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 واستخراج االثار
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االستفادة القصوى من الفرص للبرنامج االكاديمي للقسم العلمي ومدى تحقيقا الطالب  قبلمن  المكتسبة

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج المتاحة.



1 
 

يتخرج نخبة من الطلبة لهم مؤهالت علمية تتيح لهم  -5

 مواصلة الدراسات العليا لرفد الجامعة والمؤسسات 

 صات المطلوبةاالخرى باالختصااالكاديمية 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-10

 االهداف المعرفية-أ

 تمكين الطالب في الحصول على اساسيات علم االثار واللغات العراقية القديمة-1

 للعمل في المؤسسات التي تعنى باآلثار والتراث مثل دوائر االثار والمتاحف قادرون وناعداد اثاري-2

 سومرية واكدية وتحليلها وترجمتهاتمكين الطالب من قراءة النصوص المسمارية المتنوعة -3

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج-ب

 النصوص المسماريةالحفاظ على اسلوب يكتسب الطالب مهارة -1

 اساليب صيانة الرقم الطينية وحفظها واستنساخها يكتسب الطالب-2

بالتخصصات يكتسب الطالب مهارة تحليل النصوص المسمارية واستنباط المعلومات التي تضمها وبربطها -3

 رية والحضارية االخرىاالثا

اللغة  وتأثيراته في اللغتين السومرية واالكديةالتراث اللغوي  تأصيل المعرفة في اساسيات يكتسب الطالب -4

 االكدية وعالقتها باللغة العربية

 والتعلمطرائق التعليم 

 اسلوب التفكير العلمي المنطقي الصحيح-1

 اسلوب المناقشة والحوار العلمي الهادف-2

 االختبارات)االمتحانات( اليومية والشهرية والسنوية-3

 طرائق التقييم

 حضور الطلبة والتزامهم في مواعيد المحاضرات -1

 التقارير الشهرية والسنوية -2

 تحضير الواجبات -3

 االختبارات الشهرية والسنوية-4

 بحوث التخرج -5



1 
 

 

ناهج السنة م
 االولىالدراسية 

عدد الوحدات  عدد الساعات االسبوعية  اسم المادة الدراسية
للفصل الدراسي 

 الواحد
عدد 

الساعات 
 النظرية

عدد الساعات 
 العلمية 

 3 ـــــ 3 تاريخ العراق القديم 
 3 ـــــ 3 اللغة االكدية 
 3 ـــــ 3 اللغة السومرية 
 2 ـــــ 2 اللغة االنكليزية 
 2 ـــــ 2 العربيةاللغة  
 3 ـــــ 3 استنساخ كتابات مسمارية  

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب واالستاذ -1

 االستنتاج-2

 المنطق الفلسفي في تحليل العناصر الفنية-3

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

 توظيف المعلومات المكتسبة -1

 في مجال علم المسماريات التطوير الشخصي عن طريق القراءة وتحديث المعارف-2

 االثار وقراءة النصوص المسمارية وصيانتها االنخراط في مهنة-3

 والكتابات القديمة باألثارالمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة -4

 طرائق التعليم والتعلم

العالمات المسمارية تدوين كذلك التدريب العملي على طرائق صناعة الرقم الطينية وكيفية التدريس النظري -1

 والتمييز بين انواع الخطوط المسمارية المعتمدة في الحضارة العراقية عليها

 بحوث التخرج -2

 طرائق التقييم

 االختبارات النظرية والعلمية -1

 المناقشات-2

 االختبارات الشهرية والنهائية -3

 بنية البرنامج
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 2 ـــــ 2 الحاسوب 
 1 ـــــ 1 الديمقراطية وحقوق االنسان 
 2 ـــــ 2 الكتابة المسمارية 

 21   المجموع                       
 

 

 

مناهج 
السنة 

الدراسية 
 الثانية

عدد الوحدات للفصل  عدد الساعات االسبوعية  اسم المادة الدراسية
عدد الساعات  الدراسي الواحد

 النظرية
 عدد الساعات العلمية 

حضارة العراق  
 القديم 

 3 ـــــ 3

 3 ـــــ 3 اللغة االكدية  
 3 ـــــ 3 اللغة السومرية  
 2 ـــــ 2 اللغة االنكليزية  
 3 ـــــ 3 اللغة العربية  
استنساخ كتابات  

 مسمارية 
 2 ـــــ 2

تاريخ اللغات  
 الجزرية

 2 ـــــ 2

 2 ـــــ 2 الحاسوب 

 20   المجموع 
 

 

مناهج 
السنة 

الدراسية 
 الثالثة

اسم المادة 
 الدراسية

عدد الوحدات للفصل  عدد الساعات االسبوعية 
عدد الساعات  الدراسي الواحد

 النظرية
 عدد الساعات العلمية 

 2 ـــــ 2 اللغة العربية 
 2 ـــــ 2 اللغة االنكليزية  
 3 ـــــ 3 علم المتاحف 
استنساخ كتابات  

 مسمارية
 3 ـــــ 3

 3 ـــــ 3 نصوص بابلية  
 3 ـــــ 3 نصوص سومرية  
 3 ـــــ 3 تاريخ الشرق القديم  
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مقدمة في اللغة  
 مية ااالر

 2 ـــــ 2

 21   المجموع 
 

 

مناهج 

السنة 

الدراسية 

 الرابعة

عدد الوحدات للفصل  عدد الساعات االسبوعية  المادة الدراسيةاسم 

عدد الساعات  عدد الساعات النظرية الدراسي الواحد

 العلمية 

 3 ـــــ 3 نصوص سومرية 

 3 ـــــ 3 نصوص اشورية 

استنساخ كتابات  

 مسمارية

 3 ـــــ 3

 2 ـــــ 2 اللغة العربية 

 2 ـــــ 2 اللغة االنكليزية 

مقدمة في قواعد  

 اللغة العبرية

 2 ـــــ 2

مقدمة في ادب  

 العراق القديم

 3 ـــــ 3

طرق التنقيبات  

 االثرية

 3 ـــــ 3

 2 ـــــ 2 بحث التخرج 

 23   المجموع 
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في مجال الحديثة العملية في استنساخ النصوص المسمارية واالطالع على التقنيات االكثار من التطبيقات -2

 وتوثيقها الكترونيا استنساخ  هذه النصوص وقراءتها

 )وضع االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية او المعهد(معيار القبول -12

 القبول المركزي -1

 المقابلة العلمية-2

 واالدبييقبل خريج المرحلة االعدادية الفرعين العلمي -3

 الفحص الطبي-4
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 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج -13

 لكليات واقسام االثار اللجنة القطاعية()المصادر المعتمدة من قبل الجامعة -1

 مصادر خارجية وكتب متنوعة في مكتبة الكلية والجامعة-2

 شبكة المعلومات العالمية االنترنيت والمكتبات االلكترونية-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


