة  والخفيفة)

    

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

 التذكير والتأنيث  3 الثاين

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  ضرةالقاءالمحا

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           المثنى  و المفرد 3 الثالث

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
جمع و جمع المذكر  3 الرابع

 المؤنث  
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 ير والبحوثوالتقار
شهر كانون 

االول االسبوع 
 االول

 واو القلب  -واو العطف  3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

اللغات السامية           الصفة 3 الثاين

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية            اإلضافة  3 ثالثال

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           اسم الموصول 3 الرابع

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
 -كانون الثاين

 االول
       اللغات السامية    اسماء اإلشارة 3

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

اللغات السامية           حروف النسب 3 الثاين 

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           العدد 3 الثالث 

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 تقارير والبحوثوال
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 الضمائر   3 الرابع

-الضمير المنفصل   )
 (الضمير المتصل 

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  

--------- 
- 

--------- 
  

---------- 
 

---------- 

 
 -شهر شباط

 ثالثاالسبوع ال
 اداة التعريف  3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

 اسماء االستفام    3 الرابع

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
-شهر اذار

 االسبوع االول
  الفعل  3

 مجرد والمزيد(ال  )

 

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

اللغات السامية           الالزم المتعدي و 3 الثاين

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
 الصيغ االسمية   3 الثالث

 
    اللغات السامية      

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           أوزان الفعل   3 الرابع

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
 -شهر نيسان

 االسبوع االول
  تصريف الفعل السالم   3

 – المستقبل    – )الماضي
– االمر–لي المضارع الحا

 المصدر( 

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

 آرامية العهد القديم      3 الثاين

السكون -)السكون الساكن  

 (المتحرك 
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

 المذكر والمؤنث  3 الثالث

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           المثنى المفرد و 3 الرابع

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
 -شهرمايس
 االول

ع جمو  جمع المذكر    3

   المؤنث
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

 اسماء االشارة 3 الثاين 
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
اللغات السامية           اسم الموصول 3 الثالث 

 زرية() الج
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث
  الضمائر        3 الرابع

 المنفصل (   والمتصل (  

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث



  
 13الصفحة 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

د.  -3سيد فرج راشد اللغة العربية  -6.رحبي كمال قواعد اللغة العربية د )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
دمحم التوجني اللغة  -4عبد اللطيف القواعد االساسية يف اللغة العربية  ءسنا

 ميت قوزي آرامية العهد القدمي فد. يوس -5العربية وآداهبا 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( علمية , التقارير ,.... المجالت ال) 
 ال يوجد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 اضرات الفيديو والصوت ااخاصة ابملوضوعوحممواقع اللغات السامية 
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 االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  
 

 

 

 

 للمرحلة الثالثة  )اجلزرية(  املادة:اللغات اىلسامية

 أستاذ املادة: أ.م. قصي عبد اهلادي رشيد علي 

 

 
  -شهرحزيران

           االول االسبوع
 اداة العطف  3

 
        اللغات السامية  

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث

اللغات السامية           اداة التعريف   3 الثاين

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير والبحوث


