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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار / المركز  علميالقسم ال .2

 
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
ASL336   الجزرية( ساميةال اللغات( 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2222 /  9 / 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 ت.  والمقارنة بين هذه اللغا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

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

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

     لغات الجزريةأن يتعرف الطالب على لفظ ال  -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

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

 يربط  بين اللغات  الجزرية أن  -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  
 طرائق التقييم      

  . لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب اإلمتحان التحريري      

 %15(       1االمتحان ) 

 %15(        2االمتحان ) 

 % 12واجبات وحضور   

 %32التقرير العلمي       

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

  

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 هم قواعد ونصوص اللغات الجزرية.إستخدام المعلومات المستقاة من اللغات الجزرية في 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



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . المحاضرة النظرية.1   

 ات الجماعية والحوار.المناقش .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  

 

 
 طرائق التقييم    

 

 %15(       1االمتحان )

 %15(       2االمتحان )

 % 12واجبات وحضور  

 %32التقرير العلمي      

 %72 اختبار نهاية الفصل الدراسي 

 

 

 

 
 

 

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

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

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . المحاضرة النظرية.1    

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 %15(       1االمتحان ) 

 %15(       2االمتحان )

 % 12واجبات وحضور  

 %32   التقرير العلمي   

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ----------    (92ساعات) 3 اللغات السامية)الجزرية(                    ASL336 الثالث

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 العمل املشرتك: العمل ضمن حلقة نقاشية بفاعلية ونشاط .2
 أدارة الوقت: ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد .0
 القيادة: القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .3
 االستقاللية ابلعمل .4
 
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

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

 )القبول املركزي(
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني في الكلية 

 دليل الجامعة

  ومكتبة اللغة العربية  الكتب والمصادر المتوفرة بالقسم

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات 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

2222 /2221 

 الثالث
ASL336  اللغات السامية

 )الجزرية(
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1
 / قسم اآلثاراآلدابكلية  / المركز علمي القسم ال .2
 اللغات السامية ) الجزرية  ( اسم / رمز المقرر .3
 ساعات اسبوعيا 3  أشكال الحضور المتاحة .4
 سنوي   / السنة الفصل .5
 ساعة 09 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  0909 / 0 / 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8

 

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

 والمقارنة بين هذه اللغات.  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 ( الجزريةالسامية )أن يتعرف الطالب على  تاريخ اللغات  -1أ

 
 المكانية والتغير الصوتي  لرنة بين هذه اللغات من حيث االبداأن يصف الطالب المقا -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

 الجزرية أن يربط  بين اللغات   -4ب

      
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 %15(       1االمتحان )  

 %15(       2االمتحان ) 

 % 12واجبات وحضور   

 %32التقرير العلمي       

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

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

 

 ممارسة مهارة الوصف  اللغوي فيما يخص اللغات الجزرية -3ج

 

 تحليل وفهم  اللغات الجزرية -4ج

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 وم. استخدام منصة كوكل كالس رو 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 
 طرائق التقييم    

 %15(       1االمتحان )  

 %15(       2االمتحان )  

 % 12واجبات وحضور    

 %32التقرير العلمي        

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 

 

 
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى االتأهيلية 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

     



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
اسم الوحدة / أو  لم المطلوبةمخرجات التع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

شهر كانون  الثاين االسبوع 
  21/2/1212  االول  

الجزرية  السامية )اللغات تقسيم   3

(  
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية    

   ة واالليكتروني
اللغات السامية           الشرقية الساميةاللغات   3 الثاين

 () الجزرية
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات   

الصفية 

 واالليكترونية
 السامية الشمالية الغربية اللغات  3 الثالث

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
 االمتحان ا القاءالمحاضرة

محاضرات وال

 لشهري والتقارير 

والمحاضرات   

الصفية 

 واالليكترونية
السامية  الجنوبية اللغات  3 االسبوع  االول -شهر شباط

 الغربية
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

  والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
اللغات  مميزات وخصائص  3 الثاين 

    السامية
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

   والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 اللغة العبرية  3 الثالث       

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

   والمحاضرات 

ة الصفي

 واالليكترونية
حروف و  اللغة العبرية حروف 3 الرابع  

 بجد كفت
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات  

الصفية 

 واالليكترونية
 و اللغة العبرية حركات 3 االسبوع  االول   -شهر اذار

 الحركات المركبة
        اللغات السامية  

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 
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 واالليكترونية
السكون -السكون الساكن 3 الثاين

 المتحرك
 

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 الشدة          3 الثالث 

 ()الشدة الثقيلة  والخفيفة

    

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية    

 واالليكترونية
 التذكير والتأنيث  3 الرابع  

   
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  ارير والتق

والمحاضرات 

الصفية     

 واالليكترونية
اللغات السامية           المثنى  و المفرد   3 الثالث

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
 الرابع

بدا االمتحاانت  
02/7/0202 

ية          اللغات السام جمع المؤنث  و جمع المذكر  3

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
االسبوع االول  -شهر نيسان
 االول –
20/4/0202 

 اداة التعريف    3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 الثاين

 عطلة 20/4اىل  4/ 8
 مل تؤثر على حماضرايت

اللغات السامية           الكتاب المقدس 3

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 العهد القديم  3 الثالث 

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  حاضرةالقاءالم

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 
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 الرابع
  

اللغات السامية               التوراة 

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 
  االنبياء  3           االول مايس  االسبوع شهر 

 
السامية           اللغات

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
اللغات السامية           الكتب 3 الثاين    

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 جديدالعهد ال  3 الثالث    

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
اللغات السامية           اسفار العهد الجديد 3 الرابع       

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 ونيةواالليكتر
 االسبوع  -حزيران شهر

           االول
   اللغة السريانية 3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
حركات  حروف اللغة السريانية 3 الثاين

اللغة السريانية )الغربية و 

 الشرقية(

امية          اللغات الس

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
  3 الثالث

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
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 البنية التحتية  .12

   تاريخ اللغات السامية إسرائيل ولفنسون. د-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 فقه اللغات السامية بروكلمان. مؤلف : رمضان عبد التواب كارل -2 

 
 )المصادر(  مراجع الرئيسية ـ ال2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

 مواقع اللغات السامية وحماضرات الفيديو والصوت اخلاصة ابملوضوع. . ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  
 

 

 لسامية  )الجزرية(  للمرحلة الثالثةالمادة: اللغات ا

 قصي عبد الهادي رشيد عليأستاذ المادة :  أ .  

 وحروفها اللغة المندائية 3 الرابع   
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 
التشابه  واالختالف بين    3           االول االسبوع  -شهر متوز

اللغات السامية )العبرية 

 والسريانية والمندائية(

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
 الترجمة السبعينية اليونانية 3 الثاين

 (Septuagint, )  الترجمة

الترجمة  , االرامية )الترجوم(

 السريانية البسيطة

  
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  تقارير وال

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية

اختيار بعض االسفار من  3 الثالث

الكتاب المقدس وترجمة بعض 

االيات من اسفار الكتاب 

 المقدس

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
02/7/0202 

 متحاانتبدا اال
-----

--  
------------------------ ----------------

-  
--------------  -----------------

-  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202 للعام الدراسي

   

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب :/ املعهدةالكلي   
 االاثر:    القسم العلمي    
    0202 / 9  / 2اتريخ ملء امللف :    
 قصي عبد الهادي رشيد أ. أستاذ المادة :    

 
                       

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع                      
 أ.د. وسن سعيد عبود  : اسم املعاون العلمي أ.د. ابمسة جليل عبد                       : ئيس القسمر  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 
 ل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لك

 

 جامعة بغدادوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار / المركز  علميالقسم ال .2

 
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
ASL336   الجزرية( ساميةال اللغات( 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2222 /  9 / 1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 ت.  والمقارنة بين هذه اللغا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

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

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

     لغات الجزريةأن يتعرف الطالب على لفظ ال  -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

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

 يربط  بين اللغات  الجزرية أن  -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  
 طرائق التقييم      

  . لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب اإلمتحان التحريري      

 %15(       1االمتحان ) 

 %15(        2االمتحان ) 

 % 12واجبات وحضور   

 %32التقرير العلمي       

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

  

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 هم قواعد ونصوص اللغات الجزرية.إستخدام المعلومات المستقاة من اللغات الجزرية في 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



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . المحاضرة النظرية.1   

 ات الجماعية والحوار.المناقش .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  

 

 
 طرائق التقييم    

 

 %15(       1االمتحان )

 %15(       2االمتحان )

 % 12واجبات وحضور  

 %32التقرير العلمي      

 %72 اختبار نهاية الفصل الدراسي 

 

 

 

 
 

 

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

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

 إستخدام الوسائل السمعية والبصرية فى عرض المعلومات. -2د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 . المحاضرة النظرية.1    

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 %15(       1االمتحان ) 

 %15(       2االمتحان )

 % 12واجبات وحضور  

 %32   التقرير العلمي   

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ----------    (92ساعات) 3 اللغات السامية)الجزرية(                    ASL336 الثالث

 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 العمل املشرتك: العمل ضمن حلقة نقاشية بفاعلية ونشاط .2
 أدارة الوقت: ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولوايت مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد .0
 القيادة: القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .3
 االستقاللية ابلعمل .4
 
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

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

 )القبول املركزي(
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الموقع االلكتروني في الكلية 

 دليل الجامعة

  ومكتبة اللغة العربية  الكتب والمصادر المتوفرة بالقسم

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات 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

2222 /2221 

 الثالث
ASL336  اللغات السامية

 )الجزرية(
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1
 / قسم اآلثاراآلدابكلية  / المركز علمي القسم ال .2
 اللغات السامية ) الجزرية  ( اسم / رمز المقرر .3
 ساعات اسبوعيا 3  أشكال الحضور المتاحة .4
 سنوي   / السنة الفصل .5
 ساعة 09 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  0909 / 0 / 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف المقرر .8

 

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

 والمقارنة بين هذه اللغات.  
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 ( الجزريةالسامية )أن يتعرف الطالب على  تاريخ اللغات  -1أ

 
 المكانية والتغير الصوتي  لرنة بين هذه اللغات من حيث االبداأن يصف الطالب المقا -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

 الجزرية أن يربط  بين اللغات   -4ب

      
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 

  

 

 
 طرائق التقييم      

 

 %15(       1االمتحان )  

 %15(       2االمتحان ) 

 % 12واجبات وحضور   

 %32التقرير العلمي       

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

 

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

 

 ممارسة مهارة الوصف  اللغوي فيما يخص اللغات الجزرية -3ج

 

 تحليل وفهم  اللغات الجزرية -4ج

 

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 وم. استخدام منصة كوكل كالس رو 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 
 طرائق التقييم    

 %15(       1االمتحان )  

 %15(       2االمتحان )  

 % 12واجبات وحضور    

 %32التقرير العلمي        

 %72اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 

 

 
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى االتأهيلية 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

     



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
اسم الوحدة / أو  لم المطلوبةمخرجات التع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

شهر كانون  الثاين االسبوع 
  21/2/1212  االول  

الجزرية  السامية )اللغات تقسيم   3

(  
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية    

   ة واالليكتروني
اللغات السامية           الشرقية الساميةاللغات   3 الثاين

 () الجزرية
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات   

الصفية 

 واالليكترونية
 السامية الشمالية الغربية اللغات  3 الثالث

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
 االمتحان ا القاءالمحاضرة

محاضرات وال

 لشهري والتقارير 

والمحاضرات   

الصفية 

 واالليكترونية
السامية  الجنوبية اللغات  3 االسبوع  االول -شهر شباط

 الغربية
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

  والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
اللغات  مميزات وخصائص  3 الثاين 

    السامية
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

   والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 اللغة العبرية  3 الثالث       

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

   والمحاضرات 

ة الصفي

 واالليكترونية
حروف و  اللغة العبرية حروف 3 الرابع  

 بجد كفت
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات  

الصفية 

 واالليكترونية
 و اللغة العبرية حركات 3 االسبوع  االول   -شهر اذار

 الحركات المركبة
        اللغات السامية  

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 



  
 11الصفحة 

 
  

 واالليكترونية
السكون -السكون الساكن 3 الثاين

 المتحرك
 

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 الشدة          3 الثالث 

 ()الشدة الثقيلة  والخفيفة

    

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية    

 واالليكترونية
 التذكير والتأنيث  3 الرابع  

   
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  ارير والتق

والمحاضرات 

الصفية     

 واالليكترونية
اللغات السامية           المثنى  و المفرد   3 الثالث

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
 الرابع

بدا االمتحاانت  
02/7/0202 

ية          اللغات السام جمع المؤنث  و جمع المذكر  3

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
االسبوع االول  -شهر نيسان
 االول –
20/4/0202 

 اداة التعريف    3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 الثاين

 عطلة 20/4اىل  4/ 8
 مل تؤثر على حماضرايت

اللغات السامية           الكتاب المقدس 3

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 العهد القديم  3 الثالث 

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  حاضرةالقاءالم

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 



  
 12الصفحة 

 
  

 الرابع
  

اللغات السامية               التوراة 

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 
  االنبياء  3           االول مايس  االسبوع شهر 

 
السامية           اللغات

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
اللغات السامية           الكتب 3 الثاين    

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
 جديدالعهد ال  3 الثالث    

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
اللغات السامية           اسفار العهد الجديد 3 الرابع       

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 ونيةواالليكتر
 االسبوع  -حزيران شهر

           االول
   اللغة السريانية 3

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
حركات  حروف اللغة السريانية 3 الثاين

اللغة السريانية )الغربية و 

 الشرقية(

امية          اللغات الس

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
  3 الثالث

 
اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

   تاريخ اللغات السامية إسرائيل ولفنسون. د-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 فقه اللغات السامية بروكلمان. مؤلف : رمضان عبد التواب كارل -2 

 
 )المصادر(  مراجع الرئيسية ـ ال2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

 مواقع اللغات السامية وحماضرات الفيديو والصوت اخلاصة ابملوضوع. . ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  
 

 

 لسامية  )الجزرية(  للمرحلة الثالثةالمادة: اللغات ا

 قصي عبد الهادي رشيد عليأستاذ المادة :  أ .  

 وحروفها اللغة المندائية 3 الرابع   
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير

والمحاضرات 

الصفية 

   واالليكترونية 
التشابه  واالختالف بين    3           االول االسبوع  -شهر متوز

اللغات السامية )العبرية 

 والسريانية والمندائية(

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

 والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية  
 الترجمة السبعينية اليونانية 3 الثاين

 (Septuagint, )  الترجمة

الترجمة  , االرامية )الترجوم(

 السريانية البسيطة

  
 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  تقارير وال

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية

اختيار بعض االسفار من  3 الثالث

الكتاب المقدس وترجمة بعض 

االيات من اسفار الكتاب 

 المقدس

 

اللغات السامية          

 ) الجزرية(
االمتحان الشهري  القاءالمحاضرة

  والتقارير 

والمحاضرات 

الصفية 

 واالليكترونية
02/7/0202 

 متحاانتبدا اال
-----

--  
------------------------ ----------------

-  
--------------  -----------------

-  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 

  
 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداداجلامعة : 
 كلية اآلداب: ة/ املعهدالكلي 

 االاثر:    القسم العلمي    
     0202/  9 / 1   اتريخ ملء امللف : 

 أستاذ المادة : أ. قصي عبد الهادي رشيد    

 
 :   التوقيع                                                                :   التوقيع              

 أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم :     
 :                                                         التاريخ                                                             : لتاريخ  ا              

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
 التاريخ        
 التوقيع  

 مصادقة السيد العميد                                                                                           
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغدادالتعليم العالي والبحث العلمي / وزارة 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

     0202/ 9/  1  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 نكليزيةاال اللغة متحدثي مع التواصل على القادرين الجيدين 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
 اآلثاري للنص الترجمة كيفية معرفة. 5

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 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

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

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

 يترجم كل  نص   ويقوم بالتعليق عليه.   أن  - 3ب

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

 مهارةالقراءة والكتابة السليمة -5ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 . المحاضرة النظرية.1    

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

 
 طرائق التقييم 

  . التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب االمتحان        

 %15 (       1االمتحان ) 

 %15(        2االمتحان ) 

 % 11واجبات وحضور   

 %31التقرير العلمي       

 %71اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

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

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم    

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

  

 
 طرائق التقييم 

  . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب        

 %15(       1االمتحان ) 

 %15(        2االمتحان ) 

 % 11واجبات وحضور   

 %31التقرير العلمي       

 %71اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 .يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية -3د

 

 طرائق التعليم والتعلم         

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم 

  . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب        

  

 %15(       1) االمتحان   

 %15(        2) االمتحان  

 % 11  وحضور واجبات   

 %31      العلمي التقرير   

 %71  الدراسي الفصل نهاية اختبار   

 

 

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

نصوص اثرية باللغة  AATL  325 الثالثة

 االنكليزية
(2)  

     

     

     

     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 القيادة: القدرة على توجيه وتحفيز االخرين .3
 االستقاللية بالعمل .4
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 
 )القبول املركزي(

 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر .14

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي /جامعة بغداد
 

 املوقع اإللكرتوين يف الكلية
 الكتب واملصادر املتوفرة يف القسم
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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 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

2222 /2221 

 الثالث
AATL              

        325 
نصوص اثرية 

 باللغة االنكليزية
 X X X X X X X X X X X X X X X X اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 / قسم اآلثاراآلدابكلية  / المركز علمي القسم ال .2

   AATL325نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 ساعتين اسبوعيا  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة .5

 ساعة (60 )  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

    2121  / 9/  1   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 على قراءة وفهم وترجمة وتدريبهاالنكليزية  ةباللغ األثريةبالنصوص  يهدف المقرر إلى تعريف الطالب

 .  هذه  النصوصوتحليل 

 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .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 األثرية النصوص وقراءة 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

 يترجم كل  نص   ويقوم بالتعليق عليه.   أن  - 3ب

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

 الموضوع.

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 . المحاضرة النظرية.1   

 المناقشات الجماعية والحوار. .2         

 . استخدام منصة كوكل كالس رووم 3        

 . . كتابة البحوث والتقارير4        
 

  
 

 طرائق التقييم 

  . اإلمتحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب         

 %15(       1االمتحان )  

 %15(        2االمتحان ) 

 % 11واجبات وحضور   

 %31التقرير العلمي       

 %71اختبار نهاية الفصل الدراسي   

 
 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

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

 تحليل وفهم  النصوص االثرية. -4ج

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

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

.) 

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

 والبصرية فى عرض المعلومات.إستخدام الوسائل السمعية -2د

 يلتزم بالسلوكيات والقيم االخالقية  -3د

 



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

شهر كانون  

الثاني االسبوع 

االول    

21/2/1212  

 

2 

 

 

Self –Introduction 

 

باللغة نصوص اثرية 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقارير واالليكترونية 

 2 الثاني

 

Forming Negation 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقارير واالليكترونية 

  Yes-No questions 2 الثالث

 

اثرية باللغة نصوص 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 -شهر شباط

 االسبوع  االول

2 Short answers to 

Questions 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 Time Clause – When 2 الثاني 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Agenda of the Day 2 الثالث     

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Forming questions 2 الرابع  

based on answers 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 -شهر اذار

 االسبوع  االول  
2 Words with Double 

Use 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقاريرواالليكترونية 
 2 الثاني

 

Jeff’s Daily 

Activities  

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقارير واالليكترونية 

 How words are 2 الثالث 

formed 

 

باللغة نصوص اثرية 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Vocabulary 2 الرابع  

Meaning 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 



  
 11الصفحة 

 
  

 The Present  2 الثالث

Continuous 

 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 الرابع

بدا االمتحانات  

12/7/1212 

2  
  Early Muslim   

Architecture 

 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 -شهر نيسان

االسبوع االول 

 االول –

21/4/1212 

2 Requests & Offers 

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 الثاني

 21الى  8

 عطلة

على لم تؤثر 

 محاضراتي

2 Using Nationality 

words 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقارير واالليكترونية

 2 الثالث 

 

Making Suggestions 

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 الرابع

  

 

 

Making Negation, 

Question, and 

Prediction 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

والنشاطات الصفية  

 واالليكترونية والتقارير

شهر مايس   

 االسبوع االول          
2 The Use of Have to 

and Has to 

 

اثرية باللغة نصوص 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Talking About 2 الثاني    

myself and My 

Family 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 ,Using Have (got) to 2 الثالث    

can, and be allowed 

to 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 Showing Opinions 2 الرابع       

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية

 والتقارير واالليكترونية 
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  .البنية التحتية12
  المقررة المطلوبة  ـ الكتب1

Ass.prof. Dr. Munther Ali Abdul Malik 

 Prof. Qusay Abdul-Hadi Rasheid .Archaeological Texts 
for Third –Year Students ,Univ.of Baggdad press,2014 . 
 

Liz and John Soars. New Head way plus ,Intermediate 
Student's Book,Oxford 

 

 

 

  -شهر حزيران

 االسبوع االول          
2 Adjectives 

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Verbs followed by  الثاني

Infinitive or 

Participle 

 

اثرية باللغة نصوص 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 2 الثالث

 

Infinitives and 

Prepositions 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 Describing Oneself 2 الرابع   

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
  -شهر تموز

 االسبوع االول          
2 Contraction 

 
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
 Expressing Opinions 2 الثاني

with (I think) and 

 (I don’t think) 

 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

 The Inner Zone and 2 الثالث

the Arcades 

 
 

نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 

02/7/0202 
 بدا االمتحاانت

نصوص اثرية باللغة   2

 االنكليزية

االمتحان الشهري  القاء المحاضرة

 والنشاطات الصفية 

 والتقاريرواالليكترونية 
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 Al- Maliki, Abdulla Abu Ashi. Dictionary of Religious- - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Terms, Arabic English, English-   Arabic, Ubeikan 
Bookshop, 1997.                         - As-Suhaym, 
Muhammad bin Abdulla. --                Islam: Its 
Foundations and Concepts, Riyadh, 2005. 

 
-Lings, Martin, Muhammed, His Life Based on the 
Eeliest Sources, Beirut, 2006 .                      

 
-Tahir-ul-Qadri, Mohammad, The Ghadir Declaration, 
Minhaj-ul-Quran Publications, 1980                       
                                                                            

--Tahir-ul-Qadri, Mohammad. Sirat–ur-Rasul, Sirat 

Series, Minhaj-ul-Quran Publications,             1989 .        
                                                              

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

                                                                           
 

 االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب

.... 
  ااثرية مواقع

 
 

 
 
 تطوير المقرر الدراسي  خطة .12

 

 وتخصيص ساعات اكثر االستعانة بمصادر اكثر

 

 

 املادة: نصوص اثرية ابللغة االنكليزية للمرحلة الثالثة

 علي رشيد اهلادي عبد قصي  .أ: املادة أستاذ



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    قسم العلمي ال   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  أستاذ المادة : أ.د. باسمة جليل عبد   
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
 ملعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبوداسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم ا   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 دقـق امللف من قبل        

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  ةشعب اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 : أ.د. باسمة جليل عبد وصف البرنامج األكاديمي                                      

 

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

 

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

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس شهادة النهائية اسم ال .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

جعل  راك وفهم قواعد اللغة االكدية واهميتها وكيفية قراءة النصوص المسماريةجعل الطالب قادرا على اد

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

 االوراق ليسهل قراءتها
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 :  يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .11

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

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-0أ

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

  :  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 0ب 

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 سائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الو -

 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 -

 

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-0ج

 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 -

 قم الطينية واساليب معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الر -

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -
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 : طرائق التقييم  
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 رية والفصليةمن خالل االمتحانات اليومية والشه -

 
 

 

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

    
  :  طرائق التعليم والتعلم         

 ال الطرق الحديثة في تدريس المادةاستعم -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 طرائق التقييم          

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 : بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 0 قواعد اللغة األكدية  Arc GAL 459 مسماريالرابع 
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 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -
 توظيف وسائل تعليمية جديدة -
 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -
 زمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومةتوظيف االمكانيات الال -

 
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -
 معدل ومجموع الطالب في المرحلة االعدادية -
 الطاقة االستيعابية للقسم -
 اختبار المتقدمين -

 
 
 

 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -
 مواقع االنتر نت المتخصصة  -
 المقرر الدراسي -
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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 / المستوىالسنة 

 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

2121 /2121 

 الرابع المسماري
Arc GAL 459 

 
 أساسي قواعد اللغة األكدية

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

 

 : أ.د. باسمة جليل عبد  وصف المقرر

 

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

 قسم االثار / المركز علمي القسم ال .2

 Arc GAL 459:  قواعد اللغة األكدية اسم / رمز المقرر .3

 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 02 لكلي()اعدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 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 -

 جامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودةتطوير التعليم االكاديمي في ال -

 
 
 
 
 

 
 

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

ن وصف والبد من الربط بينها وبي , المتاحةالتعلم 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
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باللغة االكدية-0أ

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

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 0ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

   
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 
 : طرائق التقييم      

 
 

 ي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة الت -

 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-0ج

 تحليل والمقارنةتمكين الطالب من قيامه بال-3ج
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 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 

 
 : طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

 
 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية عامة وال المهارات -د 

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

  

 :  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

السبورة  قواعد اللغة االكدية قواعد اللغة االكدية 3 1

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث 
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 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

   

االطاريح والرسائل المتعلقة /  ن،قواعد اللغة االكديةعامر سليما

 GAG,CAD,MDA:                     باللغة االكدية والسومرية

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 JCS,JNES,IRAQ/  سومر

نيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنتر

.... 

 

Etana / abzu  

 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

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

 ترجمة الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 

 

 

 

 أ.د. باسمة جليل عبد 

 رجامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثا

    /    /2121 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    سم العلمي الق   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  أستاذ المادة : أ.د. باسمة جليل عبد   
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
 عاو  العلمي : أ.د. وس  سعيد عبوداسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم امل   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 
 دقـق امللف م  قبل        

 ضما  اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضما  اجلودة  ةشعب اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
      

        



  
 1حة الصف

 
  

 : أ.د. باسمة جليل عبد وصف البرنامج األكاديمي                                      

 

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

 

 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 مد  المعت برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 االوراق ليسهل قراءتها
 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 2حة الصف

 
  

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 لمسماريالوقوف على تاريخ اللغة االكدية وانتشارها وكيفية حل رموز الخط ا -1أ

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-0أ

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

  :  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 0 ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 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 -

 خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصليةمن  -

 

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-0ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 : طرائق التعليم والتعلم     

 

 الطرق الحديثة في تدريس المادةاستعمال  -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 

 

 

 



  
 3حة الصف

 
  

   

 : ئق التقييم طرا 
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

 
 

 

 الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

    
  :  طرائق التعليم والتعلم         

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 تا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الدا -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 طرائق التقييم          

 بةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطل -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 : بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 0 خط واستنساخ  Arc CCC 461 الرابع مسماري

     

     

     

     

     
 
 
 



  
 4حة الصف

 
  

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -
 توظيف وسائل تعليمية جديدة -
 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -
 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومة -

 
 

 
 :  معهد(الاألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -
 معدل ومجموع الطالب في المرحلة االعدادية -
 الطاقة االستيعابية للقسم -
 اختبار المتقدمين -

 
 
 

 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -
 مواقع االنتر نت المتخصصة  -
 المقرر الدراسي -
 

 



  
 5حة الصف

 
  

 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 

 لقيمية وا
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

2121 /2121 

 الرابع المسماري

Arc CCC 461 أساسي خط واستنساخ 

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 : أ.د. باسمة جليل عبد  وصف المقرر

 

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

 قسم االثار / المركز علمي القسم ال .2

 Arc CCC 461خط واستنساخ :  م / رمز المقرراس .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8

سم والفعل التعريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واستنساخها واعراب مفرداتها من حيث اال -

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية -

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة -

 
 
 
 
 

 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  , المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 7حة الصف

 
  

 :  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللمام باس-1أ

 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باللغة االكدية-0أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادة -3أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية-4أ
 ر قدر ممكن من المنهج المقرراستيعاب الطلبة الكب -5أ

 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 – 0ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

   
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 ة الطرح العلمي كجزء من واجباتهماسهام الطلبة في عملي -

 
 : 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-0ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 8حة الصف

 
  

 

 

 

 

 

 

 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 ة ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمي -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 

 
 : طرائق التقييم    

 

 اسئلة للطلبة االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 ديمةمعرفة تاريخ اللغات الق-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

  

 :  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

السبورة  قواعد اللغة االكدية قواعد اللغة االكدية 3 1

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث  

 ستنساخاالخط وال 3 1

 للغة االكدية
السبورة  خط واستنساخ

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث  



  
 9حة الصف

 
  

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

   

الرسائل المتعلقة االطاريح و/  عامر سليمان،قواعد اللغة االكدية

 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  

 

 : ر المقرر الدراسي خطة تطوي .13
 

   

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

 ترجمة الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 

 

 

 

 أ.د. باسمة جليل عبد 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

   /    /2121 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    القسم العلمي    
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : أ.د. رفاه جاسم حمادي    
    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع        
  اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود     اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                         

                                                        :  التاريخ                                                            : لتاريخ  ا        
   

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

                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

  أ.د. رفاه جاسم حمادي  :وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج, تفادة القصوى من الفرص املتاحة د حقق االسمربهناً عما إذا كان ق

 

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

 كلية اآلداب قسم اآلثار  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 صرالعمارة العربية اإلسالمية في م

 بكالوريوس اثار  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي

  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
 ادرا على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  العمارة االسالمية وانتشارها    الطالب قجعل 

 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

 الوقوف على تاريخ   المدن وكيف تم تخطيطها وانتشارها    -1أ

 تها  معرفة  فن العمارة وبيان قرائتها وكتاب-2أ

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

 

 : طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية  

 باتهماسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واج

 
 : 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

 
 والقيمية :الوجدانية  األهداف -ج

 لتفكر والتحليل تمكين الطلبة من ا -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية في كيفية تخطيط المدن   محاولة

 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

 خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية من

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

  التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية – 2د 

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 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 التقييم          

 عملاجراء اختبارات خالل مدة ال -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

العمارة العربية اإلسالمية  444E AA اإلسالمي  الرابع

 في مصر

2 1 

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 :  ط للتطور الشخصيالتخطي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -

 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومة -
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -

 الكادر التدريسي -

 المقرر الدراسي -

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 مقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
يلية والتأهارات 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

2121  /2121 

 الرابع اإلسالمي 
444E AA  العمارة

العربية 

اإلسالمية في 

 مصر

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

                    

                   

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 :أ.د. رفاه جاسم حمادي  وصف المقرر

 

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

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

 AAE444العمارة العربية اإلسالمية في مصر : اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي حضور المتاحةأشكال ال .4

 2121 - 2112 الفصل / السنة .5

 01 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
 االسالمية الفنية والعمارية ثار اآلمعرفة الطلبة في المرحلة في قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على 

 الكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودةوتطوير التعليم ا     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 . البرنامج



  
 7الصفحة 

 
  

 :  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

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

 خطيط المدنتهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  بت -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

 
 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 يومية اعطاء درجات للمشاركة ال -

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة -

 
 : طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  الوجدانية والقيمية األهداف -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

  
 : 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 -
 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ورسائل وأطاريح اترخيية عن املغرب العريب مصادر خمتلفة من كتب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
   ية وبلغات خمتلفةومقاالت منشورة يف جمالت حملية وعامل

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

 عاملية وبلغات خمتلفة ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 

يت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترن

.... 
   مراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت خمتلفة تعزز املواد العلمية

 
 
 
 

 : طرائق التقييم    

 
 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
-  

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

 اكتسبها الطالبمعرفة الخبرات التي  -1د

 التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية   – 2د 

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

العمارة العربية  3 2

 اإلسالمية في مصر

 العمارة العربية

 اإلسالمية في مصر

السبورة 

 والداتا شو

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

 وفصلي



  
 9الصفحة 

 
  

 
 
 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار والتراث بغية االفادة من خبارتهم في معرفة فن العمارة العربية  في مصر من 

 مختصة بالمادة .الناحية التاريخية واالسالمية  وترجمة الكتب ال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أ.د. رفاه جاسم حمادي

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

 /      /2121 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : أ.د. رفاه جاسم حمادي    
    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع        
 اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود    اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                          

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا       
   
 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة م مديراس    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

      

  أ.د. رفاه جاسم حمادي  :وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 كلية اآلداب قسم اآلثار  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العمارة العربية اإلسالمية في مصر

 بكالوريوس اثار  سم الشهادة النهائية ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي

  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
 على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  العمارة االسالمية وانتشارها    الطالب قادرا جعل 

 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

 الوقوف على تاريخ   المدن وكيف تم تخطيطها وانتشارها    -1أ

 معرفة  فن العمارة وبيان قرائتها وكتابتها  -2أ

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

 

 : طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية  

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 
 : طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 
 والقيمية :الوجدانية  األهداف -ج

 والتحليل  تمكين الطلبة من التفكر -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 لطلبة في عملية الدورات التعليمية في كيفية تخطيط المدن  محاولة زج 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

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية من خالل

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية  – 2د 

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 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 التقييم          

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 جراء اختبار لكل نهاية فصل دراسيا -

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 2 اثار المغرب واالندلس Arc TMA 443 اإلسالمي  الرابع

     

     

     

     
     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 :  صيالتخطيط للتطور الشخ .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -

 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومة -
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -

 الكادر التدريسي -

 المقرر الدراسي -

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 مقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
يلية والتأهارات 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

2222  /2221  

 الرابع اإلسالمي 

Arc TMA 

443 
اثار المغرب 

 واالندلس

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

                    

                   

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 :أ.د. رفاه جاسم حمادي  وصف المقرر

 

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

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

 Arc TMA 443:  اثار المغرب واالندلس اسم / رمز المقرر .3

 

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222 - 2212 الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
 االسالمية الفنية والعمارية ثار اآلمعرفة الطلبة في المرحلة في قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على 

 الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودةوتطوير التعليم االكاديمي في      
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم 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
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 لتعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادةا -3أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -4أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

 
 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 ستراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادةاستعمال ا -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة -

 
 : طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  ميةاألهداف الوجدانية والقي -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

  
 : طرائق التعليم والتعلم     

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 فرضيات وحلول لبعض المشاكلتدريب الطالب على عمل  -
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 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ورسائل وأطاريح اترخيية عن املغرب العريب مصادر خمتلفة من كتب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
   ومقاالت منشورة يف جمالت حملية وعاملية وبلغات خمتلفة

 
 ع التي يوصى بها                اـ الكتب والمراج

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

 عاملية وبلغات خمتلفة ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
   خمتلفة تعزز املواد العلميةمراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت 

 
 
 
 

 : طرائق التقييم    

 
 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
-  

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية   – 2 د

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 3 
 اثار المغرب واالندلس

 

 اثار المغرب واالندلس

 

السبورة 

 والداتا شو

السبورة و

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

 وفصلي
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 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار والتراث بغية االفادة من خبارتهم في معرفة فن العمارة العربية  في مصر من 

 الناحية التاريخية واالسالمية  وترجمة الكتب المختصة بالمادة .

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 حمادي أ.د. رفاه جاسم

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

  /      /2121 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    قسم العلمي ال   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 سجى مؤيد عبداللطيف أستاذ المادة : أ.د.    
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
  سم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       ا   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 دقـق امللف من قبل        

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة يراسم مد    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 : أ.د. سجى مؤيد عبداللطيف وصف البرنامج األكاديمي                                      

 

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

 

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

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اراالث

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 درا على فهم اهمية االثار وموقعها ضمن العلوم االخرى.جعل الطالب قا

 جعل الطالب قادرا على استيعاب المستجدات الحديثة في علم االثار .

 . جعل الطالب قادرا على تطبيق هذه المستجدات الحديثة صمن الواقع الحاضر
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 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 :االهداف المعرفية  - أ
 معرفة علم االثار قديما وفهمه حديثا       -1أ
 التعرف على تاريخ العلم-0أ

 فهم المصطلحات االثارية الحديثة -3أ

 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
 

  :  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 خبرات التي كشفت عنها المادة العلمية والتي اكتسبها الطالب.تحديد مستوى ال– 1ب  -

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من خالل المادة العلمية. – 0ب  -

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

 لنتائج ومخرجات المادة.   العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء ا

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
مع استعمال منصة  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كوكل كالسرووم
 ي على ضوء طريقة يعتمدها هو.مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيت -
 عرض افالم علميو وفق التخصص العلمي . -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 : طرائق التقييم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
مع استعمال منصة  العلمية مثل الداتو شو والباور بوينتاستعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة  -

 كوكل كالسرووم
 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. -
 . زج الطلبة في دورات وندوات علمية -

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج -

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-0ج -

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

 حثه على تحري صدق المعلومة وتدقيقها-4ج -
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 : طرائق التعليم والتعلم     

 

 ثة في تدريس المادة .استعمال الطرق الحدي -

ومنصة كوكل  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كالسرووم
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 عرض افالم علميو وفق التخصص العلمي . -
 وجديدة للمادة العلمية. استعمال استراتيجيات حديثة -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 
   

 : طرائق التقييم  
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 

 
 

 

 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و مهارات العامةال-د 

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-0د

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

    لتكنولوجية وتوظيفها مهنيا.القدرة على استخدام الوسائل ا-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. -

 . مل على اكسابهم الثقة في انفسهمالع -
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 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 -

 

 

 
  :بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 0 لغة سومرية A SL 460 المرحلة الرابعة

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -
 توظيف وسائل جديدة تخدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده في حياته المختلفة. -
 مرونة المنهج تجعل منه قابال على التغيير.  -
 توظيف المهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على المعلومة بسرعة. -
 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى تأثيرها على الطالب. -
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 :  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضقبول معيار ال .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 اجراء مقابلة مع الطالب -
 

 

 

 

 

 

 

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحدبثة  -
 الكادر التدريسي -
 لمقرر الدراسيا -
  التقريب بين المهارات االكاديمية والعلمية -
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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

 ريأم اختيا
 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

2121  /2121 

 رابعةمرحلة الال
A SL 460 أساسي اللغة السومرية 

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

 

  جى مؤيد عبداللطيفس: أ.د.  وصف المقرر

 

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

 قسم االثار / المركز علمي القسم ال .2

 ASL460اللغة السومرية :  اسم / رمز المقرر .3
 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8

  وكتابتهاوماهيتها وطرق قرائتها  السومريةالتعريف باللغة  -

 السومريةتوضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة  -

 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 

والبد من الربط بينها وبين وصف  , المتاحةالتعلم 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
 لقواعد اللغة السومرية-1أ

 العالمات المسمارية-0أ

 تطور العالمات -3أ

 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص-4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ
 عرض اختالف العالمات عبر العصور -0أ

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عالمات متشابهة الستيعاب قرائتها عرض نصوص ذات– 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 0ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

  اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

   
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 ومنصة الكالس  لوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكن -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 
 : طرائق التقييم      

 
 

 خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من  -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

 
  :  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 لمياتمكين الطلبة من استيعاب المادة ع-0ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج
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 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

 اخ الرقم الطينية واساليب معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنس -

 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 -

 الشهرية والفصليةمن خالل االمتحانات اليومية و -
 

 

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

 

 

  

 :  بنية المقرر .11

خرجات التعلم م الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وكتابة اللغة  3 1

 السومرية
السبورة  اللغة السومرية 

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث  
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 : البنية التحتية  .12
 

  ة ـ الكتب المقررة المطلوب1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

   

لرسائل االطاريح وا,  كتب المقرر, النصوص األساسية 

 .  السومريةالمتعلقة باللغة 
                    :GAG,CAD,MDA 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

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

sumerions,Madrid,2003 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 : Edli موقع المسماريات

CDLI - Cuneiform Digital Library 

Initiative 

http://cdli.ucla.edu  
 

 : ة تطوير المقرر الدراسي خط .13
 

   

ولة بغية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاوالتراث التعاون مع الهيئة العامة لالثار 

 . الى الندوات المقامة داخل الكلية والقسم الطلبة واصطحابترجمة الكتب المختصة بالمادة 

 

 

 

 

 

 

  سجى مؤيد عبداللطيفأ.د. 

 بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثارجامعة 

     /       /2121 

 

http://cdli.ucla.edu/
http://cdli.ucla.edu/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    سم العلمي الق   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 سجى مؤيد عبداللطيف أستاذ المادة : أ.د.    
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
 سم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبوداسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       ا    

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 
 دقـق امللف من قبل        

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة راسم مدي    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

        

 : أ.د. سجى مؤيد عبداللطيف وصف البرنامج األكاديمي                                      

 

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

 

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

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس الشهادة النهائية  اسم .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 جعل الطالب قادرا على استيعاب المستجدات الحديثة في علم االثار .

 . جعل الطالب قادرا على تطبيق هذه المستجدات الحديثة صمن الواقع الحاضر

 قدرة الطالب على قراءة النصوص األثرية باللغة اإلنكليزية 

 

 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 :االهداف المعرفية  - أ
 معرفة علم االثار قديما وفهمه حديثا       -1أ
 التعرف على تاريخ العلم-0أ

 فهم المصطلحات االثارية الحديثة -3أ

 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
 

  :  برنامجلخاصة بالا يةهاراتالم األهداف –ب 

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

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من خالل المادة العلمية. – 0ب  -

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

 العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء النتائج ومخرجات المادة.   

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
مع استعمال منصة  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 مكوكل كالسروو
 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. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 : طرائق التقييم      

 

 ة .استعمال الطرق الحديثة في تدريس الماد -
مع استعمال منصة  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كوكل كالسرووم
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 عرض افالم علميو وفق التخصص العلمي . -
 للمادة العلمية. استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج -

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-0ج -

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

 حثه على تحري صدق المعلومة وتدقيقها-4ج -
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 : طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -

ومنصة كوكل  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كالسرووم
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 يو وفق التخصص العلمي .عرض افالم علم -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 

 
   

 : طرائق التقييم  
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصليةمن خالل  -
 

 

 
 

 

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

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-0د

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

 .التطبيق الميداني والميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه -

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة. -

 . العمل على اكسابهم الثقة في انفسهم -
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 طرائق التقييم          

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

 

 

 
 : بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

نصوص أثرية باللغة  Arc ATEL 327 ثالث القديمال

 نكليزيةاإل
0 1 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -
 توظيف وسائل جديدة تخدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده في حياته المختلفة. -
 مرونة المنهج تجعل منه قابال على التغيير.  -
 توظيف المهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على المعلومة بسرعة. -
 ل شخصية التدريسي ومدى تأثيرها على الطالب.القدوة من خال -
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 :  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 اجراء مقابلة مع الطالب -
 

 

 

 

 

 

 

 
 :  البرنامج أهم مصادر المعلومات عن .14

 المصادر العلمية الحدبثة  -
 الكادر التدريسي -
 المقرر الدراسي -
  التقريب بين المهارات االكاديمية والعلمية -
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مجمخرجات التعلم المطلوبة من البرنا 

 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

2121  /2121 

 ثالث القديمال
Arc ATEL 

327 

نصوص أثرية 

 باللغة االنكليزية
 أساسي

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

 

  سجى مؤيد عبداللطيف: أ.د.  وصف المقرر

 

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

 قسم االثار / المركز علمي القسم ال .2

 Arc ATEL 327:  نكليزيةنصوص أثرية باللغة اإل اسم / رمز المقرر .3
 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي سنةالفصل / ال .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8

  وكتابتهاوماهيتها وطرق قرائتها تعرف على النصوص األثرية ال -

 دراسة الهم النصوص االثرية باللغة االنكليزية  -

 ايير الجودةتطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع مع -

 
 
 
 
 

 
 
 

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

البد من الربط بينها وبين وصف و , المتاحةالتعلم 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
 لقواعد اللغة السومرية-1أ

 العالمات المسمارية-0أ

 تطور العالمات -3أ

 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص-4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ
 لعالمات عبر العصورعرض اختالف ا -0أ

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض نصوص ذات عالمات متشابهة الستيعاب قرائتها– 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 0ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

  اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

   
 : تعليم والتعلم طرائق ال     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 لطرح العلمي كجزء من واجباتهماسهام الطلبة في عملية ا -

 
 : 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-0ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج
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 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 منها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية و -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 

 

 
 : طرائق التقييم    

 

 سئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها ا -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 ديمةمعرفة تاريخ اللغات الق-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

 

 

  

 :  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وكتابة  3 1

النصوص األثرية 

 باللغة اإلنكليزية

نصوص أثرية باللغة 

 نكليزيةاإل
السبورة 

 والداتا شو 

بورة والس

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث  
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 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

   

لرسائل االطاريح وا,  كتب المقرر, النصوص األساسية 

 .  السومريةالمتعلقة باللغة 
                    :GAG,CAD,MDA 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

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

sumerions,Madrid,2003 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 : Edli موقع المسماريات

CDLI - Cuneiform Digital Library 

Initiative 

http://cdli.ucla.edu  
 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

ولة بغية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاوالتراث التعاون مع الهيئة العامة لالثار 

 . الى الندوات المقامة داخل الكلية والقسم الطلبة واصطحابلمختصة بالمادة ترجمة الكتب ا

 

 

 

 

 

 

  سجى مؤيد عبداللطيفأ.د. 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

     /       /2121 

 

http://cdli.ucla.edu/
http://cdli.ucla.edu/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد
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 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب كلية :  / املعهدةالكلي   
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 1الصفحة 

 
  

 : أ.د. قصي صبحي عباس وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فخار قديم 

  بكالوريوس آثار قديمة دة النهائية اسم الشها .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لطلبة مرحلة الرابع قدمي تدريس مادة الفخار القدمي نظراي -1

 ب الطالب كيفية رسم الفخار هندسيا والتعرف على طرزهتدري -2

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

 

 

 

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

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

 التعريف باألنواع الفخارية لبالد الرافدين القديمة  -2أ

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

 عالقة في موضوع الفخار القدبماألطالع على المصادر ذات ال –1ب 

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

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

   أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب
 

 التعليم والتعلم  طرائق     

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

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

 التحضير والواجبات اليومية . -1
 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2
 خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية .أختبارات الذكاء واالستيعاب .من  -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

 أو شهرية حول المادة  طلب تقارير أسبوعية  -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  )المهاراتلة المنقوالتأهيلية و المهارات العامة-د      

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

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

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

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق رحلة الدراسيةالم

 عملي نظري

 ساعة 20 ساعة 40 فخار قديم Ap رابع قديم

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :

 فخار قديم        
 

      أخرى 

 
 القةمصادر علمية ذات ع-1
 الزم متنوعة من مصادر علمية متنوعة م-2
 . صور ورسم هتدسي-3
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

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

 



  
 4الصفحة 

 
  

جتماعية ) وتشمل على سبيل الخدمات اال

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

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

 
 
 
 
 
 

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 البحث يف املصادر العلمية اخلارجية  .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 البحوث العلمية املنشورة  .3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 مقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
يلية والتأهارات 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

2222  /2221 

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

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 اآلثار لمركز / ا علميالقسم ال .16

او اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 عصور قبل التاريخ 

 بكالوريوس آثار قديمة اسم الشهادة النهائية  .18

  :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .20

المؤثرات الخارجية  .21

 األخرى 
 اوامر التعليم العالي 

 1/9/2020 لوصف تاريخ إعداد ا .22

 أهداف البرنامج األكاديمي .23

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

 تعريف الطلبة أباثر عصور قبل التاريخ ومواقعها يف العامل القدمي  -2

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

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

  

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .24

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

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

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

  – المصادر ذات العالقة بدراسة عصور قبل التاريخعلى االطالع  –- 1ب 

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

 أستعمال الصور األيضاحية والخرائط    -4ب

        أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 لبور بوينت في عرض االشكالاستخدام السبورة والصور المستنسخة واالصلية مع ا -3

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

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

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

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة   -4ج
 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القياسية واالستنباطية

 
    طرائق التقييم          

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



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

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

 عملي نظري

 ساعة 30 60 عصور قبل التاريخ PHP ثالث قدبم

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 القراءات المطلوبة :

 عصور قبل التاريخ    
 

      أخرى 

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

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

 



  
 4الصفحة 

 
  

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 للمواقع القدمية واملتاحف املتخصصة

 
 
 
 
 
 

 المعهد(لقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتع )وضعمعيار القبول  .27

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 البحث يف املصادر العلمية اخلارجية  .1

 البحث يف الرسائل واألطاريح ذات الصلة ابملوضوع  .2

 مية املنشورة البحوث العل .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 خاصة بالال

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

2222  /2221 

 ثالث قديم
PHP  عصور قبل

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

 

 اآلدابجامعة بغداد /كلية  المؤسسة التعليمية .1

 االثار ي / المركزالقسم الجامع .2

 فخار قديم  اسم / رمز المقرر .3

 األثار البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 كورسات الفصل / السنة .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
60 

 ساعة 

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 رحلة الرابعة /قدمي الفخار القدمي لطلبة املتدريس مادة -1

 الطلبة رسم الفخار هندسيا  تدريب -2     

 دراسة طرز الفخار القدمي وعناصرها الزخرفية -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.



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 على طرز الفخار القديم  التعرف -1أ

 ن التعريف باألنواع الفخارية لبالد الرافدي -2أ

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

 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الفخار القديماألطالع على المصادر ذات العالقة في موضوع  – 1ب

 ( لطرز الفخار القديمشو  -عرض ) داتا  – 3ب

 أجراء أمتحانات مستمرة – 4ب

 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 استخدام السبورة مع البور بوينت احيانا في الدرس -5

 

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

 طرائق التقييم      

 

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

 عن األمتحانات الفصلية 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 رية حول المادةطلب تقارير أسبوعية أو شه  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د
 

 نية المقررب .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر 
تشرين 

 -االول
 االسبوع االول

 فخار قدمي/رابع قدمي  مدخل يف دراسة الفخار القدمي  8
محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
    اتريخ صناعة الفخار   الثاين
أمهية الفخار يف الدراسات   الثالث

 األثرية
 

  

    دراسة فخار قبل التاريخ   الرابع

الشهر 
تشرين 

-الثاين
 االسبوع االول

فخار أدوار قبل التاريخ يف  
 بالد الرافدين

 

  

    نةحسو -فخار جرمو  الثاين
    فخار سامراء  الثالث
    فخار حلف   الرابع

شهر كانون 
 -االول

  فخار العبيد 
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 االسبوع االول
    فخارالوركاء  الثاين
    الفخار األكدي  الثالث
 السومريالفخار   الرابع

 
 

  

كانون 
 -الثاين

 االسبوع االول

  بابلي القدمبالفخار ال 

  

 الكشيالفخار   الثاين 
 

 
  

 االشوري القدميالفخار   الثالث 
 

 
  

 الفخار االشوري الوسيط  الرابع
 

 
  

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  
 

 
  

الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

  الفخار األشوري احلديث 

  

 الفخار البابلي احلديث  الرابع
 

 
  

الشهر 
االسبوع -اذار

 االول

 الفخار األمخيين 
 

 

  

 الفخار السلوقي  الثاين
 

 
  

    الفخار الفرثي  الثالث
 الفخار الساساين  الرابع

 
 

  

شهر 
 -نيسان

 االسبوع االول

  رسم هندسي 

  

    رسم هندسي  الثاين
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 فخار قديم           
      أخرى 

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية (

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

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 

 
  رسم هندسي  الثالث

 
 

  

  رسم هندسي  الرابع
 

 
  

 شهر آاير
االسبوع  –

 االول

 =  

  

    مراجعة عامة  الثاين 

      الثالث 
    =  الرابع

شهر 
-حزيران

 االسبوع االول

 =  

  

      الثاين
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

 

 جامعة بغداد /كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار زالقسم الجامعي / المرك .2

 اسم / رمز المقرر .3
 PHPعصور قبل التاريخ /

 

 األثار القديمة  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 كورسات الفصل / السنة .6

 ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 يخ ملرحلة الثالث قدمي تدريس مادة عصور قبل التار  -1

 دراسة وفهم نشأة احلياة على األرض -2     

 معرفة أهم املواقع لعصور قبل التاريخ يف العامل القدمي  -2

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

    

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

  المعرفة والفهم -أ

 دراسة تاريخ ونشأة الحياة على األرض -1أ

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

 دراسة االالت وأدوات عصور قبل التاريخ  -4أ         

 

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

 الطالع على المصادر ذات اللعالقة ا – 1ب

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

 شو ( لمواقع وأثار قبل التاريخ -عرض ) داتا  – 3ب

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

 حانات مستمرةأجراء امت – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 شو ( لكيفية دراسة مواقع وأثار قبل التاريخ -عرض ) داتا  -9

 طرائق التقييم      

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

 االمتحانات الفصلية 
 مهارات التفكير -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 المادة طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول  -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

 

ب .11
ن

ي

ة

 

ا

ل

م

ق

ر

 ر
12.  
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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر 
تشرين 

 -االول
 االسبوع االول

عصور مدخل متهيدي يف دراسة  8
 قبل التاريخ

 

 عصور قبل التاريخ
 

محاضرات 

شفوية 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

محاظرات 

 عملية

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
العلوم املساعدة يف دراسة عصور   الثاين

 قبل التاريخ
 

 

  

 نشأة احلياة على األرض  الثالث
 

 
  

    تقسيمات عصور قبل التاريخ  الرابع

الشهر 
تشرين 

االسبوع -الثاين
 االول

  قبل التاريخ االالتواألدوات لعصور 

  

مواقع عصور قبل التاريخ يف بالد   الثاين
 الرافدين

 

 

  

 مميزات العصر احلجري احلديث  الثالث
 

 
  

مدخل اىل أدوار قبل التاريخ يف   الرابع
 بالد الرافدين

 
  

شهر كانون 
 -االول

 االسبوع االول

 دور جرمو 
 

 

  

    دور حسونة   الثاين
    دور سامراء  الثالث
    دور حلف  الرابع

كانون شهر  
 االسبوع-الثاين

 االول

  دور العبيد 
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  دور الوركاء  الثاين 
 

 
  

 مواقع عصور قبل التاريخ يف مصر   الثالث 
 

 
  

 =  الرابع
 

 
  

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  
= 

 
  

الشهر 
 -شباط

 االسبوع الثالث

 =  

  

   الرابع
= 
 

 

  

الشهر 
السبوع ا-اذار

 االول

مواقع عصور قبل التاريخ يف بالد  
 أيران

 

  

    =  الثاين
    =  الثالث
    =  الرابع

شهر 
 -نيسان

 االسبوع االول

مواقع عصور قبل التاريخ قي   
 بالد األانضول 

 

  

 =  الثاين
 

 
  

 =  الثالث
 

 
  

    =  الرابع

 – شهر آاير
 االولاالسبوع 

   املتاحف املتخصصة 

  

    =  الثاين 
    =  الثالث 
    =  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

 =  
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 البنية التحتية  .13

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 

 
      أخرى 

 
 جمموعة مصادر علمية ذات عالقة -1

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

خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  متطلبات

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

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

 الفنية اآلاثرية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

ال محاضرات الضيوف والتدريب المث

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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 
راسات ميدانية للمواقع األثرية مع تطبيقات عملية فضآل عن سفرات علمية د

 ملدن ومواقع خمتلفة .
 

 القبول  .14

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

      الثاين



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    قسم العلمي ال   
  2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                    اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود     
                                                        :  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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 : أ.م. شيماء صالح أحمد وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد  كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 Arc_ قديم واسالمي ومسماري حلة الثالثة _ المرمنهج  البحث العلمي 

RM 324 
 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 القاء محاضرات  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

الطالب باساليب البحث العلمي الجيد والناجح ومستلزماته وكيفية اعداد تعريف  األكاديميأهداف البرنامج  .9

   وصعوبات البحث والمعوقات التي تواجه الباحث العلمي .التقارير العلمية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
     بحث العلمي تعريف الطالب بال   -1أ

 تعريف الطالب بكيفية النقد العلمي الجيد  -2أ

 تعريف الطالب بكيفية اجراء البحوث العلمية    -3أ
 كيفية استعمال المكتبة وطرق االستعارة  -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 كتابة بحوث قصيرة  – 1ب 

 الجيدة في المكتبات  البحث على المصادر العلمية – 2ب 

 كيفية اجراء التقارير العلمية        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات واعداد البحوث والتقارير العلمية القاء 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 اختبارات تحريرية 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 بحث العلمي تعريف الطالب بطرق ال  -1ج         

 كسب المهارة والخبرة  -2ج

  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القاء محاضرات وطرح االسئلة 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 توظيف الطلبة في الهيئة العامة لالثار والتراث  -1د

 توظيف الطلبة في الجامعات العراقية  -2د

 توظيف الطلبة في وزارة الثقافة  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القاء محاضرات وطرح االسئلة         

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 وكوزات  اختبارات تحريرية      

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة  2 منهج البحث العلمي   Arc RM 340 الثالثة مسماري

  ساعة  2 منهج البحث العلمي   Arc RM 332 الثالثة قديم 

  ساعة  2 منهج البحث العلمي   ARC RM 324 ة اسالمي الثالث
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 تطوير طرق البحث العلمي 
 
 
 

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

 
 

 وفق خطة وزارة التعليم العايل قبول مركزي 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حماضرات معدة من قبل استاذ املادة ابالعتماد على املصادر العلمية الرصينة   
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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 لسنة / المستوىا

 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

2222/2221 

 الثالثة مسماري
منهج البحث  340

 العلمي
                 اساسي

                   
2222/2221 

 الثالث قديم
منهج البحث  332

 العلمي
                 اساسي

                   

2222/2221 

 الثالث اسالمي
منهج البحث  324

 العلمي
                 اسياس
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار     / المركز علمي القسم ال .2

واسالمي  340المرحلة الثالثة  مسماري  –منهج البحث العلمي  اسم / رمز المقرر .3

 332وقديم   324

 فعلي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  نةالفصل / الس .5

 ساعات باالسبوع  6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

تعريف الطالب بطرق البحث العلمي الجيد والناجح وكيفية اعداد التقارير العلمية والتعرف  أهداف المقرر .8

 على نظم المكتبات  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 التعلم والتقييموطرائق التعليم و مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 كيفية اعداد البحوث والتقارير  -1أ

 طرق تصنيف الكتب في المكتبات  -2أ

 طرق البحث العلمي  -3أ
 طرق النقد والتحليل  -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 م طرائق التعليم والتعل     

 

 القاء محاضرات واجراء اختبارات 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات تحريرية    

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تطوير مهارة التفكير والتقد والتحليل  -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

   

 القاء محاضرات 

 
 طرائق التقييم    

 

 ية اختبارات تحرير

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 حماضرات معدة من قبل استاذ املادة مع جمموعة من املصادر املتعلقة ابملوضوع  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نهج البحث العلمي . طه ابقر م )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة كلية االداب 

 جملة دراسات يف التاريخ واالاثر 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع البحث العلمي االلكرتونية 

 
 المقرر الدراسي خطة تطوير  .13

   

 اعتماد مصادر حديثة ومتطورة  

 وتطوير المادة وفق متطلبات العلم الحديث 

 
 

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

 التوظيف في الهيئة العامة لالثار والتراث والدوائر التابعة لها  -1د

 التوظيف في وزارة الثقافة  -2د

 التوظيف في الجامعات العراقية  -3د

    -4د

 رربنية المق .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تعريف الطالب بطرق  6 1

 البحث العلمي الجيد 
طرح االسئلة  المنهج وانواعه 

 والتوضيح 
اختبارات 

 تحريرية 
 كوزات   النقد وانواعه  كيفية التقد  والتحليل  6 2
 نشاطات   االسلوب  اس االقتب 6 3
 تقارير   الهامش  البحث الصفي  6 4
    مصادر البحث العلمي  6 5
6 6     
7 6     



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  فاروق دمحم عليد. م.أستاذ المادة : أ.   
    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع        
 اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود     اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                         

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا       
   
 

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

      

   فاروق دمحم عليد. م.أ. :وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج, تفادة القصوى من الفرص املتاحة قق االسمربهناً عما إذا كان قد ح

 

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

 كلية اآلداب قسم اآلثار  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اق العرالعمارة العربية اإلسالمية في 

 

 بكالوريوس اثار  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

 
  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وامر التعليم العالي والبحث العلميأ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
المدن العراقية واإلسالمية  وانتشارها  ومعرفة ب قادرا على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  الطالجعل 

 تخطيطها وعمارتها 
 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

 العمارة اإلسالمية في العراق الوقوف على تاريخ   -1أ

 وبيان قرائتها وكتابتها   طيط المدن وانتشارها ومعرفة عمارتهاتخمعرفة   -2أ

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

 



  
 2الصفحة 

 
  

 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

 

 : طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 ليمية  محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التع

 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

 
 والقيمية :الوجدانية  افاألهد -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في 

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية في كيفية تخطيط المدن  

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 
  :  طرائق التقييم   

 

 اسئلة للطلبة االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 مر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية التحفيز المست – 2د 

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 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 التقييم          

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
 اجراء اختبار نهاية السنة للمرحلة الرابعة  -

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 Arc AIA 209 الثاني

 
العمارة العربية اإلسالمية 

 في العراق
2 1 

     

     

     

     
     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -

 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -

 لمعلومةتوظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على ا -
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -

 نترنت المتخصصة اإلمواقع  -

 المقرر الدراسي -

 

 



  
 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 

 (والتطور الشخصي

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

2121/2121 

 المرحلة الثانية 
Arc AIA 209 

 

مارة العربية الع

اإلسالمية في 

  العراق

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

                    

                   

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 :أ.م.د فاروق دمحم علي  وصف المقرر

 

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

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

 Arc AIA 209:  العمارة العربية اإلسالمية في العراق اسم / رمز المقرر .3

 
 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 2121 - 2112 الفصل / السنة .5

 01 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
العمارة العربية اإلسالمية في رحلة في قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على معرفة الطلبة في الم

وتطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية العراق فضالً عن معرفة تخطيط المدن العربية اإلسالمية , 

 بما ينطبق مع معايير الجودة
 
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 . البرنامج



  
 7الصفحة 

 
  

 :  والتقييم وطرائق التعليم والتعلم مقررات المخرج .11

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

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

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

 ا وفكريا لتقبل المادة الدراسيةاعداد الطالب نفسي -4أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

 
 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

 الحوارالقدرة على المشاركة الجماعية و – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 ستعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفةا -

 
 : طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 ام الوسائل التكنلوجية الحديثة القدرة على استخد-3ج

  
 : طرائق التعليم والتعلم     

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل -
 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 : طرائق التقييم    

 
 

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 لكل نهاية فصل دراسي اجراء اختبار -
 اجراء اختبار لكل نهاية السنة للمرحلة الرابعة -

 

 
 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 ماهو حديدث من مصادر علمية  التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل  – 2د 

 

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

العمارة العربية معرفة  3 2

 اإلسالمية في العراق

العمارة العربية 

 اإلسالمية في مصر

السبورة 

 والداتا شو

والسبورة 

 الذكية

امتحان يومي 

وشهري 

 وفصلي

 

 

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ختطيط , وكتب  العمارة العربية اإلسالمية يف العراقمصادر خمتلفة من كتب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
ورسائل وأطاريح ومقاالت منشورة يف جمالت  ,  املدن العربية اإلسالمية

   لية وعاملية وبلغات خمتلفةحم
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

 عاملية وبلغات خمتلفة ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 

االنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع

.... 
   مراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت خمتلفة تعزز املواد العلمية

 
 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار والتراث بغية االفادة من خبارتهم في معرفة فن العمارة العربية  في مصر من 

 المختصة بالمادة . الناحية التاريخية واالسالمية  وترجمة الكتب

 

 
 

 

 

 

 فاروق دمحم عليد. م.أ.

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

   /    /2121 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  فاروق دمحم عليد. م.أستاذ المادة : أ.   
    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع        
  اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود      اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                         

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا       
   
 

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

      

   فاروق دمحم عليد. م.أ. :وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 كلية اآلداب قسم اآلثار  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تخطيط المدن العربية اإلسالمية 

 بكالوريوس اثار  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي

  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وامر التعليم العالي والبحث العلميأ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
المدن العراقية واإلسالمية  وانتشارها  ومعرفة ا على ادراك وفهم الوقوف على تاريخ  الطالب قادرجعل 

 تخطيطها وعمارتها 
 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

 العمارة اإلسالمية في العراق الوقوف على تاريخ   -1أ

 وبيان قرائتها وكتابتها   مدن وانتشارها ومعرفة عمارتهاتخطيط المعرفة   -2أ

 الكشف عن قراءات ماكتب عن المدن  وتعريف الطالب بماهيتها واهميتها -3أ
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 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

 

 : طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

  محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية 

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 
 : طرائق التقييم      

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 
 والقيمية :جدانية الو األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 مادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض ال

 محاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية في كيفية تخطيط المدن  

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 
  :  طرائق التقييم   

 

 للطلبة االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
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 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 الب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية التحفيز المستمر للط – 2د 

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 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 التقييم          

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
 اجراء اختبار نهاية السنة للمرحلة الرابعة  -

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 Arc IH 210 اإلسالمي  الرابع

 
تخطيط المدن العربية 

 اإلسالمية
2 1 
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 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -

 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -

 ى المعلومةتوظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول عل -
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -

 نترنت المتخصصة اإلمواقع  -

 المقرر الدراسي -
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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 يرفالمعاألهداف 

 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

2121/2121 

 الرابع اإلسالمي 
Arc IH 210 

 
تخطيط المدن 

العربية 

 اإلسالمية

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

 

 :أ.م.د فاروق دمحم علي  وصف المقرر

 

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

 ية اآلداب / قسم اآلثار كل    / المركز علمي القسم ال .2

 Arc IH 210:  تخطيط المدن العربية اإلسالمية اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 2121 - 2112 الفصل / السنة .5

 01 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
العمارة العربية اإلسالمية في م اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على معرفة الطلبة في المرحلة في قس

وتطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية العراق فضالً عن معرفة تخطيط المدن العربية اإلسالمية , 

 بما ينطبق مع معايير الجودة
 
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم 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
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

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

 تقبل المادة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا ل -4أ

 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

 
 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

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 نصات االلكترونية التعلمية المختلفةاستعمال الم -

 
 : طرائق التقييم      

 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 التكنلوجية الحديثة  القدرة على استخدام الوسائل-3ج

  
 : طرائق التعليم والتعلم     

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل -
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 : طرائق التقييم    

 
 

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 فصل دراسي اجراء اختبار لكل نهاية -
 اجراء اختبار لكل نهاية السنة للمرحلة الرابعة -

 

 
 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 من مصادر علمية   التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث – 2د 

 

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 
2 

 

3 

 

تخطيط المدن معرفة 

  العربية اإلسالمية

 

 

 

 

 

تخطيط المدن العربية 

  اإلسالمية

 

 

 

 

 

السبورة 

 والداتا شو

والسبورة 

 الذكية

 

حان يومي امت

وشهري 

 وفصلي

 وبحث
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 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ختطيط , وكتب  العمارة العربية اإلسالمية يف العراقمصادر خمتلفة من كتب  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 ورسائل وأطاريح ومقاالت منشورة يف جمالت ,  املدن العربية اإلسالمية

   حملية وعاملية وبلغات خمتلفة
 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

 عاملية وبلغات خمتلفة ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 

اقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مو

.... 
   مراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت خمتلفة تعزز املواد العلمية

 
 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

التعاون مع الهيئة العامة لالثار والتراث بغية االفادة من خبارتهم في معرفة فن العمارة العربية  في مصر من 

 كتب المختصة بالمادة .الناحية التاريخية واالسالمية  وترجمة ال

 

 
 

 

 

 

 فاروق دمحم عليد. م.أ.

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

  /    /2121 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلثار:    قسم العلمي ال   
 0202/  9/  2اتريخ ملء امللف :     
 استاذ املادة : أ.م.د. أوسام حبر جرك   
 

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    عاو  العلمي : أ.د. وس  سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم امل   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   

 دقـق امللف م  قبل     
 ضما  اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضما  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 م  الطالب حتقيقها 
 م  الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضم  الربانمج مربهناً عما إذا كا  قد حقق االستفادة القصوى

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / الرابع قديم ( بالد الشام ومصراثأر الشرق االدنى ) 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 (بالد الشام ومصروااثر دول الشرق االدىن ) بتاريخ الطالب تعريف - 2

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 0

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

 فيها 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 بالد الشام ومصروتاريخ وحضارة  تعريف بجغرافية  -2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

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

 التعامل مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

       المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

واستعمال المنصات االلكترونية ال  ى الداتا شولعرض علا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

Classroom ,Messenger ,WhatsApp, Telegram 
 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 طرائق التقييم      

 

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

 الخاصة بالمادةعن بعض المواضيع 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

 والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 واالستنباطية لقياسيةا

 
 طرائق التقييم    
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 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

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

 
 

 

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

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 واالستنباطية القياسية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

مع تكليف الطلبة ببحوث  للطالب اشرةالمب واألسئلة والفصلية والمتنوعة المستمرة اليومية االمتحانات

 عن بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

/ الفرع  رابعةال

 القديم
اثأر الشرق االدنى ) بالد  

 ( الشام ومصر

  نظري 3
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

  اآلاثر وتصوير رسم ممارسة على لتدريبهم للطالب موقعية زايرة
 
 
 
 

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 لقيمية وا
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

2222/2221 

 القديمرابع ال
اثأر الشرق  

االدنى ) بالد 

الشام 

 (ومصر

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

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

 وافتراضي فعلي حضور لمتاحةأشكال الحضور ا .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ( الشام ومصروااثر دول الشرق االدىن ) بالد  بتاريخ الطالب تعريف - 2

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 0

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

 فيها 
 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 رالشام ومصتعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة بالد   -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

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

 التعامل مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

          المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

ات االلكترونية ال واستعمال المنص لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

Classroom ,Messenger ,WhatsApp, Telegram 

 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

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

 عن بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 

 
 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

   والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنباطية القياسية

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

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

 

 

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

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

    --4د   



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

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

 مدخل إىل حضارات الشرق القدمي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 ت الشرق األدىن القدميمعامل حضارا

 دراسات يف اتريخ الشرق القدمي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ية املهتمة بتاريخ وااثر الشرق االدىنكل املواقع االلكرتون

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها اآلثار دراسة على عملي بشكل الطالب تدريب

 

 

 

 استاذ املادة

 أ . م . د. أوسام حبر جرك

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اثار الشرق االدنى   3  1-15

 مصر/
 االمتحان نظري

/ اثار الشرق االدنى  3  16-32

 بالد الشام
 االمتحان نظري

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلثار:    سم العلمي الق   
 0202/  9/  2اتريخ ملء امللف :     
 استاذ املادة : أ.م.د. أوسام حبر جرك   
 

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               عاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم امل   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   

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

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / الرابع قديم ( بالد الشام ومصرالشرق االدنى )  تاريخ

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :دراسي النظام ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 (بالد الشام ومصروااثر دول الشرق االدىن ) بتاريخ الطالب تعريف - 2

  هناك تشفةاملك األثرية املواد على الطالب تعريف - 0

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

 فيها 
 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 بالد الشام ومصريخ وحضارة تعريف بجغرافية وتار  -2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ادةبالم المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

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

 التعامل مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

       المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

واستعمال المنصات االلكترونية ال  اتا شولعرض على الدا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

Classroom ,Messenger ,WhatsApp, Telegram 
 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 طرائق التقييم      

 

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

 ة بالمادةعن بعض المواضيع الخاص

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

 والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 واالستنباطية يةالقياس

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

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

 
 

 

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

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 واالستنباطية القياسية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

 عن بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

/ الفرع  رابعةال

 المسماري
الشرق االدنى )  تاريخ 

 ( بالد الشام ومصر

  نظري 3

     

     

     

     
     
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

  اآلاثر وتصوير رسم ممارسة على لتدريبهم للطالب موقعية زايرة
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية العامة  اراتالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2222/2221 

 المسماريرابع ال
الشرق  تاريخ 

االدنى ) بالد 

الشام 

 (ومصر

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 ( الشرق االدنى ) بالد الشام ومصر تاريخ اسم / رمز المقرر .3

 وافتراضي فعلي حضور أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ( الشام ومصروااثر دول الشرق االدىن ) بالد  بتاريخ الطالب تعريف - 2

  هناك املكتشفة األثرية املواد على الطالب تعريف - 0

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

 فيها 
 

 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
  بالمصطلحات تعريف   -1أ

 الشام ومصرتعريف بجغرافية وتاريخ وحضارة بالد   -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 بالمادة المتعلقة والخرائط والمخططات الصور عرض - 1ب 

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

 التعامل مع القطع االثرية من ناحية وصفها وتحليلها

          المستمرة االمتحانات اجراء - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

ية ال واستعمال المنصات االلكترون لعرض على الداتا شوا مع لنسخ الجبسية وا السبورة استخدام

Classroom ,Messenger ,WhatsApp, Telegram 

 

 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

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

 عن بعض المواضيع الخاصة بالمادة

 

 

 
 انية والقيمية األهداف الوجد -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين- -2ج

   والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنباطية القياسية

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 لتقييم طرائق ا   

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات

 الشفهي اليومي التحضير

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

 

 

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

 واالثار التراث هيأة في التعيين -1د

 العالقة ذات والمعاهد الكليات -2د

 -3د

    --4د   



  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

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

 مدخل إىل حضارات الشرق القدمي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دىن القدميمعامل حضارات الشرق األ

 دراسات يف اتريخ الشرق القدمي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها اآلثار دراسة على عملي بشكل الطالب تدريب

 

 

 

 استاذ املادة

 

 أ . م . د. أوسام حبر جرك

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشرق االدنى  تاريخ  3  1-15

 مصر/
 االمتحان نظري

/ رق االدنىالش تاريخ  3  16-32

 بالد الشام
 االمتحان نظري

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
  اآلداب : / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 حيدر فرحان حسين م.د. أ.أستاذ المادة :    
 
 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               ملعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم ا   

                                                        :  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 
 ن الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 

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

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عمارة المشرق اإلسالمي لمرحلة الثالث اإلسالمي

 بكالوريوس آثار إسالمي ة النهائية اسم الشهاد .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ريآ لطلبة المرحلة الثالث اسالميتدريس مادة عمارة المشرق اإلسالمي نظ-1

 تدريب الطالب على كيفية قراءة المخططات العمارية ورسمها ودراسة عناصرها -2

 دراسة نماذج من المخلفات العمارية -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 يم المشرق اإلسالميالتعرف على آثار اقال -1أ

 التعريفات الخاصة بأنواع العمائر اآلثارية -2أ

 تطور العمارة وتنوع استخداماتها -3أ

 التعرف على العناصر العمارية والمواد اإلنشائية التي شيدت بها العمائر -4أ

 مراحل التطور العماري ودور التأثير واالقتباس للعمارة العراقية -5أ

      شرق اإلسالمي مع العمارة العراقية والعربية األخرى مقارنة عمارة الم -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 شو ( للمواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  – 2ب

 ية موضوعة الدرسشو ( للنماذج الفنية والعمار –عرض ) داتا    -3ب

      أجراء أمتحانات مستمرة   – 4ب
 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

 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3

 األمتحانات الفصلية  -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  - -1ج         

 مناقشة والحوار داخل الصففسح المجال لل -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

 ة .االمتحانات التحريري -2

 التطبيق العملي . -3

 البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب .  -4

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 مهارات ادارة الصف . -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

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

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االستنباطية          
 طرائق التقييم          

 التطبيق العملي . -1   

  البحوث العلمية التي يكلف بها الطالب . -2   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق دراسية المرحلة ال

 عملي     نظري      

الثالث 

 اإلسالمي
AIO ساعة 32 ساعة 62 عمارة المشرق اإلسالمي 

     

     

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :
 مصادر علمية ذات عالقة-1      اإلسالمي         عمارة مشرق العالم 

 ملزمة ملخصة عن مجموعة مصادر علمية -2                                                   
              صور ومخططات . -3                                                   



  
 4الصفحة 

 
  

 
  أخرى      

  بيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع االلكترونية (متطلبات خاصة ) وتشمل على س
 مراجعة المصادر الحديثة والبحوث واقامة المؤتمرات والندوات العلمية حول المواضيع ذات الصلة

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

ب المهني والدراسات الميدانية ( الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدري
اصطحاب الطالب الى الندوات والمؤتمرات المقامة داخل القسم والكلية فضآل عن سفرات علمية لمدن ومواقع 

 مختلفة .
 

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

 
 وضع خطة قبول من قبل اعضاء الهيئة التدريسية المعنيين بالتخصص وفق متطلبات مخرجات التعليم

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .البحث في المصادر العلمية الخارجية 1
 .البحث في الرسائل واألطاريح ذات الصلة بالموضوع 2
   .البحوث العلمية المنشورة3

 

http://cdli.ucla.edu/
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 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

2222/2221 

 الثالث إسالمي 
AIO  عمارة المشرق

 اإلسالمي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

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

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 عمارة مشرق العالم اإلسالمي بكالوريوس ثالث إسالمي رمز المقرراسم /  .3

 التعليم اإللكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2219/2222الفصل األول والثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 رق اإلسالمي نظريآ لطلبة المرحلة الثالث اسالميتدريس مادة عمارة المش-1
 تدريب الطالب على كيفية قراءة المخططات العمارية ورسمها ودراسة عناصرها -2
 دراسة نماذج من المخلفات العمارية -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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 ر اقاليم المشرق اإلسالميالتعرف على آثا  -1أ

 التعريفات الخاصة بأنواع العمائر اآلثارية -2أ

 تطور العمارة وتنوع استخداماتها -3أ

 التعرف على العناصر العمارية والمواد اإلنشائية التي شيدت بها العمائر -4أ

 مراحل التطور العماري ودور التأثير واالقتباس للعمارة العراقية -5أ

  رة المشرق اإلسالمي مع العمارة العراقية والعربية األخرىمقارنة عما -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

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

 ة موضوعة الدرسشو ( للنماذج الفنية والعماري –عرض ) داتا    -4ب

  أجراء أمتحانات مستمرة   – 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

 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرية . -3

 األمتحانات الفصلية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 صففسح المجال للمناقشة والحوار داخل ال -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

  ةارير أسبوعية أو شهرية حول المادطلب تق  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1

 االمتحانات التحريرية . -2

 التطبيق العملي . -3

 .لمية التي يكلف بها الطالبالبحوث الع  -4



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كتاب منهجي مقرر اليوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
كتاب من تأليف استاذ المادة مأخوذة من المصادر العلمية التي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 تناولت موضوع عمارة المشرق اإلسالمي
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
سائل واالطاريح والبحوث التي كتب العمارة اإلسالمية والر 

 تناولت موضوع عمارة مشرق العالم اإلسالمي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 المكتبات االلكترونية المعتمدة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 إعداد كتاب منهجي ليكون مرجعاً للدراسات العمارية عن عمارة مشرق العالم اإلسالمي

 

 

 
 

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

 مهارات ادارة الصف . -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

   فئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية .مهارات التقويم والتميز ببين ال -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

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
  اآلداب : ة/ املعهدالكلي   
 اآلاثر :    القسم العلمي    
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 حيدر فرحان حسين م.د. أ.أستاذ المادة :    
 
 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
               املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم    
 :                                                         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        

 

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

 

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

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او كادممي اسم البرنامج األ .3

 المهني 
 فنون إسالمية للرابع إسالمي

 بكالورموس آثار إسالمي اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال موجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 8/9/2222 تارمخ إعداد الوصف  .8

 برنامج األكادمميأهداف ال .9

 هلك النماذج بالشكل الذي وجدت عليمحاولة فهم الفكر اإلنساني الذي قاد الى عمل ت -1

 تدرمب الطالب على كيفية رسم ودراسة عناصرها -2

 تشجيع الطلبة على عمل التقارمر والبحوث الخاصة بتلك النماذج الفنية -3

 الوقت الحاضر من جميع النواحي الفكرمة والمادمة والفنيةمقارنة تلك المخلفات المادمة بمثيالتها ب -4

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 مفهوم الفن اإلسالمي -1أ

 أنواع الفن اإلسالمي وأقسامه -2أ

 دراسة النماذج الفنية وتصنيفها -3أ         

   دراسة طرق صناعتها   -4أ

 نشأة الفن اإلسالمي -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اإلسالمية فنونادر ذات العالقة في موضوع الاألطالع على المص - 1ب 

 شو ( للمواقع األثرمة ودراستها -عرض ) داتا  – 2ب

 موضوعة الدرسشو ( للنماذج الفنية  –عرض ) داتا    -3ب

      رة  أجراء أمتحانات مستم – 4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 التحضير والواجبات اليومية . -1

 . االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة -2

 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرمة . -3

 األمتحانات الفصلية  -4
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 توجيه األسئلة الفكرمة ضمن أطار المادة العلمية  -1ج         

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج         

 المجال للطالب بتقدمم االقتراحات حول المادةفسح  -3ج         

 طلب تقارمر أسبوعية أو شهرمة حول المادة  -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1

 االمتحانات التحرمرمة . -2

 التطبيق العملي . -3

 التي مكلف بها الطالب . البحوث العلمية  -4

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 مهارات ادارة الصف . -1د

 التخطيط للتدرمس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

 لقابلية العلمية والمهارات العقلية .مهارات التقومم والتميز ببين الفئات حسب ا -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 االستنباطية          
 طرائق التقييم          

 التطبيق العملي . -1   

  البحوث العلمية التي مكلف بها الطالب . -2   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

رابع ال

 اإلسالمي
AIO ساعة 32 ساعة 62 ةاإلسالمي الفنون 

     

     

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 القراءات المطلوبة :
 قةمصادر علمية ذات عال -1              ة             اإلسالميالفنون  

 ملزمة ملخصة عن مجموعة مصادر علمية -2                                                   
              صور ومخططات . -3                                                   



  
 4الصفحة 

 
  

 
  أخرى      

  المواقع االلكترونية (متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال ورش العمل والدوريات والبرمجيات و 
 مراجعة المصادر الحديثة والبحوث واقامة المؤتمرات والندوات العلمية حول المواضيع ذات الصلة

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

ب المهني والدراسات الميدانية ( الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال محاضرات الضيوف والتدري
اصطحاب الطالب الى الندوات والمؤتمرات المقامة داخل القسم والكلية فضآل عن سفرات علمية لمدن ومواقع 

 مختلفة .
 

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

 
 وضع خطة قبول من قبل اعضاء الهيئة التدريسية المعنيين بالتخصص وفق متطلبات مخرجات التعليم

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .البحث في المصادر العلمية الخارجية 1
 .البحث في الرسائل واألطاريح ذات الصلة بالموضوع 2
   .البحوث العلمية المنشورة3

 

http://cdli.ucla.edu/


  
 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

2222/2221 

 إسالمي رابعال
AIO الفنون 

 ةاإلسالمي
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

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

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 الفنون اإلسالمية رابع إسالمي مقرراسم / رمز ال .3

 التعليم اإللكتروني  أشكال الحضور المتاحة .4

 2219/2222الفصل األول والثاني  الفصل / السنة .5

 ساعة 92 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تارمخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اسالمي رابعنظريآ لطلبة ال ةاإلسالميالفنون تدريس مادة -1
 ورسمها ودراسة عناصرها الشكال الفنيةقراءة اوصف  تدريب الطالب على كيفية -2
 فنيةدراسة نماذج من المخلفات ال -3
 

 
 
 
 

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

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 .12

  هداف المعرفية األ -أ
 مفهوم الفن اإلسالمي -1أ

 أنواع الفن اإلسالمي وأقسامه -2أ

 دراسة النماذج الفنية وتصنيفها -3أ

 دراسة طرق صناعتها     -4أ

  نشأة الفن اإلسالمي  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اإلسالمية فنونادر ذات العالقة في موضوع الاألطالع على المص –1ب

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

 موضوعة الدرسفي المتحف العراقي ( للنماذج الفنية شو  – عرض ) داتا   -4ب

  أجراء أمتحانات مستمرة   – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

 التحضير والواجبات اليومية . -1

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة . -2

 أختبارات الذكاء واالستيعاب .من خالل النقاش وطرح األسئلة الفكرمة . -3

 األمتحانات الفصلية  -4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه األسئلة الفكرمة ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 ح المجال للمناقشة والحوار داخل الصففس -2ج

 فسح المجال للطالب بتقدمم االقتراحات حول المادة -3ج

  ةارمر أسبوعية أو شهرمة حول المادطلب تق  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 القياسية واالستنباطية

 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1

 االمتحانات التحرمرمة . -2

 التطبيق العملي . -3

 .البحوث العلمية التي مكلف بها الطالب  -4



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

اعتماد استاذ المادة على تدريس بحوثه العلمية في مجال الفن  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
اإلسالمي لمواكبة المعلومات الجديدة كون الكتاب المقرر من 

  الكتب القديمة 
اعمال التنقيبات كتاب من تأليف استاذ المادة مأخوذة من  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

ة والطروحات العلمية الفنية المستجدة على اآلثارية الحديث
 الساحة العلمية العالمية

               ـ الكتب والمراجع التي موصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارمر ,.... ) 
اإلسالمية والرسائل واالطاريح والبحوث التي تناولت  فنون كتب ال

 موضوع عمارة مشرق العالم اإلسالمي

االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع

.... 
 المكتبات االلكترونية المعتمدة

 
 خطة تطومر المقرر الدراسي  .13

 

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

 مهارات ادارة الصف . -1د

 التخطيط للتدرمس والتهيئة .-2د

 مهارات التقييم والمشاهدة .-3د

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طرمقة التقييم طرمقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
  اآلداب : ة/ املعهدالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أ.د. سعد سلمان فهد أستاذ المادة :    
 
 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
               ون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعا   
   :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
 
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1فحة الص

 
  

      

 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

 

 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
 وي /مقررات /أخرى سن

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2فحة الص

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .12

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

 المعرفة في مجال كتابة التقارير والبحوث العلمية -2أ

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

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

 المحاضرة - 1ب 

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

 كر بالمادة العلميةالمساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الف      - 3ب 

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

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

 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

 

 

 
 وجدانية والقيمية .ال األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل -1ج         

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

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -3ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة -4ج   

 

 



  
 3فحة الص

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 لطرق الحديثة في تدريس المادةاستعمال ا

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 لطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة ل

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 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

 واالستنباطالقدرة على التحليل  -2د

 القدرة على قيادة الحاسوب والتعامل معه بشكل سلس -3د

 القدرة على التعامل مع النصوص وترجمتها -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 تاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوين

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4فحة الص

 
  

 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
 

 ة البرنامج بني .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

 
 س توظيف طرق جديدة للتدري -1

 توظيف وسائل تعليمية جديدة -2

 جعل املنهج مران وقابال للتجديد والتغيري -3

 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة -4
 
 
 
 
 



  
 5فحة الص

 
  

 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
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 املقرر الدراسي -3

 

 



  
 6فحة الص

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

ى المهارات األخر )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2222/2221 

 قديمالرابع ال

 مسماريالرابع ال

AATL450  نصوص اثرية

باللغة 

 االنكليزية

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7فحة الص

 
  

 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 المتاحة أشكال الحضور .4

 نظام سنوي الفصل / السنة .5

 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 ة والبحثيةتنمية مهارات الطالب العلمي -2

 اكساب الطالب القدرة على القيام بعملية الترجمة العلمية للنصوص االنكليزية -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8فحة الص

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

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

 ل كتابة التقارير والبحوث العلميةالمعرفة في مجا -2أ

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

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

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

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  - 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع  - 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

 منها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية و

 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

 رية والفصليةمن خالل االمتحانات اليومية والشه

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل -1ج     

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

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -3ج

          تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة -4ج   

  

 

  



  
 9فحة الص

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات 

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

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

 ردي او جماعيالقدرة على العمل بشكل ف -1د

 القدرة على التحليل واالستنباط -2د

 القدرة على قيادة الحاسوب والتعامل معه بشكل سلس -3د

 القدرة على التعامل مع النصوص وترجمتها -4د   

  



  
 12فحة الص

 
  

 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 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA,ABZU ،املكتبة االفرتاضية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 التعاون مع الهيئة العامة لالثار بغية االفادة من خبارتهم

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ترجمة نصوص  2 لاالو

 انكليزية
نصوص اثرية باللغة 

 االنكليزية
القراءة 

والترجمة 

باستحدام 

الحاسبة 

 والصبورة

المناقشات 

 المستمرة

الواجبات 

 المنزلية

االمتحانات 

التحرية 

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

 = = = = = الخامس
 = = = = = السادس

 = = = = = ابعالس



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 اجلامعة  : بغداد    
 الكلية/ املعهد: اآلداب     
 لقسم العلمي    : اآلاثر ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : أ.د. سعد سلمان فهد    
 
 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 ون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعا   
            التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
   

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا    
                   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 
 فرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من ال

 

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

 االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االثار

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ي /مقررات /أخرى سنو

 فصلي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

 االوراق ليسهل قراءتها
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 وز الخط المسماريالوقوف على تاريخ اللغة االكدية وانتشارها وكيفية حل رم       -1أ

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  ل المادة العلميةتحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خال– 1ب 

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

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعما ل الطرق الحديثة في تدريس المادة

 وينتاستعما ل الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور ب

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خال ل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 بالبحوث والتي تقيم بدرجة تكليف الطلبة

 من خال ل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 -4ج   
 تعليم والتعلم طرائق ال    

 

 استعما ل الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعما ل الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

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

 من واجباتهم اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خال ل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خال ل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 
 

 

 .الشخصي(ى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخر )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          

 

 استعما ل الطرق الحديثة في تدريس المادة

 مادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعما ل الوسائل التكنلوجية في عرض ال

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 حاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خال ل المناقشات اثناء الم

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خال ل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

الثالث 

 مسماريال
AAKL331 2 االغة االكدية  

     

     

     

     

     
 
 
 

 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
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبو ل معيار الق .13

 
 القبول املركزي املعد من قبل الوزارة -1

 معدل وجمموع الطالب يف املرحلة االعدادية -2

 الطاقة االستيعابية للقسم -3

 اختبار املتقدمني -4
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية احلديثة -1

 الكادر التدريسي -2

 رر الدراسياملق -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 صة بالالخا

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

2222/2221 

 مسماريالثالث ال
AAKL  331   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

 

 

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

 قسم االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 AAKL 331 رمز المقرراسم /  .3

 الزامي أشكا ل الحضور المتاحة .4

 فصلي  الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 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

 
 
 
 
 

 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

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

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

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 2ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع – 3ب

     -4ب
 تعليم والتعلم طرائق ال     

 استعما ل الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعما ل الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت

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

 من واجباتهماسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات اليومية من خال ل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة

 من خال ل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تفكر والتحليل تمكين الطلبة من ال -1ج 

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-2ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعما ل الطرق الحديثة في تدريس المادة

 استعما ل الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينت
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 ولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واساليب معالجتهامحا

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات اليومية من خال ل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة

 التي تقيم بدرجةتكليف الطلبة بالبحوث و

 من خال ل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 

 

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-2د

 ماريةمعرفة استنساخ النصوص المس-3د

    -4د



  
 12الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

28/9/

2215 
مقدمة عن اللغات  3

 القديمة
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

5/12/

2215 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

12/12/

2215 

 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تاريخ اللغة االكدية 3

19/12/

2215 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية حل الخط المسماري 3

26/12/

2215 
انتشار الخط  3

 المسماري
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

2/11/

2215 
انتشار الخط  3

 المسماري
 بحثامتحان/ محاضرة اللغة االكدية

9/11/

2215 
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الحروف واالدوات 3 16/11
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية العالمات الدالة 3 23/11
االعال ل في  اللغة  3 32/11

 االكدية
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية دغام في اللغةاال 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 لغة االكديةال 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 نفصلةالضمائر الم 3 23/3
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 32/3

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الضمائر المتصلة 3 6/4
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية تمارين ونصوص 3 13/4
 تحان/بحثام محاضرة اللغة االكدية الفعل في اللغة االكدية 3 22/4
 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 االو ل 3 13/5
 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية الفعل المعتل الوسط 3 22/5
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

االطاريح والرسائل المتعلقة  ;عامر سليمان،قواعد اللغة االكدية )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 ، 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 لكتب المختصة بالمادة.ا

 

 

 
 

 امتحان/بحث محاضرة اللغة االكدية خرالفعل المعتل اال 3 27/5



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    قسم العلمي ال   
 0202/  9/  2اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
         اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود          

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 
    

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

                                                                                              
         السيد العميد  مصادقة                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 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

  :دراسي النظام ال .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 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     
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 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 

 . ياألطالع على المصادر ذات العالقة في موضوع التنقيب األثر – 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
 يم والتعلم طرائق التعل     

 

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
 وعة .االمتحانات اليومية المستمرة والمتن -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

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 لتطبيق العملي .ا -3

 ا الطالب .البحوث العلمية التي يكلف به -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

 مية والمهارات العقلية .مهارات التقويم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العل -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 العميقانقاط تفكير معينة تؤدي الى وجود مج أعتماد -4

مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق مما يساعده على البحث واالستقصاء عن موضوعات اكبر واعمق في 

 مجاالت اختصاصه .

 
 طرائق التقييم          

 
 األختبارات الشفهية . -1
 ة .االمتحانات التحريري -2
 التطبيق العملي . -3
 لبحوث العلمية التي يكلف بها الطالبا -4
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 31 61 طرق التنقيبات األثرية ME الرابعة

     

     
     
 
 
 
 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .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 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ة (والمواقع االلكتروني

 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 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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

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

 واقع خمتلفة .ملدن وم
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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

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

 حماضرات علمية تعطى من قبل استاذ املادة صاحب االختصاص -5
 صور وخمططات .-3
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 د. فائز هادي عليأ.م.

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر نة / المستوىالس

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 1ME  طرق التنقيبات

 األثرية
   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√ 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 م.د. فائز هادي علي /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم اآلثارأ.

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 طرق التنقيبات األثرية للمرحلة الرابعة/ فرع القديم

 

 اللغة العربية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعات أسبوعيا   3 )الكلي(سية عدد الساعات الدرا .7

 الشهر التاسع تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .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     

 
 

 
 
 

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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 لم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التع .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
 ت األثرية ومقارنتها مع نتائج تنقيبات أخرىتحليل نتائج التنقيبا  -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

 ثرية ودراستهاشو ( لكيفية الكشف عن المواقع األ -عرض ) داتا  – 3ب

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

 أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة  -3

 النصوص

 

 عن المواقع األثرية ودراستهاشو ( لكيفية الكشف  -عرض ) داتا  -4
 

 شو ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا  -5

 طرائق التقييم      

 

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

 عن األمتحانات الفصلية 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  توجيه -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    
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د  

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د
 

 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

مدخل متهيدي يف علم اآلاثر  29
 والتنقيب
 

 طرق تنقيب / املرحلة الرابعة
 

محاضرات 

شفوي 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

محاظرات 

 عملية/تطبيقية

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 المحاضرة

أمتحانات 

 شهرية
اتريخ  -2  الثاين

التنقيبات األثرية يف 
 العراق
 

 

  

مشكالت علم -2  الثالث
 اآلاثر

 

 
  

      الرابع
الشهر تشرين 

االسبوع -الثاين
 االول

فروع علم -2 
 االاثر

 
  

العلوم -2  الثاين
املساعدة لعلم 

 االاثر
 

 

  

 املواقع األثرية-2  الثالث
 

 
  

    أنواع املواقع-2  الرابع
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شهر كانون 

االسبوع  -ولاال
 االول

 عدة التنقيب-2 
 

 
  

 البعثة التنقيبية-2  الثاين
 

 
  

التطبيقات العملية يف -2  الثالث
 املواقع األثرية

 

 
  

 أنواع املواقع-2  الرابع
 

 
  

 -كانون الثاين
 االول

تنقيب خملفات املباين -2 
 القدمية
 

 
  

 تنقيب املدافن-2  الثاين 
 

 
  

 الفخارايتتنقيب -2  الثالث 
 

 
  

تنقيب االدوات احلجرية -2  الرابع
 الصغرية

 

 
  

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  
 

 
  

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

  تصوير االاثر-2 
  

 طرق التأريخ يف األاثر-2  الرابع
 

 
  

-الشهر اذار
 االسبوع االول

 طرق التاريخ املطلق-2 
 

 
  

 لنسيبطرق التاريخ ا-2  الثاين
 

 
  

 صيانة االاثر-2  الثالث
 

 
  

 مواد الصيانة-2  الرابع
 

 
  

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

 مناذج من التنقيبات-2 
 

 
  



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 
 

      أخرى 

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

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 
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مات االجتماعية ) وتشمل على سبيل الخد

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 .

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

 ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 تنقيبات مدينة الوركاء-2  الثاين
 

 
  

 تنقيبات مدينة اببل-2  الثالث
 

 
  

 تنقيبات مدينة  اور-2  الرابع
 

 
  

 تنقيبات مدينة نفر-2  االول -مايس
 

 
  

    مراجعة  الثاين 
    مراجعة  الثالث 
    امتحاانت  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

   
  

      الثاين



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    لقسم العلمي ا   
 0202/  9/  8اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : أ.م.د. فائز هادي علي    
 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 ملعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم ا   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 
 دقـق امللف من قبل        

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1 الصفحة

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 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 نهائية اسم الشهادة ال .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 أوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8
 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ألثرية نظرآي لطلبة املرحلة الرابعةتدريس مادة طرق التنقيبات ا-1

 تدريب طالب املرحلة الرابعة على عملية التنقيب العملي من خالل زايرة املواقع األثرية -2     

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2 الصفحة

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 المعرفة والفهم  -أ
 طرق التنقيبات األثرية -1أ

 ت الخاصة بعلم األثار والحضارة والتنقيبالتعريفا -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 

 . مصادر ذات العالقة في موضوع التنقيب األثرياألطالع على ال – 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

 . جراء أمتحانات مستمرةأ – 5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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      

 

 مية .التحضير والواجبات اليو -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         

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

 ح المجال للمناقشة والحوار داخل الصففس -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3 الصفحة

 
  

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 بيق العملي .لتطا -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

 يم والتميز ببين الفئات حسب القابلية العلمية والمهارات العقلية .مهارات التقو -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

 واضيع المحيطة .اعمق للم
 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          

 
 األختبارات الشفهية . -1
 االمتحانات التحريرية . -2
 التطبيق العملي . -3

 لبحوث العلمية التي يكلف بها الطالبا -4
 

 

 

 



  
 4 الصفحة

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 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 

ت ورش العمل والدوريات والبرمجيا

 والمواقع االلكترونية (

 ورش عمل ابلتعاون مع اهليئة العامة لآلاثر والرتاث
 ندوات علمية حول التنقيبات اجلديدة يف العراق
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

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 .

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

 ملدن ومواقع خمتلفة .
 
 

 

 
 
 
 



  
 5 الصفحة

 
  

 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

 لمية أخرى ذات عالقةكتاب منهجي + مصادر ع-
 ملزمة ملخصة عن جمموعة مصادر علمية-2

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

 



  
 6 الصفحة

 
  

 

 

 دي عليد. فائز هاأ.م.

 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

 1ME  طرق التنقيبات

 األثرية
   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي

√ 

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7 الصفحة

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 أ.م.د. فائز هادي علي /جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم اآلثار

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 طرق التنقيبات األثرية للمرحلة الرابعة/ فرع القديم

 

 اللغة العربية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور فعلي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعات أسبوعيا   3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 الشهر التاسع تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تدريس مادة طرق التنقيبات األثرية نظرآي لطلبة املرحلة الرابعة-1

 ة املواقع األثريةتدريب طالب املرحلة الرابعة على عملية التنقيب العملي من خالل زاير  -2     

 
 

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

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



  
 8 الصفحة

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 طرق التنقيبات األثرية -1أ

 التعريفات الخاصة بعلم األثار والحضارة والتنقيب -2أ

 تطور مراحل التنقيبات األثرية -3أ
 أهمية التنقيب األثري -4أ
 حسب نوعهاطرق تنقيب المخلفات المادية  -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 ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا    -4ب

 أجراء أمتحانات مستمرة – 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

استخدام السبورة والنصوص المستنسخة واالصلية والجبسية مع البور بوينت احيانا في قراءة  -3

 وصالنص

 

 شو ( لكيفية الكشف عن المواقع األثرية ودراستها -عرض ) داتا  -4
 

 شو ( للنماذج الفنية والعمارية موضوعة الدرس –عرض ) داتا  -5

 طرائق التقييم      

 

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

 لية عن األمتحانات الفص

 

 
 مهارات التفكير -ج

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح المجال للطالب بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير أسبوعية أو شهرية حول المادة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ستنباطيةالقياسية واال

 

 طرائق التقييم    

 

 

 



  
 9 الصفحة

 
  

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د
 

 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
لوحدة / المساق اسم ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الشهر تشرين 
االسبوع  -االول

 االول

مدخل متهيدي يف علم اآلاثر  29
 والتنقيب
 

 طرق تنقيب / املرحلة الرابعة
 

محاضرات 

شفوي 

 السبورة

 بور بوينت

 شو –داتا 

محاظرات 

 عملية/تطبيقية

اسئلة شفوية 

 فكرية

أختبارات في 

نهاية 

 لمحاضرةا

أمتحانات 

 شهرية
اتريخ  -2  الثاين

التنقيبات األثرية يف 
 العراق
 

 

  

مشكالت علم -2  الثالث
 اآلاثر

 

 
  

      الرابع
الشهر تشرين 

االسبوع -الثاين
 االول

فروع علم -2 
 االاثر

 
  

العلوم -2  الثاين
املساعدة لعلم 

 االاثر
 

 

  

 املواقع األثرية-2  الثالث
 

 
  

 أنواع املواقع-2  الرابع
 

 
  



  
 11 الصفحة

 
  

شهر كانون 
االسبوع  -االول

 االول

 عدة التنقيب-2 
 

 
  

 البعثة التنقيبية-2  الثاين
 

 
  

التطبيقات العملية يف -2  الثالث
 املواقع األثرية

 

 
  

 أنواع املواقع-2  الرابع
 

 
  

 -كانون الثاين
 االول

تنقيب خملفات املباين -2 
 القدمية
 

 
  

 نقيب املدافنت-2  الثاين 
 

 
  

 تنقيب الفخارايت-2  الثالث 
 

 
  

تنقيب االدوات احلجرية -2  الرابع
 الصغرية

 

 
  

عطلــــــــة نصــف 
 الســـــنة

  
 

 
  

 -الشهر شباط
 االسبوع الثالث

  تصوير االاثر-2 
  

 طرق التأريخ يف األاثر-2  الرابع
 

 
  

-الشهر اذار
 االسبوع االول

 املطلقطرق التاريخ -2 
 

 
  

 طرق التاريخ النسيب-2  الثاين
 

 
  

 صيانة االاثر-2  الثالث
 

 
  

 مواد الصيانة-2  الرابع
 

 
  

 -شهر نيسان
 االسبوع االول

 مناذج من التنقيبات-2 
 

 
  

    تنقيبات مدينة الوركاء-2  الثاين



  
 11 الصفحة

 
  

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 طرق التنقيبات االثرية 
 

      أخرى 

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

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

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

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

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

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

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

 ملدن ومواقع خمتلفة .

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

  

 
 تنقيبات مدينة اببل-2  الثالث

 
 

  

 تنقيبات مدينة  اور-2  الرابع
 

 
  

 تنقيبات مدينة نفر-2  االول -مايس
 

 
  

    مراجعة  الثاين 
    مراجعة  الثالث 
    امتحاانت  الرابع

-شهر حزيران
 االسبوع االول

   
  

      الثاين



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    سم العلمي الق   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  : أ.م.د. ليث مجيد حسين أستاذ المادة    
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
 املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم    

                                                        :  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 
 تفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االس

 

 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

  :ظام الدراسي الن .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  فصلي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وم االخرى.جعل الطالب قادرا على فهم اهمية االثار وموقعها ضمن العل

 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
 ثار قديما وفهمه حديثا     معرفة علم اال  -1أ
 التعرف على تاريخ العلم-0أ

 فهم المصطلحات االثارية الحديثة -3أ

 التعرف على اهم واشهر العلماء الذين ذاع صيتهم قديما وحديثا -4أ
 

  :  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 المساهمة في رفع النمو الفكري لدى الطالب من خالل المادة العلمية. – 0ب  -

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

 العلمية الحالية لدى الطالب في ضوء النتائج ومخرجات المادة.   

 
 : تعليم والتعلم طرائق ال     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
مع استعمال منصة  استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كوكل كالسرووم
 مساهمات الطلبة من خالل تكليفهم في الواجب البيتي على ضوء طريقة يعتمدها هو. -
 يو وفق التخصص العلمي .عرض افالم علم -
 استعمال استراتيجيات حديثة وجديدة للمادة العلمية. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 : طرائق التقييم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -
تعمال منصة مع اس استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينت -

 كوكل كالسرووم
 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. -
 زج الطلبة في دورات وندوات علمية . -

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 جعله محبا لعلمه وتخصصه. -1ج -

 تشجيعه على االخالص في العمل في مجاله-0ج -

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

 حثه على تحري صدق المعلومة وتدقيقها-4ج -
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 : طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة . -

ومنصة كوكل  نولوجية في تقديم المادة العلمية مثل الداتو شو والباور بوينتاستعمال الوسائل التك -

 كالسرووم
 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  
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 

 
 

 

 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ات)المهارالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 القدرة على العمل الجماعي-1د

 القدرة على التواصل التواصل العلمي مع االخرين-0د

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

 التطبيق الميداني والميداني والمهني والتدريب على وفق ما تعلمه. -

 العمل على حل المشكالت وطرح الحلول البديلة. -

 . العمل على اكسابهم الثقة في انفسهم -
 

 

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 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 -

 

 

 
 : بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 0 سومريةاللغة ال Arc IAL 102 األولىالمرحلة 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق تدريس جديدة مالئمة. -
 توظيف وسائل جديدة تخدم ما اكتسبه الطالب من معلومات تفيده في حياته المختلفة. -
 مرونة المنهج تجعل منه قابال على التغيير.  -
 توظيف المهارات الالزمة والتقنيات الضرورية للحصول على المعلومة بسرعة. -
 القدوة من خالل شخصية التدريسي ومدى تأثيرها على الطالب. -

 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 :  المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضقبول معيار ال .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 اجراء مقابلة مع الطالب -
 

 

 

 

 

 

 

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحدبثة  -
 الكادر التدريسي -
 لمقرر الدراسيا -
  التقريب بين المهارات االكاديمية والعلمية -

 



  
 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

 ريأم اختيا
 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

2121/2121 

 لىومرحلة األال
Arc IAL 102 أساسي اللغة السومرية 

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

 

 
                  

                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 :  وصف المقرر

 

 معة بغداد/كلية االدابوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جا المؤسسة التعليمية .1

 قسم االثار / المركز علمي القسم ال .2

 Arc IAL 102اللغة السومرية :  اسم / رمز المقرر .3
 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8

  وكتابتهاوماهيتها وطرق قرائتها  ومريةالسالتعريف باللغة  -

 السومريةتوضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة  -

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة -

 
 
 
 
 

 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  , المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 :  وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

 :  ية هداف المعرفاأل -أ
 لقواعد اللغة السومرية-1أ

 العالمات المسمارية-0أ

 تطور العالمات -3أ

 تطبيق العالمات والقواعد على النصوص-4أ
 تنوع مضامين النصوص المسمارية -5أ
 عرض اختالف العالمات عبر العصور -0أ

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تيعاب قرائتهاعرض نصوص ذات عالمات متشابهة الس– 1ب

 عرضهم على نصوص اصلية  في المتحف العراقي – 0ب

 عرضهم على نسخ جبسية لتدريب الطلبة على العملي – 3ب

  اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

   
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 
 : طرائق التقييم      

 
 

 ء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثنا -

 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-0ج

 ب من قيامه بالتحليل والمقارنةتمكين الطال-3ج

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 9الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

 ساليب معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية وا -

 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 -
 

 

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

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

 

 

  

 :  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 بةالمطلو
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وكتابة اللغة  3 1

 السومرية
السبورة  اللغة السومرية 

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث  

      
      



  
 11الصفحة 

 
  

 

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ئيسية ـ المراجع الر2

 

 

   

لرسائل االطاريح وا,  كتب المقرر, النصوص األساسية 

 .  السومريةالمتعلقة باللغة 
                    :GAG,CAD,MDA 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

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

sumerions,Madrid,2003 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 : Edli موقع المسماريات

CDLI - Cuneiform Digital Library 

Initiative 

http://cdli.ucla.edu  
 

 : اسي خطة تطوير المقرر الدر .13
 

   

ولة بغية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاوالتراث التعاون مع الهيئة العامة لالثار 

 . الى الندوات المقامة داخل الكلية والقسم الطلبة واصطحابترجمة الكتب المختصة بالمادة 

 

 

 

 

 

 

http://cdli.ucla.edu/
http://cdli.ucla.edu/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 االاثر:    قسم العلمي ال   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 م.د. ليث مجيد حسين أستاذ المادة : أ.   
     
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع     
 املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم    

                                                        :  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 
 دة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 

 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

  :الدراسي  النظام .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  فصلي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميأوامر  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9

جعل  تها وكيفية قراءة النصوص المسماريةجعل الطالب قادرا على ادراك وفهم قواعد اللغة االكدية واهمي

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

 االوراق ليسهل قراءتها
 

 

 

 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 وف على تاريخ اللغة االكدية وانتشارها وكيفية حل رموز الخط المسماريالوق -1أ

 معرفة قواعد اللغة االكدية وبيان قرائتها وكتابتها واعرابها-0أ

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

  :  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 توى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلميةتحديد مس– 1ب 

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب وتعلق هذه الفكر بالمادة العلمية – 0ب 

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 مية ومنها الداتا شو والبور بوينتاستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العل -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 
 : طرائق التقييم      

 

 لها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخل -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

 

 
 الوجدانية والقيمية  :  األهداف -ج

 تمكين الطلبة من التفكر والتحليل  -1ج         

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا-0ج

 والمقارنة تمكين الطالب من قيامه بالتحليل-3ج

 -4ج   
 : طرائق التعليم والتعلم     

 

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهماسهام  -

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

   

 : طرائق التقييم  
 

 االختبارات اليومية من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبة -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

 
 

 

 الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ةالمهارات العام-د 

 معرفة قراءة النصوص المسمارية-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

    
  :  طرائق التعليم والتعلم         

 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

 ستعمال الوسائل التكنلوجية في عرض المادة العلمية ومنها الداتا شو والبور بوينتا -

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 طرائق التقييم          

 ة من خالل المناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومي -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -
 

 : بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 1 0 اللغة األكدية  Arc IAL 102 ولى ألا
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 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 توظيف طرق جديدة للتدريس  -
 توظيف وسائل تعليمية جديدة -
 جعل المنهج مرنا وقابال للتجديد والتغيير -
 توظيف االمكانيات الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على المعلومة -

 
 

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

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -
 معدل ومجموع الطالب في المرحلة االعدادية -
 الطاقة االستيعابية للقسم -
 اختبار المتقدمين -

 
 
 

 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية الحديثة -
 االنتر نت المتخصصة مواقع  -
 المقرر الدراسي -
 

 



  
 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 

 (والتطور الشخصي

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

2121/2121 

 ولى ألا
Arc IAL 102 أساسي ةاللغة األكدي 

 
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

 

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

 قسم االثار / المركز علمي الالقسم  .2

 Arc IAL 102:  اللغة األكدية اسم / رمز المقرر .3

 

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8

تنساخها واعراب مفرداتها من حيث االسم والفعل التعريف باللغة االكدية وماهيتها وطرق قرائتها واس -

 وبناء الجملة

 توضيح وتفسير اهم الكتابات المسمارية المتعلقة باللغة االكدية -

 تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية بما ينطبق مع معايير الجودة -

 
 
 
 
 

 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  , المتاحةالتعلم 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
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

 تهيئة الطالب لالفادة من المصادر والمراجع المتعلقة باللغة االكدية-0أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقاريرالعلمية المتعلقة بالمادة -3أ
 ة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل الماد-4أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -5أ

 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 – 0ب

 اهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوعمعرفة المف – 3ب

   
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

 اليب معالجتهامحاولة زج الطلبة في عملية الدورات التعليمية الستنساخ الرقم الطينية واس -

 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-0ج

 تمكين الطالب من قيامه بالتحليل والمقارنة-3ج

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 استعمال الطرق الحديثة في تدريس المادة -

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

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

 اسهام الطلبة في عملية الطرح العلمي كجزء من واجباتهم -

 

 
 : طرائق التقييم    

 

 ناقشات اثناء المحاضرة التي يتخللها اسئلة للطلبةاالختبارات اليومية من خالل الم -

 تكليف الطلبة بالبحوث والتي تقيم بدرجة -

 من خالل االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية -

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

 لمسماريةمعرفة قراءة النصوص ا-1د

 معرفة تاريخ اللغات القديمة-0د

 معرفة استنساخ النصوص المسمارية-3د

  

 :  بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اللغة االكديةتعلم  3 1

 قراءة وكتابة 
السبورة  اللغة االكدية 

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية

 

امتحان يومي 

وشهري 

وفصلي 

 وبحث 

 

 

 

 

 

  



  
 9الصفحة 

 
  

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

   

االطاريح والرسائل المتعلقة /  عامر سليمان،قواعد اللغة االكدية

 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  

 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

غية االفادة من خبارتهم في عملية استنساخ الرقم الطينية ومحاولة بوالتراث التعاون مع الهيئة العامة لالثار 

 ترجمة الكتب المختصة بالمادة.

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
  االداب: / املعهدةالكلي   
 االاثر:    سم العلمي الق   
 0202\9\2اتريخ ملء امللف :     
 هدى هادي علوش. : مأستاذ المادة    
 
 :   التوقيع                                   :                                    التوقيع    
 ن العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاو    

                                                        :  التاريخ                                                                 : لتاريخ  ا    
   
    

 دقـق امللف من قبل     
 يضمان اجلودة واألداء اجلامعشعبة     
 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 
 صوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 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
 خرى سنوي /مقررات /أ

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222\9\1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 لتعرف على اللغات القديمة التي كان يتحدث بها الراقيون القدماء

 غتين السومرية واالكديةالقدرة على فهم وتفسير قواعد الل

 حفظ العالمات المسمارية

 التعرف على اهم سمات هذه اللغات 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

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

 نهج المقرراستيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من الم-2أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث -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         

 ليب مختلفةعرض الدروس باسا-2ج

 الزيارات الميدانية-3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 وزيادة السرعةوالسعة اثناء التعلم ق لتعلم من خالل تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية طرائ

 

 

 
 طرائق التقييم          

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

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           و المساقاسم المقرر أ 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
 من املهارات توضيف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد-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
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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 

 (لتطور الشخصيوا

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

2222/2221 

 الثانية
                 اساسي اللغات القديمة 

                   
2222/2221 

 الثانية
                 اساسي اللغة االنكليزية 

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد\وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .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

 2222\9\1 عداد هذا الوصف تاريخ إ .7

 أهداف المقرر .8

 جعل الطالب ملم مبعاين الغة االنكليزية ضمن اختصاصه

 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 

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  عرفية هداف الماأل -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

 مر للطالب على معرفة الترجمات الحديثة للمعلومات والكتب التحفيز المست – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 
 طرائق التقييم      

 نات للطالباختبارات يومية وامتحا

 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     

 لهاالعمل على حل المشكالت وايجاد الحلول 

 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

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ررة المطلوبة ـ الكتب المق1

  )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

   

 

 

 

 
 

 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات 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

 
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداداجلامعة  : 
 االداب الكلية/ املعهد:

 االاثر القسم العلمي    :
 1/٩/٠٢٠٢ اتريخ ملء امللف :

 أستاذ املادة : م.د. أمنار عبداإلله فاضل 
 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :
 سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن       

 التاريخ   :                                                              التاريخ  :
 

 
 دقـق امللف من قبل    

 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

 التاريخ
 التوقيع

 
 مصادقة السيد العميد

 



 البرنامج األكاديميوصف 

 

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

 

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

 قسم االثار القسم العلمي / المركز .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 لغة اكدية( –) لغة سومرية لغات قديمة 

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 النظام الدراسي : .5
 سنوي /مقررات /أخرى

  فصلي 

 اليوجد المعتمدبرنامج االعتماد  .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

فهم قواعد اهم لغات العراق القديم، اي اللغة السومرية واللغة االكدية وتصريف جعل الطالب قادرا على 

فترة التي يعود الاالفعال وترجمة الجمل االسمية مما يؤهله ولو بصورة مبسطة من التعرف في المستقبل على 

  .وماهيته اليها النص المكتشف أثناء التنقيبات التنقيبات

دب بالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه بالخط المسماري وباللغتين االكدية تحفيز الطالب على االهتمام بأ

 والسومرية. 

 

 

 

 

 

 
 



 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .12

 االهداف المعرفية - أ
 بسيط باللغة السومرية واالكدية جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص -1أ
  التي تخص علم اللغات القديمةاالنكليزية  القواعديةالتعرف على المصطلحات -2أ

  التي تناولت الكتابة في العراق القديم  التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية-3أ

  حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص-4أ
 الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين  -5أ

 لبرنامجاألهداف المهاراتية الخاصة با –ب 
  تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية- 1ب 

عن طريق تحليل الجمل السومرية واالكدية  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

 مل والمنطق المعتمد فيها والتي تتناقض مع ترتيب الجملة العربية. وفهم الية ترتيب الج

 اثناء وبعد التنقيبات االثرية  القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة
 المادةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس 

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 تشجيع الطلبة على حضور الدورات والندوات العملية 

اللغات القديمة هي االساس لمن يتخصص بالمستقبل في الدراسات رفع معنويات الطالب والتأكيد على ان 

 المسمارية

 

 طرائق التقييم

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 اليومي الشفهي التحضير

 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل-2ج

 مع اللغات الحية  تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-3ج
 وحريصا على نشر أدب  وادي الرافدين جعله مخلصا لعلم االثار  -4ج

 والتعلم طرائق التعليم

 . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -

 بوينت والباور شو الداتو مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -

 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات  -

 .العلمي التخصص وفق يةعلم افالم عرض  -



 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال  -

 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج  -
 

 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

 
 

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

 الجماعي العمل على القدرة-1 د

 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2 د

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

 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4 د

 طرائق التعليم والتعلم

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

 .تعلمه ما وفق على والتدريب والمهني والميداني الميداني التطبيق -

 .البديلة الحلول وطرح المشكالت حل على العمل -

 انفسهم في الثقة اكسابهم على العمل -
 

 طرائق التقييم

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 التحضير اليومي الشفهي

 

 بنية البرنامج .11

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

 عملي نظري

 –)سومري  لغات قديمة 211AAnL الثاني

 اكدي(
3 -- 

     

 

 
 
 
 
 



 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف

 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف

 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف 

 .الطالب على تأثيرها ومدى التدريسي شخصية خالل من قدوةال

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

 القبول المركزي

 معدل الطالب في االعدادية

 طاقة القسم االستيعابية

 اختبار المتقدمين

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية االنكليزية الحديثة

- Michael P. Streck (Hers.), Sprachen des Alten Orients. 2006 Darmstadt  
- Dietz Otto Edzard, Sumerian Grammar, (HdO 71), 2003 Brill. London-

Boston  
- Michael P. Streck, Altbabylonisches Lehrbuch, zweite, überarbeitete 

Auflage, Porta Linguarum Orientalium Band 23, 2014 Wiesbaden.  
- J. Huehnergrad, A Grammer of Akkadian, 2000 Winona Lake, Indiana 
- W. von Soden, Grudriss der Akkadischen Gramatik, (GAG), 1995 Rome. 

 

 الكادر التدريسي
 املنهاج املقرر

 



 

 مخطط مهارات المنهج

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

 
 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 يةاألهداف المعرف
األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة ) المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

 4د 3د ٠د 1د 4ج 3ج ٠ج 1ج 4ب 3ب ٠ب 1ب 4أ 3أ ٠أ 1أ

٠٢٠٢/٠٢٠1 

 الثاني 

211AAnL  سومري لغات قديمة(

 أكدي( –
 x x x x x x X x X x x x x x x x اساسي

                   

 
                   

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 م. د. أنمار عبداالله فاضل / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم االثار

 

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

 قسم االثار القسم العلمي  / المركز .٠

 أكدي( –)سومري  لغات قديمة 211AAnL اسم / رمز المقرر .3

 لثالث شعب ساعات اسبوعيا تسع  –الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة96 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 8/٩/22٠٢ تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر -8

جعل الطالب قادرا على فهم قواعد اهم لغات العراق القديم، اي اللغة السومرية واللغة االكدية وتصريف 

االفعال وترجمة الجمل االسمية مما يؤهله ولو بصورة مبسطة من التعرف في المستقبل على الفترة التي يعود 

 اليها النص المكتشف أثناء التنقيبات التنقيبات وماهيته. 

لطالب على االهتمام بأدب بالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه بالخط المسماري وباللغتين االكدية تحفيز ا

 والسومرية. 

 

 
 

 

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

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

 البرنامج.



 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 االهداف المعرفية-1         
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص بسيط باللغة السومرية واالكدية -1أ
 التعرف على المصطلحات القواعدية االنكليزية التي تخص علم اللغات القديمة -2أ

 التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت الكتابة في العراق القديم  -3أ

 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -4أ
الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين    -5أ           

 لبرنامجاألهداف المهاراتية الخاصة با –ب 
 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - 1ب 

المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب عن طريق تحليل الجمل السومرية - 2ب 

الية ترتيب الجمل والمنطق المعتمد فيها والتي تتناقض مع ترتيب الجملة  واالكدية وفهم

 العربية. 

 القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها اثناء وبعد التنقيبات االثرية  – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -

 بوينت والباور شو الداتا مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -

 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات -

 .العلمي التخصص وفق يةعلم افالم عرض -

 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال -

 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج -
 

 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 التحضير اليومي الشفهي

 % السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب 42

 % االمتحان التحريري النهائي62

 

 بنية المقرر .1٢

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
القواعد وترجمة شرح 

 الجمل
 القاء المحاضرة لغات قديمة

امتحان/ تحضير 

 يومي

      

      

      



 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج

 التفكير والتحليل تمكين الطالب من-2ج

 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة مع اللغات الحية -3ج
 جعله مخلصا لعلم االثار وحريصا على نشر أدب  وادي الرافدين  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 . المحاضرة النظرية 1
 . مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي2

 

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

 .)الشخصي

 الجماعي العمل على القدرة-1 د

 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2 د

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

 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4 د
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٠

 االهداف المعرفية-1         
 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص بسيط باللغة السومرية واالكدية -1أ
 التعرف على المصطلحات القواعدية االنكليزية التي تخص علم اللغات القديمة -2أ

 التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت الكتابة في العراق القديم  -3أ

 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -4أ
الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين    -5أ           

 لبرنامجاألهداف المهاراتية الخاصة با –ب 
 تحديد مستوى الخبرة المكتسبة من قبل الطالب من خالل المادة العلمية - 1ب 

المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب عن طريق تحليل الجمل السومرية - 2ب 

واالكدية وفهم الية ترتيب الجمل والمنطق المعتمد فيها والتي تتناقض مع ترتيب الجملة 

 العربية. 

 تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها اثناء وبعد التنقيبات االثرية  القدرة على – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -

 بوينت والباور شو الداتا مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -

 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات -

 .العلمي التخصص وفق يةعلم افالم عرض -

 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال -

 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج -
 

 طرائق التقييم



 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 التحضير اليومي الشفهي

 % السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب 42

 % االمتحان التحريري النهائي62

 

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل-2ج

 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة مع اللغات الحية -3ج
 جعله مخلصا لعلم االثار وحريصا على نشر أدب  وادي الرافدين  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم

 . المحاضرة النظرية 1
 . مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي2

 

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

 .)الشخصي

 الجماعي العمل على القدرة-1 د

 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2 د

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

 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4 د
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

إعتماد المصادر الحديثة التي تختص في قواعد اللغة السومرية ومحاولة التعريف بالمصطلحات 

القواعدية االنكليزية وااللمانية ليتسنى للطالب في المستقبل استخدام وفهم تلك المصادر. إعتماد 

 الخط االشوري الحديث في تدريس اللغة االكدية لسهولة حفظ العالمات لما تتمع به من شكل

هندسي ثابت على عكس الخط المسماري في العصور المبكرة والالحقة. اقامة ورش عمل حول 

 طريقة تصنيف النصوص المسمارية والتي يمكن ان تكون في المتحف العراقي. 

 

 البنية التحتية .14



 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  

اـ الكتب والمراجع التي 

يوصى بها )المجالت 

 ،....  ( العلمية، التقارير

- Michael P. Streck (Hers.), Sprachen des Alten 
Orients. 2006 Darmstadt  

- Dietz Otto Edzard, Sumerian Grammar, (HdO 71), 
2003 Brill. London-Boston  

- Michael P. Streck, Altbabylonisches Lehrbuch, 
zweite, überarbeitete Auflage, Porta Linguarum 
Orientalium Band 23, 2014 Wiesbaden.  

- J. Huehnergrad, A Grammer of Akkadian, 2000 
Winona Lake, Indiana 

- W. von Soden, Grudriss der Akkadischen Gramatik, 
(GAG), 1995 Rome. 

 
ب ـ المراجع االلكترونية، 

 مواقع االنترنيت ....

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة 
 االداب :/ املعهدالكلية

 االاثر :   القسم العلمي 
 1/٩/٠٢٠٢ اتريخ ملء امللف :

 أستاذ املادة : م.د. أمنار عبداإلله فاضل 
 

 :التوقيع   :                                                              التوقيع
 سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن         

 :  التاريخ:                                                               لتاريخ  ا
 

 
 دقـق امللف من قبل  

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة 
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير

 التاريخ
 التوقيع

 
 مصادقة السيد العميد

 



  
 1الصفحة 

 
  

 البرنامج األكاديميوصف 

 

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

 

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

 قسم االثار / المركز علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 لغة انكليزية 

 البكلوريوس اسم الشهادة النهائية .4

 :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى

 فصلي

 اليوجد المعتمد برنامج االعتماد .6

 اليوجد الخارجية األخرىالمؤثرات  .7

 1/٩/2٢٠٢ اريخ إعداد الوصف 8. .8

 أهداف البرنامج األكاديمي9. .9

وتطوير امكانيته في استخدام اللغة جعل الطالب قادرا على استخدام المصادر االنكليزية في مجال تخصصه 

 االنكليزية
تحفيز الطالب على التعامل مع المصادر االجنبية وجعله مدركا الهمية ما ينشر في مجال االثار في االطار 

 العالمي، مما يفتح له افاقا جديدة في البحث العلمي والتعامل المستقبلي مع البعثات االجنبية 
 

 

 

 

 

 

 
 



  
 ٠الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا .1٢

 االهداف المعرفية - أ
 نص باللغة االنكليزيةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة -1أ

 التعرف على المصطلحات االثارية االنكليزية الحديثة -2أ

 التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية -3أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات االنكليزية -4أ
 نطق الكلمات االنكليزية بصورة جيدة -5أ

 برنامجلالخاصة با األهداف المهاراتية –ب 

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

 المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

 القدرة على تحليل المادة وفهمها واعادة استخدامها – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 والوسائل الحديثة في شرح المادةاستعمال السبورة 

 استعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادة

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 تشجيع الطلبة على حضور الدورات والندوات العملية 

 رفع معنويات الطالب والتأكيد على ان اللغة االنكليزية مهمه لمستقبل االثاري الناجح 

 

 
 التقييمطرائق 

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تمكين الطلبة من استيعاب المادة علميا -1ج

 تمكين الطالب من التفكير والتحليل-2ج

 تمكين الطالب من التحليل والمقارنة-3ج

 جعله مخلصا لعلم االثار  -٤ج
 التعليم والتعلمطرائق 

 

 . المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال -

 بوينت والباور شو الداتو مثل العلمية المادة تقديم في التكنولوجية الوسائل استعمال -

 .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات  -

 .يالعلم التخصص وفق يةعلم افالم عرض  -

 .العلمية للمادة وجديدة حديثة استراتيجيات استعمال  -

 . علمية وندوات دورات في الطلبة زج  -



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 

 

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

 الجماعي العمل على القدرة-1 د

 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2 د

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

 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4 د
 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

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

 .تعلمه ما وفق على والتدريب والمهني والميداني الميداني التطبيق -

 .البديلة الحلول وطرح المشكالت حل على العمل -

 انفسهم في الثقة اكسابهم على العمل -

 

 
 طرائق التقييم

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج .11

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

 عملي نظري

 -- 2 لغة انكليزية 333AATL مسماريالثالث 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف

 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف

 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف 

 .الطالب على تأثيرها ومدى التدريسي شخصية خالل من قدوةال
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 القبول المركزي

 معدل الطالب في االعدادية

 طاقة القسم االستيعابية

 اختبار المتقدمين

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 املصادر العلمية االنكليزية احلديثة
- Klaas R. Veenhof and Jesper Eidem, Mesopotamia, The Old Assyrian 

Period, OBO 160/6, Göttingen (2008) 
- Walter Sallaberger and Aage Westenholz, Mesopotamien, Akkade-Zeit 

und Ur III-Zeit, OBO 160/3, Göttingen (1999) 
 الكادر التدريسي

 املنهاج املقرر
 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 
 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 يةالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د ٠د 1د 4ج 3ج ٠ج 1ج 4ب 3ب ٠ب 1ب 4أ 3أ ٠أ 1أ

0202/0202 

 الثالث المسماري

333AATL اساسي نلليزيةااللغة ال x x x x x x X x X x x x x x x x 

                   

 
                   

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 / جامعة بغداد / كلية االداب / قسم االثارم. د. أنمار عبداالله فاضل 

 

 

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

 قسم االثار / المركز  علميالقسم ال .2

 333AATL لغة انكليزية  اسم / رمز المقرر .3

 ساعتين اسبوعيا –الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة٦٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/٩/2٢٠٢ هذا الوصفتاريخ إعداد . 7 .7

 أهداف المقرر. 8 .8

يهدف المقرر الى تعريف الطالب بالنصوص االثرية باللغة االنكليزية وتدريبه على قراءة وفهم وترجمة هذه 

 النصوص وتطوير مهارات الطالب في استخدام هذه اللغة التي تعد لغة عالمية اليمكن االستغناء عنها. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .1٢

 والفهم المعرفة -أ

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

 .ويترجمها ويحللها النصوص الطالب يصف أن -2 أ

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

 

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أن يكون الطالب قادرا على جمع اكبر عدد من المفردات التي تستخدم في الحقل االثاري – 1ب 

 ان يقوم الطالب بترجمة النص وفهمه  – 2ب 

ان يستطيع الطالب االطالع وفهم واستخدام  كافة المعلومات االثارية الموجودة في المصادر  – 3ب 

 الحديثة 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم

 . المحاضرة النظرية ١

 . زج الطالب بحوار باللغة االنكليزية ٢

 . النقاش مع الطلبة ٣

 

 

 
 طرائق التقييم

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي

 % السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب 4٢

 % االمتحان التحريري النهائي6٢

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص االنكليزية-1ج

 دراسة نماذج منهاالتعرف على أغلب انواع صياغة الجمل باللغة االنكليزية من خالل -2ج

 معرفة قواعد اللغة االنكليزية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص-٣ج
 حفظ معاني الكلمات الواردة في النصوص االنكليزية-4ج

 

 

 
 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

وشرح قراءة وترجمة  ٢ 

 النصوص االنكليزية

القاء  لغة انكليزية

 المحاضرة 
امتحان/ 

 تحضير يومي
      

      

      
 البنية التحتية .12

 .Liz and John Soars, Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة١
Oxford 

 
  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرة النظرية . ١

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي. ٢

 

 

 
 التقييمطرائق 

 التحضير اليومي الشفهي

 % السعي السنوي لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالب 4٢

 % االمتحان التحريري النهائي6٢

 

 

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

 النصوص االنكليزيةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة  -1د

 التعرف على المصادر االنكليزية المهمة والمعتمدة حاليا في العالم  -٢د

 تطوير بديهية التكلم باللغة االنكليزية -3د
  



  
 1٢الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
- Klaas R. Veenhof and Jesper Eidem, 

Mesopotamia, The Old Assyrian Period, 
OBO 160/6, Göttingen (2008) 

- Walter Sallaberger and Aage 
Westenholz, Mesopotamien, Akkade-
Zeit und Ur III-Zeit, OBO 160/3, 
Göttingen (1999) 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

المشاركة في الندوات التي تنعقد باللغة االنكليزية والتعرف على احدث المصادر ومتابعة المحاضرات التي 

 موجودة في شبكة االنترنت لذوي االختصاص من قبل الجامعات المعتمدة 

 

 

 

 
 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202الدراسي  للعام

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 0202/  9/  2اتريخ ملء امللف :     

 م.د. مجعة حريز الطليب اسم االستاذ :      
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود                  

                                                        :  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

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 آثار الخليج العربي والجزيرة

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 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

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

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

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 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

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 والتراث العامة االثارالتعيين في هيأة  -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المقرر أو المساقاسم  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

 عملي     نظري      

  3 آثار الخليج والجزيرة TAG  449 قديم الرابع

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 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 مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم
 
 
 
 

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

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم اآلاثر 

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

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

2222-2221 

 الرابع القديم

آثار الخليج  

 والجزيرة
 x X x x x x x x x x x x x x x x اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

 آثار الخليج والجزيرة اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ اجلزيرة واخلليج العريب-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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  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

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغة -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

   طلب تقارير حول المادة  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 كتاب منهجي ) آاثر اخلليج العريب واجلزيرة العربية( أتليف االستاذ الدكتور  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 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 اثر اخلليج واجلزيرةألكرتوين مهتم ابآل أي موقع
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 وتحليلها عملي على دراسة اآلثارتدريب الطالب بشكل 

 
 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 -3د

 -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري آثار الخليج والجزيرة  3 15 -1

 االمتحان نظري الخليج والجزيرةآثار   3 32 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202الدراسي  للعام

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر:    القسم العلمي    
 0202/  9/  2اتريخ ملء امللف :     

 اسم االستاذ : م.د. مجعة حريز الطليب      
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود                  

                                                        :  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

 

 كلية اآلداب – جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  آثار اليونان والرومان

 بكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 للحضارة اليوانن والرومان  تعريف الطالب بتاريخ الفنون القدمية-1

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

 بني احلضارتني تعريف الطالب على الصالت احلضارية -3

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 باليونان والرومانتعريف بالمصطلحات  -1أ

 تعريف باآلثار المنقولة وغير المنقولة -2أ

 عرض الصور  -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

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

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض المواد المستخدمة – 2ب

 لتقريب المفهوم العام  الشرح على الخرائط والمخططات – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بوينت احيانا واالصلية والجبسية مع البورنسخة استخدام 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

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

   3 آاثر اليوانن والرومان TGR 413 رابع قديمال

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم على دراسة اآلاثرريبهم اصطحاب الطالب اىل املتحف العراقي وتد

 على ممارسة رسم وتصوير اآلاثر مع زايرة موقعية للطالب لتدريبهم
 
 
 
 

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

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم اآلاثر 

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

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

2222 – 2221 

 القديم رابعال

آاثر اليوانن  
 والرومان

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

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 اآلثار    / المركز علمي القسم ال .2

  آاثر اليوانن والرومان اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 يوانن والرومانتعريف الطالب بتاريخ ال-1

 املتعلقة ابملادة اد األثرية اليواننية والرومانيةتعريف الطالب على املو  -2

 بني احلضارتني تعريف الطالب على الصالت احلضارية -3

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  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

 الشرح على نسخ غير اصلية لتقريب المفهوم العام  – 3ب

 اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال قواميس خاصة باللغة -1ج

 وفسح مجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

   طلب تقارير حول المادة  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

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

 مع بعض الكتب واملصادر املهمة
 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 حبوث ومراجع اثنوية 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 وتحليلها عملي على دراسة اآلثارتدريب الطالب بشكل 

 
 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 -3د

 -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري  آاثر اليوانن والرومان  3 15 -1

 االمتحان نظري  آاثر اليوانن والرومان   3 32 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد:  اجلامعة    
   االداب :ة/ املعهدالكلي   
  االاثر :   قسم العلمي ال   
 2/9/0202: اتريخ ملء    

 أستاذ املادة : أ.م.د. شيماء انصر حسني         
 :التوقيع   :                                                              التوقيع

 العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اسم املعاون         
 :  التاريخ                                                          :  لتاريخ  ا

   
 

                                                                            
 دقـق امللف من قبل

 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة 
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة سم مديرا

 التاريخ
 التوقيع

 
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 / قسم االاثرشيماء انصر حسني د. أ. م.                                         
      

 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/كلية االدابوز 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

 1/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 فعال الواردة في النصوص المسماريةالنصوص المسمارية وتحليل قواعدي مفصل للمفردات واال

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - 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
 حفظ العالمات المسمارية -4أ
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -6أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

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

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 اريةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسم

 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

 

 
 لقيمية .األهداف الوجدانية وا -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

 ها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل التكنولوجية في تدريس المادةمن

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

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

 صليالسعي الف

 

 

 

 
 

 

 .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-0د

  كدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص معرفة قواعد اللغة اال-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د
 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

 التكنولوجية في تدريس المادةمنها داتاشو في عرض صور النصوص المسماريةاستعمال الوسائل 

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 التحضير اليومي الشفهي 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

الثالث 

 المسماري
337AAT 2 نصوص اكدية  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 دام طرق حديثة للتدريساستخ
 استخدام وسائل تعليمية جديدة

 جعل املنهج مران ومتجددا
 توظيف االمكاانت الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة

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

 القبول املركزي
 معدل الطالب يف االعدادية

 طاقة القسم االستيعابية
 اختبار املتقدمني

 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر العلمية كرسائل املاجستري واالطاريح والبحوث املنشورة
 الكادر التدريسي

 املنهاج املقرر

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

متعلقة بقابلية التوظيف ال

 (والتطور الشخصي

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

0202/0202 

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

                   

                    

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 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

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/0202 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 وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛نامج.البر



  
 8الصفحة 

 
  

 والتقييم وطرائق التعليم والتعلم مقررمخرجات ال .11

  أهداف المعرفية ال -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
 لعالمات المسمارية حفظ ا-4أ
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5أ
 -6أ

-   
  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 

 

 
 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      

 ية والشهرية والفصليةاالمتحانات اليوم

 التحضير اليومي الشفهي 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1ج

 ى اغلب انواع النصوص المسمارية من خالل دراسة نماذج منهاالتعرف عل-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
 -6ج

- 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 يم والتعلم طرائق التعل    

 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

 لشفهي التحضير اليومي ا

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 

 النصوص المسماريةجعل الطالب المتخصص قادر على قراءة   -1د-

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

  معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في النصوص -3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د
 ى الورقالتعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية ال -5د

    



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
ETANA.abzu 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  لتعاون مع هيئة االثار للسماح للطلبة باستنساخ االلواح الطينية  ا

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وترجمة وشرح  0 

 النصوص المسمارية
امتحان/  محاضرة نصوص اكدية

 تحضير يومي
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
   االداب :ة/ املعهدالكلي   
  االاثر :   لقسم العلمي ا   
  2/9/0202: اتريخ ملء امللف    
 أ. م. د. شيماء انصر حسني  أستاذ املادة :  

 
                                          :التوقيع                                                                  : التوقيع

 ة جليل عبد                       اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمس     
 :  التاريخ                           :                                    لتاريخ ا                        

 
 

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 شيماء انصر حسني / قسم االاثر د.م.أ.
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 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 النهائية  اسم الشهادة .4

5. --= 
  :النظام الدراسي  .6

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .7

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .8

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

الكدية وكيفية قراءة العالمات المسمارية المسمارية المدونة باللغة االنصوص والرسائل   تعريف الطالب انواع

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

 المسمارية النصوص

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 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 معرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3أ

  المسمارية
 حفظ العالمات المسمارية -4أ
 رف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورقالتع -5أ
 -6أ
 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

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

  المساهمة في رفع مستوى التفكير الذهني للطالب- 2ب 

        - 3ب 

 
 يم والتعلم طرائق التعل     

 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

 الشفهي  التحضير اليومي

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

 المقارنةتمكين الطالب من التحليل و-3ج

 -4ج   
 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

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 

 لشهرية والفصليةاالمتحانات اليومية وا

 التحضير اليومي الشفهي 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 

 

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

 الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسماريةجعل   -1د

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

  رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د
 العالمات من االلواح الطينية الى الورق التعرف على كيفية استنساخ -5د
 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 استعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح المادة

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

 مشاركة الطلبة من خالل التحضير اليومي

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 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

 

 

 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة لمساقاسم المقرر أو ا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

 عملي نظري

الرابع 

 المسماري
456AAT 2 نصوص اكدية  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 استخدام طرق حديثة للتدريس
 استخدام وسائل تعليمية جديدة

 جعل املنهج مران ومتجددا
 توظيف االمكاانت الالزمة وكل ماهو متاح للحصول على املعلومة

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .14

 القبول املركزي
 معدل الطالب يف االعدادية

 طاقة القسم االستيعابية
 اختبار املتقدمني

 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 مية كرسائل املاجستري واالطاريح والبحوث املنشورةاملصادر العل
 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 م المقرراس 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

222/2222 

 المسماري الرابع
456AAT اساسي اكدية صونص x x x x X x X x X x x x x x x x 

                   

                    

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 وصف المقرر

 

 

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

    االثار / المركز علمي القسم ال .2

 456AAT اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 المسمارية النصوص
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11

  أهداف المعرفية ال -أ
 صص قادر على قراءة النصوص المسماريةجعل الطالب المتخ       -1أ-

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

  رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3أ
 حفظ العالمات المسمارية -4أ
 ن االلواح الطينية الى الورقالتعرف على كيفية استنساخ العالمات م -5أ
 -6أ

-   
  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 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 بورة والوسائل الحديثة في شرح المادةاستعمال الس

 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 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة النصوص المسمارية       -1ج

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

   رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-ج
 حفظ العالمات المسمارية -4ج
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5ج
 -6ج

-   



  
 9الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 لمادةاستعمال السبورة والوسائل الحديثة في شرح ا

 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 

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

 السعي الفصلي

 

 

 

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

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

 مارية من خالل دراسة نماذج منهاالمسرسائل التعرف على اغلب انواع ال-2د

  رسائلمعرفة قواعد اللغة االكدية من خالل تحليل مفصل للمفردات واالفعال الواردة في ال-3د
 حفظ العالمات المسمارية -4د
 التعرف على كيفية استنساخ العالمات من االلواح الطينية الى الورق -5د

    



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  

 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

  الطينية  التعاون مع هيئة االثار للسماح للطلبة باستنساخ االلواح 

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

علم مخرجات الت الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة وترجمة وشرح  2 

 النصوص المسمارية
امتحان/  محاضرة نصوص اكدية

 تحضير يومي
      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    لقسم العلمي ا   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : م.د. عادل شاكر وهام    
           
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع           
 اسم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود                          اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                 
                                                        :  التاريخ                                                            : لتاريخ  ا           
   
 
 دقـق امللف من قبل      

 اجلودة واألداء اجلامعيضمان شعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 م.د. عادل شاكر وهام  :وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج, تفادة القصوى من الفرص املتاحة ناً عما إذا كان قد حقق االسمربه

 

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

 قسم اآلثار  / كلية اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اآلثار

 بكالوريوس اثار  الشهادة النهائية  اسم .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
فضالً عن أبرز , اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على آثار العراق الفنية والعمارية   معرفة الطلبة في قسم

 . األحداث السياسية والمعتقدات الدينية التي حدثت  في تلك الفترات

 
 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

 حديثة في فهم المادة  معرفة االساليب ال-1أ
 معرفة النظم التي تعتمد في فهم المادة -2أ

 معرفة اهم واشهر األحداث السياسية التي مرت على العراق خالل فترات االحتالل األربعة  -3أ

 معرفة أهم االثار المادية الفنية والعمارية خالل هذه الفترات  -4أ

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 التحفيز المستمر للطالب على المعرفة واالطالع على المصادر الحديثة   – 2ب

 تحفيز الطالب على تحليل القطع االثارية من الناحية الفنية والعمارية  – 3ب

 

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 درجات للمشاركة اليومية  اعطاء

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى 

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة

 
 : طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب

 مية اعطاء درجات للمشاركة اليو

 
 والقيمية :الوجدانية  األهداف -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 فس الطالبالعمل على اكساب الثقة في ن -

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل -

 

 
  :  طرائق التقييم   

 

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -

 

 
 

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

 الخبرات التي اكتسبها الطالب معرفة -1د

 التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية  – 2د 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 المشاكل تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض -
 

 

 
 : طرائق التقييم          

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
 

 
  :  بنية البرنامج .11

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

 عملي نظري

 1 2 حتاللاثار فترات اال Arc TOP 330 الثالث القديم

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 يف طرق تدريس جديدةظتو -

 يف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من المهاراتظتو -

 مرونة المنهج تجعل منه قابال للتغيير -

 قدرة التدريسي على ايصال المعلومة الى الطالب -
 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 : المعهد(نظمة المتعلقة بااللتحاق بالللية أو األ ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

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

 المادية المكتشفة ولعصور مختلفة القديمية واالسالمية .  

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 لمنهجمخطط مهارات ا

 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

نية األهداف الوجدا

 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

2222/2221 

 الثالث القديم 
Arc TOP 

330 
اثار فترات 

 االحتالل

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 : م.د. عادل شاكر وهام  وصف المقرر

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

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

 Arc TOP 330رات االحتالل : اثار فت اسم / رمز المقرر .3
 

 حضور فعلي أشلال الحضور المتاحة .4

 2222 - 2212 الفصل / السنة .5

 02 )الللي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
والعمارية  خالل معرفة الطلبة في المرحلة في قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على آثار العراق الفنية 

 . فضالً عن أبرز األحداث السياسية والمعتقدات الدينية التي حدثت  في تلك الفترات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم 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 المادة  -1أ
 في فهم المادة  معرفة النظم التي تعتمد-2أ

 معرفة اهم واشهر األحداث السياسية التي مرت على العراق خالل فترات االحتالل األربعة  -3أ

 معرفة أهم االثار المادية الفنية والعمارية خالل هذه الفترات  -4أ

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 فيز المستمر للطالب على المعرفة واالطالع على المصادر الحديثة  التح – 2ب

 تحفيز الطالب على تحليل القطع االثارية من الناحية الفنية والعمارية  – 3ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 ة ومعتمدة وفق تخصص المادةاستعمال استراتيجيات حديث -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة -

 
 : طرائق التقييم      

 
 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 درة على العمل الجماعيالق-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

  
 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 لبعض المشاكلتدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول  -
 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ اللتب المقررة المطلوبة 1
 

مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح ومقاالت منشورة يف جمالت حملية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 وعاملية وبلغات خمتلفة عما كتب عن حضارة وفنون وعمارة بالد الرافدين . 

 
 اللتب والمراجع التي يوصى بها                 اـ

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

عن عاملية وبلغات خمتلفة عما كتب ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 
 حضارة وفنون وعمارة بالد الرافدين .

 
لترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االل

.... 
 مراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت خمتلفة تعزز املواد العلمية 

 
 

 : طرائق التقييم    

 
 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية  التحفيز  – 2د 

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

آثار العراق  أيام  العراق القديم آثار  3 2

 اإلحتالل
 السبورة

 والداتا شو 

والسبورة 

 لذكيةا

 

امتحان يومي 

وشهري 

 وفصلي  



  
 9الصفحة 

 
  

 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

بحضارة وفنون االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  وزيارت ميدانية لمواقع مختلفة تهتم 

 والدولية والتي من شأنها زيادة تطوير المقرر الدراسي  المحليةبالد الرافدين وزيارت علمية للمتاحف  وعمارة

 
 

 

 

 

 

 

 

 م.د. عادل شاكر وهام

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

   /     /2121 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  / املعهدةالكلي   
 اآلاثر :    القسم العلمي    
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : م.د. عادل شاكر وهام    
 
 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع         

 سم املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       ا    
                                                        :  التاريخ                                                             : لتاريخ  ا       

   
      

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 م.د. عادل شاكر وهام  :وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 قسم اآلثار  / كلية اآلداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اآلثار

 بكالوريوس اثار  هائية اسم الشهادة الن .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي 

  ال يوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اوامر التعليم العالي والبحث العلمي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/9/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :  أهداف البرنامج األكاديمي .9
فضالً عن أبرز , ة اآلداب جامعة بغداد على آثار العراق الفنية والعمارية  معرفة الطلبة في قسم اآلثار بكلي

 . األحداث السياسية والمعتقدات الدينية التي حدثت  في تلك الفترات

 
 

 :  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  : األهداف المعرفية  -أ

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

 معرفة اهم واشهر األحداث السياسية التي مرت على العراق خالل فترات االحتالل األربعة  -3أ

 معرفة أهم االثار المادية الفنية والعمارية خالل هذه الفترات  -4أ

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 : برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الخبرات التي اكتسبها الطالب معرفة– 1ب

 التحفيز المستمر للطالب على المعرفة واالطالع على المصادر الحديثة   – 2ب

 تحفيز الطالب على تحليل القطع االثارية من الناحية الفنية والعمارية  – 3ب

 

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب 

 ركة اليومية اعطاء درجات للمشا

 استعمال استراتيجيات حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادة

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى 

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة

 
 : طرائق التقييم      

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية 

 
 والقيمية :الوجدانية  هدافاأل -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

 
  :  طرائق التعليم والتعلم    

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 ريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكلتد -

 

 
  :  طرائق التقييم   

 

 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -

 

 
 

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

 ي اكتسبها الطالبمعرفة الخبرات الت -1د

 التحفيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية  – 2د 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 : طرائق التعليم والتعلم          

 

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 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 -
 

 
  :  بنية البرنامج .11

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

 عملي نظري

 1 2 اثار العراق والجزيرة  Arc TIJ 322 الثالث االسالمي 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 :  التخطيط للتطور الشخصي .12

 يف طرق تدريس جديدةظتو -

 يف وسائل جديدة تكسب الطالب العديد من المهاراتظتو -

 مرونة المنهج تجعل منه قابال للتغيير -

 قدرة التدريسي على ايصال المعلومة الى الطالب -
 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 : المعهد(لمتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة ا ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي المعد من قبل الوزارة -

 معدل الطالب في مرحلة االعدادية -

 الطاقة االستيعابية للقسم -

 الختبار للمتقدمين -

 
 :  أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

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

 المادية المكتشفة ولعصور مختلفة القديمية واالسالمية .  

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 لمنهجمخطط مهارات ا

 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

نية األهداف الوجدا

 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

2222/2221 

 الثالث اإلسالمي
Arc TIJ 

322 
اثار العراق 

 والجزيرة 

 X X X X X X X X X X X X X X X X أساسي

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 : م.د. عادل شاكر وهام  وصف المقرر

 

 جامعة بغدادرة التعليم العالي والبحث العلمي / وزا المؤسسة التعليمية .1

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

 Arc TIJ 322العراق والجزيرة :  اثار اسم / رمز المقرر .3
 

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 2222 - 2212 الفصل / السنة .5

 02 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/2/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 :  أهداف المقرر .8
نية والعمارية  خالل معرفة الطلبة في المرحلة في قسم اآلثار بكلية اآلداب جامعة بغداد على آثار العراق الف

 . فضالً عن أبرز األحداث السياسية والمعتقدات الدينية التي حدثت  في تلك الفترات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف ,  المتاحةالتعلم 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 المادة  -1أ
 عتمد في فهم المادة معرفة النظم التي ت-2أ

 معرفة اهم واشهر األحداث السياسية التي مرت على العراق خالل فترات االحتالل األربعة  -3أ

 معرفة أهم االثار المادية الفنية والعمارية خالل هذه الفترات  -4أ

 مقرر : الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب– 1ب

 التحفيز المستمر للطالب على المعرفة واالطالع على المصادر الحديثة   – 2ب

 تحفيز الطالب على تحليل القطع االثارية من الناحية الفنية والعمارية  – 3ب

 
 : طرائق التعليم والتعلم      

 
 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب  -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 حديثة ومعتمدة وفق تخصص المادةاستعمال استراتيجيات  -

 استعمال السبورة الذكية والداتا شو ووسائل ايضاح اخرى  -

 استعمال المنصات االلكترونية التعلمية المختلفة -

 
 : طرائق التقييم      

 
 

 اختبارات يومية وامتحانات للطالب -

 اعطاء درجات للمشاركة اليومية  -

 
  :  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على العمل الجماعي-1ج

 القدرة على التواصل العلمي مع االخرين-2ج

 القدرة على استخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة -3ج

  
 : طرائق التعليم والتعلم     

 
 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها -

 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب -

 لول لبعض المشاكلتدريب الطالب على عمل فرضيات وح -
 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 : البنية التحتية  .12
 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح ومقاالت منشورة يف جمالت حملية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 افدين . وعاملية وبلغات خمتلفة عما كتب عن حضارة وفنون وعمارة بالد الر 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
كل مصادر األختصاص من مصادر خمتلفة من كتب ورسائل وأطاريح 

عن عاملية وبلغات خمتلفة عما كتب ومقاالت منشورة يف جمالت حملية و 
 حضارة وفنون وعمارة بالد الرافدين .

 
المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ

.... 
 مراجع إلكرتونية ومواقع انرنيت خمتلفة تعزز املواد العلمية 

 
 

 : طرائق التقييم    

 
 اجراء اختبارات خالل مدة العمل -

 اجراء اختبار لكل نهاية فصل دراسي -
 

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

 معرفة الخبرات التي اكتسبها الطالب -1د

 فيز المستمر للطالب على األطالع على كل ماهو حديدث من مصادر علمية  التح – 2د 

 

 :  بنية المقرر .11
 

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اثار العراق والجزيرة  3 2
 

 اثار العراق والجزيرة 

 
السبورة 

 والداتا شو 

ة والسبور

 الذكية

 

السبورة 

 والداتا شو 

والسبورة 

 الذكية
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 : خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

   

بحضارة وفنون االستعانة بمصادر اكثر وتخصيص ساعات اضافية  وزيارت ميدانية لمواقع مختلفة تهتم 

 والدولية والتي من شأنها زيادة تطوير المقرر الدراسي  لمية للمتاحف المحليةبالد الرافدين وزيارت ع وعمارة

 
 

 

 

 

 

 

 

 م.د. عادل شاكر وهام

 جامعة بغداد / كلية اآلداب / قسم اآلثار

  /    /2121 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 داباآل:  / املعهدةالكلي   
 راثاآل:    قسم العلمي ال   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
  تاذ المادة : م.د. عشتار سمير ظاهر أس   
 
 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع         
 م املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اس    
 :                                                         التاريخ       :                                                       لتاريخ  ا       

   
      

 دقـق امللف من قبل     
 اء اجلامعيضمان اجلودة واألدشعبة     
 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 
 ادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 

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

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ العراق القديم

 الوريسالبك اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الملوك وانجازاتهم  تاريخ العراق القديم من خالل التسلسل التاريخي للعصور وتسلسلمعرفة الطالب على فهم 

 للتعرف على حضارتنا
 بتاريخ وحضارة بالد الرافدينتشجيع الطالب على االهتمام 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة التاريخ  العريق للعراق القديم جعل الطالب المتخصص قادر    -1أ

 التعرف على التسلسل التاريخي ومصطلحاته  باللغة االنكليزية -2أ

 العراق القديم تاريخالتعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت  -3أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -4أ
 بالد وادي الرافدين بتاريخ وحضارةالهام الطالب  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 عمل مقارنات للتاريخ القديم مع الحديث عن للطالب الذهني التفكير مستوى رفع في المساهمة - 2ب 

 عرف على الطبقات بالتنقيبات االثريةمن خالل الت  معرفة التسلسل التاريخي  على القدرة - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المادة شرح في الحديثة والوسائل السبورة استعمال
 المادة تدريس في التكنولوجية الوسائل استعمال
 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 العملية والندوات الدورات حضور على الطلبة تشجيع

 الدراسات في بالمستقبل يتخصص لمن االساس وه تاريخ العراق القديم ان على والتأكيد البالط معنويات رفع
 االثارية
 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 الشفهي اليومي التحضير

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لمياع المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين -2ج

 مع تاريخ الحضارات االخرى والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 الرافدين وادي تاريخنشر على وحريصا االثار لعلم مخلصا جعله -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

ات شو استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض المادة مثل الد   
  .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات -
 .العلمي التخصص وفق علمية افالم عرض -

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 
 الشفهي اليومي التحضير

 

 

 
  

 

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

 الجماعي العمل على القدرة -1د

 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2د-
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-3د-
 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة--4د

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 العمل على حل المشكالت وايجاد الحلول لها
 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 

 الشفهي اليومي التحضير
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 البرنامج بنية  .11

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

 عملي نظري

 - 3 تاريخ العراق القديم Arc HAI101 االولى

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف
 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف
 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف
 
 
 

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

 المركزي القبول
 االعدادية في الطالب معدل
 االستيعابية القسم طاقة

 المتقدمين اختبار
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 (1122،بغداد )دراسات يف التاريخ القدمي،أ.د. امحد مالك الفتيان
 (1122بغداد ) الوجيز يف اتريخ العراق القدمي ،أ.د.عبد القادر عبد اجلبار الشيخلي

 (1112،لندن )مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية،طه ابقر
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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 

 امج برنالخاصة 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

2222  /2221 

 االولى

ArcHAI 101  تاريخ العراق

 القديم
 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\وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 ر كلية اآلداب قسم اآلثا    / المركز علمي القسم ال .2

 ArcHAI 101 تاريخ العراق القديم اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ر وتسلسل الملوك وانجازاتهم معرفة الطالب على فهم تاريخ العراق القديم من خالل التسلسل التاريخي للعصو

 للتعرف على حضارتنا
 تشجيع الطالب على االهتمام بتاريخ وحضارة بالد الرافدين

 
 
 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 معرفة التاريخ  العريق للعراق القديم جعل الطالب المتخصص قادر    -1أ

 لتعرف على التسلسل التاريخي ومصطلحاته  باللغة االنكليزيةا -2أ

 العراق القديم تاريخالتعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت  -3أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -4أ
 بالد وادي الرافدين بتاريخ وحضارةالهام الطالب  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 عمل مقارنات للتاريخ القديم مع الحديث عن للطالب الذهني التفكير مستوى رفع في المساهمة - 2ب 

 لى الطبقات بالتنقيبات االثريةمن خالل التعرف ع  معرفة التسلسل التاريخي  على القدرة - 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المادة شرح في الحديثة والوسائل السبورة استعمال
 المادة تدريس في التكنولوجية الوسائل استعمال
 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 العملية والندوات الدورات حضور على الطلبة تشجيع

 الدراسات في بالمستقبل يتخصص لمن االساس هو تاريخ العراق القديم ان على والتأكيد الطالب معنويات رفع
 االثارية
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 الشفهي اليومي التحضير

 الطالب لدى العلمي التحصيل لتقييم السنوي السعي % 4٤
 النهائي التحريري االمتحان % ٠٤

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين -2ج

 مع تاريخ الحضارات االخرى والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 الرافدين وادي نشرتاريخ على وحريصا االثار لعلم مخلصا جعله -4ج  
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 عليم والتعلم طرائق الت    

 استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض المادة مثل الدات شو 
  .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات

 .العلمي التخصص وفق علمية افالم عرض
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 الشفهي اليومي رالتحضي
 

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

 الجماعي العمل على القدرة -1د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2د
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-3د
 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4د
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 البنية التحتية  .12

 (1122دراسات يف التاريخ القدمي،أ.د. امحد مالك الفتيان،بغداد ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

بار الشيخلي بغداد الوجيز يف اتريخ العراق القدمي ،أ.د.عبد القادر عبد اجل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
(1122) 

 (1112مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية،طه ابقر،لندن )

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التسلسل التاريخي  3 1

والسياسي للعصور 

التاريخية ,التاريخ 

 السياسي 

القاء  تاريخ العراق القديم

 المحاضرة
 امتحان يومي

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
  
   

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  0202 - 0202للعام الدراسي 

 

 

 بغداداجلامعة  :    
 الكلية/ املعهد:  اآلداب   
 قسم العلمي    : اآلاثرال   
 2/9/0202اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : م.د. عشتار سمير ظاهر     
 
 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :            
 م املعاون العلمي : أ.د. وسن سعيد عبود               اسم رئيس القسم : أ.د. ابمسة جليل عبد                       اس    

             التاريخ   :                                                             التاريخ  :                                                  
   

      

 دقـق امللف من قبل     
 اء اجلامعيشعبة ضمان اجلودة واألد    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 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 
 ادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 

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

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 لغة اكدية(-لغات قديمة )لغة سومرية

 البكالوريس النهائية اسم الشهادة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

كدية والمتضمنة الجملة االسمية مما يجعله معرفة الطالب على فهم لغات العراق القديم اللغة السومرية واللغة اال

 ولو بطريقة مبسطة من  التعرف  في المستقبل على الزمن الذي يعود له النص المسماري المكتشف.
تشجيع الطالب على االهتمام باقتصاد وادب ببالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه باللغة السومرية واللغة 

 االكدية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجالمخرجات   .12

  االهداف المعرفية  - أ
     جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص بسيط باللغة السومرية واالكدية   -1أ

 التعرف على المصطلحات القواعدية االنكليزية التي تخص علم اللغات القديمة -2أ

 غات االجنبية التي تناولت الكتابة في العراق القديمالتعرف على المصادر الحديثة بالل -3أ
 حفظ اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوص -4أ
 الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 واالكدية وفهم السومرية الجمل تحليل طريق عن للطالب الذهني التفكير مستوى رفع في المساهمة - 2ب 
 العربية الجملة ترتيب مع تتناقض والتي فيها المعتمد والمنطق الجمل ترتيب الية
       االثرية باتالتنقي وبعد اثناء استخدامها واعادة وفهمها المادة تحليل على القدرة - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المادة شرح في الحديثة والوسائل السبورة استعمال
 المادة تدريس في التكنولوجية الوسائل استعمال
 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 العملية والندوات الدورات حضور على الطلبة تشجيع

 الدراسات في بالمستقبل يتخصص لمن االساس هي القديمة اللغات ان على والتأكيد الطالب معنويات رفع
 المسمارية

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 الشفهي اليومي التحضير

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج         

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين -2ج

 الحية اللغات مع والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

 الرافدين وادي أدب نشر على وحريصا االثار لعلم مخلصا جعله -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض المادة مثل الدات شو  
  .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات -
 .العلمي التخصص وفق علمية افالم عرض -
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 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 
 الشفهي اليومي التحضير

 

 

 
  

 

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

 الجماعي العمل على القدرة -1د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2د-
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-3د-
 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة--4د

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 ل على حل المشكالت وايجاد الحلول لهاالعم
 العمل على اكساب الثقة في نفس الطالب

 تدريب الطالب على عمل فرضيات وحلول لبعض المشاكل

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية
 

 الشفهي اليومي التحضير
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

-لغات قديمة )سومري ArcIAL102 االولى

 اكدي(
3 - 

     

     

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف
 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف
 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج مرونة

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف
 
 
 

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

 المركزي القبول
 االعدادية في الطالب معدل
 االستيعابية القسم طاقة

 المتقدمين اختبار
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

Abraham Hendrik Jagersma ,A Descriptive Grammar of Sumerian 

An Introduction to the Grammar of SumerianGabor  zolyomi,  

A Grammar of Akkadian 
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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 

 لقيمية وا
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

2222 /2221 

 االولى

ArcIAL 102 اساسي لغات قديمة 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

 

 

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

 كلية اآلداب قسم اآلثار     / المركز علمي القسم ال .2

 ArcIAL 102لغات قديمة  اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

معرفة الطالب على فهم لغات العراق القديم اللغة السومرية واللغة االكدية والمتضمنة الجملة االسمية مما يجعله 

 ة مبسطة من  التعرف  في المستقبل على الزمن الذي يعود له النص المسماري المكتشف.ولو بطريق
تشجيع الطالب على االهتمام باقتصاد وادب ببالد وادي الرافدين والذي تم تدوينه باللغة السومرية واللغة 

 االكدية
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  المعرفية  هدافاأل -أ
     جعل الطالب المتخصص قادر على قراءة نص بسيط باللغة السومرية واالكدية   -1أ

 التعرف على المصطلحات القواعدية االنكليزية التي تخص علم اللغات القديمة -2أ

 التعرف على المصادر الحديثة باللغات االجنبية التي تناولت الكتابة في العراق القديم -3أ
 اكبر عدد من الكلمات السومرية واالكدية التي ترد في النصوصحفظ  -4أ
 الهام الطالب بأدب بالد وادي الرافدين -5أ
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العلمية المادة خالل من الطالب قبل من المكتسبة الخبرة مستوى تحديد- ١ ب
 السومرية الجمل تحليل طريق عن طالبلل الذهني التفكير مستوى رفع في المساهمة- 2 ب

 الجملة ترتيب مع تتناقض والتي فيها المعتمد والمنطق الجمل ترتيب الية وفهم واالكدية
 .العربية

  االثرية التنقيبات وبعد اثناء استخدامها واعادة وفهمها المادة تحليل على القدرة – 3 ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المادة شرح في الحديثة لوسائلوا السبورة استعمال
 المادة تدريس في التكنولوجية الوسائل استعمال
 اليومي التحضير خالل من الطلبة مشاركة
 العملية والندوات الدورات حضور على الطلبة تشجيع

 الدراسات في بالمستقبل يتخصص لمن االساس هي القديمة اللغات ان على والتأكيد الطالب معنويات رفع
 يةالمسمار

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 الشفهي اليومي التحضير

 الطالب لدى العلمي التحصيل لتقييم السنوي السعي % 4٤
 النهائي التحريري االمتحان % ٠٤

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميا المادة استيعاب من الطلبة تمكين -1ج

 والتحليل التفكير من الطالب تمكين -2ج

   الحية اللغات مع والمقارنة التحليل من الطالب تمكين -3ج

  نشر على وحريصا االثار لعلم مخلصا جعله -4ج
   الرافدين وادي أدب
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 طرائق التعليم والتعلم     

 استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض المادة مثل الدات شو 
  .هو يعتمدها طريقة ضوء على البيتي الواجب في تكليفهم خالل من الطلبة مساهمات

 .العلمي التخصص وفق علمية افالم عرض
 

 

 
 طرائق التقييم    

 
 االمتحانات اليومية والشهرية والفصلية

 الشفهي اليومي التحضير
 

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

 الجماعي العمل على القدرة -1د
 االخرين مع العلمي التواصل التواصل على القدرة-2د
 .ميدانيا تطبيقا النظرية المادة تطبيق على الطلبة تمكين-3د
 .مهنيا وتوظيفها التكنولوجية الوسائل استخدام على القدرة-4د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Abraham Hendrik Jagersma ,A Descriptive Grammar of Sumerian )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

An Introduction to the Grammar of Gabor  zolyomi, 

Sumerian 

A Grammar of Akkadian 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

واقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, م

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

ات التعلم مخرج الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

القاء  لغات قديمة شرح الجملة االسمية 3 1

 المحاضرة
 امتحان يومي

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد

  2021 - 2020للعام الدراسي 

 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 اآلداب :  املعهد /ةالكلي   
 اآلاثر :    القسم العلمي    
 1/9/2020اتريخ ملء امللف :     
  تاذ المادة : م.د. وفاء هادي زويد أس   
 
 
 :   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                                                                                                       
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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

 

 جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اللغة االكدية/اللغة السومرية

 بكالوريوس أثار اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 )االكدية واللغة السومرية اللغة (القديم العراق لغات قواعد فهم-1

 تدريب الطلبة على قواعد اللغة السومرية واالكدية وترتيب الجملة -2

 ومنها الكتابة المسماريةين الوقوف على انجازات حضارة بالد الرفد-3

 قراءة العالمات المسمارية-4

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
 دراسة الجملة الفعلية   -1أ

 دراسة الجملة االسمية -2أ
 تميز العالمات المسمارية  -3أ

      وتحليلها وترجمتها النصوص المسماريةدراسة  -4أ         

 المسمارية الكتابة تناولت التي  والعربيةاالجنبية  المصادر على التعرف -5أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الطالع على المصادر ذات العالقةا - 1ب 

  في العالمات المسماريةمعرفة التطور  – 2ب

 اريةاستنساخات( النصوص المسمو عرض ) صور – 3ب

 التميز بين مضامين النصوص واشكالها    -4ب

 وتكليف الطلبة بتقارير خالل الفصل الدراسى أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام السبورة -1
 االستنساخات من خالل عرض البوربوينت الصور استخدام   -2

 
 طرائق التقييم      

 

 المستمرة   االمتحانات اليومية-1

 طرح األسئلة الفكرية -2

 قدرة الطالب على الحفظ-3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب -1ج         

 تحليل الو التفكير من الطالب تمكين -2ج

 من خالل تعريفهم باهمية الكتابات المسمارية غرس قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال-1

 بوينت البورمنها العلمية المادة تقديم في التوضيحية الوسائل استعمال -2

 .البيتي الواجبب تكليف الطلبة -3

 قدرة الطلبة على التميز بين قواعد اللغات القديمة -4

 

 طرائق التقييم    

 
 والفصلية والشهرية اليومية اتاجراء االمتحان-1

  اليومي التحضير-2
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقةالتعيين -2د

 ل نماذج من النصوص المسمارية وكيفية الكتابة عليها بة على عمتدريب الطل-3د         

 طرائق التعليم والتعلم          

 المناقشة-

 

 

 
 طرائق التقييم          

 والفصلية والشهرية اليومية االمتحانات-

 اليومي التحضير-

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 - 3 لغات قديمة AAnL  211 قديم الثالث
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .مالئمة جديدة تدريس طرق توظيف

 .المختلفة حياته في تفيده معلومات من الطالب اكتسبه ما تخدم جديدة وسائل توظيف

 .التغيير على قابال منه تجعل المنهج ونةمر

 .بسرعة المعلومة على للحصول الضرورية والتقنيات الالزمة المهارات توظيف

 .الطالب على تأثيرها ومدى التدريسي شخصية خالل من القدوة
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 المركزي حسب القبول-1

 االعدادية في الطالب معدل-2

 االستيعابية للقسم العلمي الطاقة-3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 فوزي رشيد -قواعد اللغة السومرية-1

 عامر سليمان -قواعد اللغة االكدية-2

 محاضرات-3

4-sumerian Reader  - Volk  
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 مخطط مهارات المنهج

 مخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )نقولةالم

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2020-2021 211  AAnL اساسي لغات قديمة                 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 لغات قديمة  اسم / رمز المقرر .3

 فعلي حضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 40 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة لغات حضارة العراق القديم- 1
 تدريب الطلبة على قواعد اللغة السومرية واالكدية وترتيب الجملة -2
 الوقوف على انجازات حضارة بالد الرفدين اومنها الكتابة المسمارية-3
 
 

 
 

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 حضارة والمصطلحات الحضاريةمفهوم ال -1أ

 نشأة الحضارة القديمة -2أ
 دراسة األنجازات الحضارية لبالد الرافدين -3أ

      دراسة المتاحف الحضارية المتخصصة -4أ         

  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ن أطار المادة العلمية توجيه األسئلة الفكرية ضم - 1ب

 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      

 تدريس نظري

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات 

 

 

 
 لوجدانية والقيمية .األهداف ا -ج

 علميا المادة استيعاب -1ج         

 والتحليل  التفكير من الطالب تمكين -2ج

 غرس قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خالل تعريفهم باهمية الكتابات المسمارية -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المادة تدريس في الحديثة الطرق استعمال-1

 بوينت منهاالبور العلمية المادة تقديم في التوضيحية الوسائل مالاستع -2

 .البيتي بالواجب تكليف الطلبة -3

 قدرة الطلبة على التميز بين قواعد اللغات القديمة -4

 

 طرائق التقييم    

 
 والفصلية والشهرية اليومية اجراء االمتحانات-1

  اليومي التحضير-2

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.لتأهيلية االعامة و المهارات -د 

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقة-2د

 -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 لتقييمطريقة ا

فهم الجمل االسمية  3 1

 والفعلية

االمتحان اليومي  نظري لغات قديمة

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري مكونات الجملة االسمية  3 2

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري أمثلة   3 3

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري مكونات الجملة الفعلية  3 4

 بةوتفاعل الطل

االمتحان اليومي  نظري أمثلة   3 5

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري العالمات الدالة   3 6

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري تحليل النصوص المسمارية   3 7

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري نصوص تكريسية   3 8

 وتفاعل الطلبة

حان اليومي االمت نظري نصوص ملكية  3 9

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري رسائل   3 10

 وتفاعل الطلبة

مضامين النصوص   3 11

 االقتصادية
االمتحان اليومي  نظري

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري استالم نص   3 12

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري نص مدخوالت   3 13

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري ص نفقاتن  3 14

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري قائمة بالعالمات المسمارية  3 15

 وتفاعل الطلبة

      2الفصل 
االمتحان اليومي  نظري االعراب حاالت   3 1

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري االسم في اللغة االكدية  3 2

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري باللغة االكدية  الصفة  3 3

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري المثنى باللغة االكدية   3 4

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري حالة االضافة  3 5

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري الضمائر المتصلة باالسم  3 6

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري الضمائر النفصلة  3 7

 وتفاعل الطلبة



  
 10الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 مدخل الى اللغات القديمة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1972فوزي رشيد،قواعد اللغة السومرية،بغداد، )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Edzard,D,Sumerian Grammer,2003 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
  (cdliموقع )

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

العمل على استخدام المصادر الحديثة المتخصصة بمادة اللغات القديمة )السومرية واالكدية( ومواكبة مع ماهو 

 معمول فيه في الجامعات االوربية 

 
 

االمتحان اليومي  نظري الصيغ الفعلية  3 8

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري Gصيغة   3 9

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري Dصيغة   3 10

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري Nصيغة   3 11

 وتفاعل الطلبة

المتحان اليومي ا نظري Sصيغة   3 12

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري نص من قانون حمورابي  3 13

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري نص من قانون حمورابي  3 14

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري نص من قانون حمورابي  3 15

 وتفاعل الطلبة

االمتحان اليومي  نظري    

 وتفاعل الطلبة



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 استمارة وصف الربانمج األكادميي للكليات واملعاهد
  2021 - 2020للعام الدراسي 

 

 

 اجلامعة  : بغداد    
 الكلية/ املعهد:  اآلداب    
 القسم العلمي    : اآلاثر    

 1/9/2020اتريخ ملء امللف :     
 أستاذ المادة : م.د. وفاء هادي زويد     
 
 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :            
 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم :                                             
             التاريخ   :                                                             التاريخ  :                                                  

   
      

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                              



  
 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

 

 جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 االثار / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ وحضارة العراق القديم

 أثاربكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 اليوجد مؤثرات الخارجية األخرى ال .7

 1/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 دراسة تاريخ وحضارة العراق القديم-1

 التعرف على حضارة بالد الرافدين-2

 الوقوف على انجازات حضارة بالد الرفدين -3

 مواكبة التطور الحضاري -4

 حضارية واثارية عن حضارتهم تشجيع الطلبة في امتالك ثقافة -5

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 حضارة والمصطلحات الحضاريةمفهوم ال  -1أ

 نشأة الحضارة القديمة -2أ
 دراسة األنجازات الحضارية لبالد الرافدين -3أ

      المتخصصة دراسة المتاحف الحضارية -4أ         

  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 الطالع على المصادر ذات العالقةا - 1ب 

 فكري والحضاري معرفة التطور ال – 2ب

 عرض ) صورومخططات ( للمواقع والتلول األثارية – 3ب

 ض ) صور ( للصناعات عر   -4ب

 بتقارير خالل الفصل الدراسى وتكليف الطلبة أجراء امتحانات مستمرة – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام السبورة -1
 مع البوربوينت في عرض االشكال والمخططاتالصور استخدام   -2
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي -3

 
 طرائق التقييم      

 

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

 عن االمتحانات الفصلية

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 علميا المادة استيعاب -1ج         

 والتحليل  التفكير من الطالب تمكين -2ج

 غرس قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خالل تعريفهم باهمية الكتابات المسمارية -3ج

 -4ج        
 التعليم والتعلم  طرائق    

 التدريس-1

 االختبارت-2
 طرائق التقييم    

 االختبارات 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 التعيين في هيأة التراث واالثار -1د

 الكليات والمعاهد ذات العالقةالتعيين -2د

 معرفته بأسس حضارة العراق وتاريخها يمكنه من العمل كمرشد سياحي او مدرس -3د         

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 االمتحانات اليومية المستمرة  -

 طرح األسئلة الفكرية -2

 قدرة الطالب على الحفظ-3

 
 طرائق التقييم          

 االمتحانات 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق حلة الدراسية المر

 عملي     نظري      

 ---- 2 اتريخ وحضارة العراق القدمي HACAI الثالث مسماري

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

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

 المركزي حسب القبول-1

 االعدادية في الطالب معدل-2

 االستيعابية للقسم العلمي الطاقة-3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 2ج -1حضارة العراق ج-1

 البحوث والمقاالت العلمية-2

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات 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

2020-2021 HACAI  تاريخ وحضارة

 العراق
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 االثار    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ وحضارة العراق اسم / رمز المقرر .3

 فعلي حضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ساعة 40 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2020 ريخ إعداد هذا الوصف تا .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة تاريخ وحضارة العراق القديم-1
 التعرف على حضارة بالد الرافدين-2
 الوقوف على انجازات حضارة بالد الرفدين-3
 مواكبة التطور الحضاري-4
 تشجيع الطلبة في امتالك ثقافة حضارية واثارية عن حضارتهم- 5

 
 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالات مخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 حضارة والمصطلحات الحضاريةمفهوم ال -1أ

 نشأة الحضارة القديمة -2أ
 دراسة األنجازات الحضارية لبالد الرافدين -3أ

      دراسة المتاحف الحضارية المتخصصة -4أ         

  -5أ
   -6أ

  مقرر.لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 توجيه األسئلة الفكرية ضمن أطار المادة العلمية  - 1ب

 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      

 

 التدريس 

 
 ائق التقييم طر     

 

 االختبارات 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 علميا المادة استيعاب -1ج

 والتحليل  التفكير من الطالب تمكين -2ج

 غرس قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خالل تعريفهم باهمية الكتابات المسمارية -3ج

 -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المادة ومنها منصة كالس روم وكوكل ميت تدريس في ديثةالح الطرق استعمال-1

 بوينت منهاالبور العلمية المادة تقديم في التوضيحية الوسائل استعمال -2

 .البيتي بالواجب تكليف الطلبة -3

 
 طرائق التقييم    

 والفصلية من خالل منصة كالس روم والشهرية اليومية اجراء االمتحانات-1

 اليومي التحضير-2

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 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



  
 10الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 موضوعال
طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

االمتحانات  نظري مفهوم الحضارة  2 1

والتحضير 

 اليومي
االمتحانات  نظري مقياس تحديد معالم الحضارة  2 2

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري الزراعة  2 3

والتحضير 

 اليومي

البدايات االولى وطريقة   2 4

 الزراعة
االمتحانات  نظري

ر والتحضي

 اليومي

االمتحانات  نظري ملكية االراضي   2 5

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري ومشاكل الري  2 6

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري المحاصيل الزراعية  2 7

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري الثروة الحيوانية  2 8

والتحضير 

 اليومي

متحانات اال نظري الكتابة المسمارية   2 9

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري مراحل تطورها   2 10

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري مادة الكتابة   2 11

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نماذج من اشكال النصوص  2 12

والتحضير 

 اليومي

اهمية الكتابات على اللقى   2 13

 االثرية
االمتحانات  نظري

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري التراث اللغوي  2 14

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نماذج من التراث اللغوي  2 15

والتحضير 

 اليومي
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االمتحانات  نظري المدارس في بالد الرافدين  2 2الفصل 

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نشوء المدارس والتسميات  2 1

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري المخطط العماري للمدارس  2 2

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري المكتبات في بالد الرافدين  2 3

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نشوء المكتبات والتسميات  2 4

والتحضير 

 اليومي

نظام التصنيف والفهرسة   2 5

 واالعارة 
االمتحانات  نظري

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري طرق حفظ االلواح المسمارية  2 6

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري مكتبة أشوربانيبال  2 7

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري االرشيفات في بالد الرافدين   2 7

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نشوء االرشيفات والتسميات  2 8

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري طط العماري لالرشيفاتالمخ  2 9

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري االدب في بالد الرافدين   2 10

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري مميزات االدب   2 11

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري نماذج من االدب   2 12

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  ينظر القانون نشؤه ومميزاته  2 13

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري مصادر دراسة القانون  2 14

والتحضير 

 اليومي

االمتحانات  نظري القوانين العراقية القديمة  2 15

والتحضير 

 اليومي
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 البنية التحتية  .12

 اليوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2ج -1حضارة العراق ج  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 مجلة سومر -الموسوعة الحضارية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 الويكبيديا
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 صصة بدراسة حضارة العراق القديم االعتماد على المصادر والمقاالت الحديثة المتخ

 

 

 
 


