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 المقرربنيت  .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

  3 االول 
يمعيح ذؼؽَفُح ػٍ 

 انُظىص انًكًاؼَح 

أنواع النصوص 
المسمارٌة وأشكالها 
 وطرق الكتابة علٌها 

 ذكهُف واخة  َظؽٌ 

  3 انثاٍَ 
أتؽؾ انًىالغ انرٍ 

كشفد فُها انُظىص 

 انًكًاؼَح 

عرض توضيحي لصور 
النصوص املسمارية احلقيقية 
مبختلف اصنافها بإستخدام 

 جهاز ) الداته شو ( 

 نظري 

ذكهُف واخة 

يغ اضرثاؼ 

 شفىٌ 

  3 انثانث 
 ىص ذظىَؽ انُظ

 َح انًكًاؼ

االدوات المطلوب 
تهٌئتها قبل البدء 
بعملٌة التصوٌر ، 

الطرق العلمٌة المتبعة 

 نظري وعملي 

يشاؼكح 

انطهثح 

نرظىَؽ ػعظ 

يٍ انُظىص 



 

لدى الباحثٌن فً 
تصوٌر النص 
 المسماري ، 

انًكًاؼَح 

نًُاغج 

يظُىػح 

 زعَثاً 

 3 انؽاتغ 
اقرُكاش انُظىص 

 انًكًاؼَح 

االدوات المطلوب 
تهٌئتها من قبل الباحث 

قبل البدء بعملٌة 
االستنساخ ، الطرق 
واالسالٌب العلمٌة 

المتبعة فً استنساخ 
 النص المسماري 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

  3 انطايف 

انطؽق واالقانُة 

انؼهًُح انًرثؼح فٍ 

اقرُكاش انُض 

انًكًاؼٌ يٍ ضالل 

انظثىؼج أو ػٍ 

طؽَك انساقثح 

 االنكرىؼَُح 

شرح تفصٌلً عن 
عملٌة االستنساخ من 
الحاسبة االلكتورنٌة 
 والصور الفوتغرافٌة 

 اضرثاؼ شفىٌ  نظري 

 3 انكاظـ 

ذىضُر انًطرظؽاخ 

وانؽيىؾ انؼايح انرٍ 

ذظهؽ فٍ ذؽخًح 

 انُض انًكًاؼٌ 

إعطاء نصوص 
توضٌحٌة لهذا 

 الغرض 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

  3 انكاتغ 

شؽذ ػًهُح االقرُكاش 

ػهً انظثىؼج نُض 

يكًاؼٌ يغ كراتح 

انؽلى انًرسفٍ وذىؾَغ 

انًطرظؽاخ واالؼلاو 

 ػهً انُض انًكرُكص 

جلب التدرٌسً لنماذج 
من النصوص 

المسمارٌة المصنوعة 
حدٌثاً والقٌام 

بإستنساخها أمام 
الطلبة ومن ثم تدرٌبهم 
 على عملٌة االستنساخ 

 ػًهٍ 

يشاؼكح 

انطهثح فٍ 

اقرُكاش 

انُظىص 

 انًكًاؼَح 

  3 انثايٍ 
كُفُح انرفؽَك تٍُ 

يضايٍُ انُظىص 

 انًكًاؼَح 

تمٌز النصوص 
اإلقتصادٌة والرسائل 
والرٌاضٌة والتبنً ، 

 والخ 

 اضرثاؼ شفىٌ  نظري 

  3 انراقغ 

ذكهُف انطهثح 

تئقرُكاش َض 

يكًاؼٌ الرظاظٌ 

تكُظ َىػاً يا َؼىظ 

انً انؼظؽ انثاتهٍ 

انمعَى وذظسُر 

االقرُكاش يٍ لثم 

 انرعؼَكٍ 

حث الطلبة على 
محاوالت أولٌة لقراءة 
النص ومن ثم شرح 

النص وترجمته 
وتحلٌلة من قبل 

التدرٌسً ، مع تنظٌم 
جدول للعالمات 

المسمارٌة الواردة فً 
النص وٌضاف لهذا 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 
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الجدول كل عالمة 
مسمارٌة جدٌدة تأتً 
فً نصوص الحقة 
لتسهٌل عملٌة حفظ 
 العالمات المسمارٌة 

  3 انؼاشؽ 

اقرُكاش وظؼاقح َض 

يكًاؼٌ إلرظاظٌ 

َؼىظ إنً انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى نمؽع ) 

تفائعج ( وذظسُر 

االقرُكاش يٍ لثم 

 انرعؼَكٍ 

تدرٌب الطلبة على 
والتأكٌد قراءة النص 

على وحدات الوزن 
المذكورة فً النص 
وكذلك على مصطلح 
) الفائدة ( لٌتسنى 
للطالب تمٌزه فً 
 نصوص أخرى 

 اضرثاؼ  نظري وعملي 

  3 انساظٌ ػشؽ 

اقرُكاش وظؼاقح َض 

يكًاؼٌ الرظاظٌ 

َؼىظ انً انؼظؽ 

فائعج  ) تعوٌ  انثاتهٍ 

 ) 

تصحٌح االستنساخ 
من قبل التدرٌسً 

وتدرٌب الطلبة على 
قراءة النص والتأكٌد 
على المصطلح ) 

بدون فائدة ( فً النص 
لٌتسنى للطكالب تمٌزه 
 فً نصوص أخرى 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

  3 انثاٍَ ػشؽ 

ذعؼَة انطهثح ػهً 

اقرُكاش ولؽاءج َض 

يكًاؼٌ ضاص 

ترىؾَغ يىاظ ويٍ ثى 

ذظسُر االقرُكاش يٍ 

 لثم انرعؼَكٍ 

تدرٌب الطلبة على 
قراءة العالمات 

المسمارٌة وشرح 
النص وتحلٌله من قبل 

 التدرٌسً 

 نظري وعملي 
اضرثاؼ 

 ذسؽَؽٌ 

  3 انثانث ػشؽ 

ػهً ذعؼَة انطهثح 

اقرُكاش ولؽاءج َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 وطم اقرالو 

تدرٌب الطلبة على 
قراءة العالمات 

المسمارٌة بإستخدام 
قاموس العالمات 
المسمارٌة وشرح 
النص وتحلٌله 

 وترجمته 

 ذكهُف واخة  َظؽٌ وػًهٍ 

  3 انؽاتغ ػشؽ 
انرعؼَة انؼًهٍ 

إلقرُكاش ًَاغج يٍ 

انؽلى انطُُُح انًظُؼح 

استخدام الطرق 
العلمٌة الدقٌقة المتبعة 
فً استنساخ النص 

 عملي  

يشاؼكح 

انطهثح انؼًهُح 

فٍ اقرُكاش 



 

 انُظىص  المسماري  زعَثاً 

 3 انطايف ػشؽ 

يؽاخؼح ػايح نًاظج 

انفظم االول اقرؼعاظاً 

إلخؽاء ايرساٌ َهاَح 

 انفظم 

  
اضرثاؼاخ 

 ذسؽَؽَح 

  3 انكاظـ ػشؽ 
ايرساٌ َهاَح انفظم 

 االول 
جمٌع مادة الفصل 

 االول 
 نظري 

ايرساٌ 

  ذسؽَؽٌ 

 

  3 انكاتغ ػشؽ 

تعاَح انفظم انثاٍَ ، 

اقرُكاش انُظىص 

 انًكًاؼَح يٍ انظىؼج 

الطرق المتبعة فً 
استنساخ النصوص 

المسمارٌة من 
الصورة أو الحاسبة 

 االلكترونٌة 

 ذكهُف واخة  نظري 

  3 انثايٍ ػشؽ 

اقرُكاش ولؽاءج 

وذؽخًح َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى ضاص 

 تؼًال زظاظ 

استنساخ النص من 
الحاسبة االلكترونٌة 
متبعٌن االسالٌب 

 العلمٌة فً االستنساخ 

 ذكهُف واخة  عملي 

  3 انراقغ ػشؽ 

اقرُكاش ولؽاءج 

وذؽخًح َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

ص انثاتهٍ انمعَى ضا

  تأقًاء اػالو 

استنساخ النص من 
الحاسبة االلكترونٌة 
متبعٌن االسالٌب 
 العلمٌة فً ذلك 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

 3 انؼشؽوٌ 

ذعؼَة انطهثح ػهً 

اقرُكاش ولؽاءج 

ؼقانح يٍ انؼظؽ 

 انثاتهٍ انمعَى 

التركٌز على العبارات 
والمصطلحات الثابتة 
فً جمٌع الرسائل 

لٌتسنى للطالب معرفة 
هذا النوع من 
 النصوص 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

انساظٌ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش ولؽاءج 

وذؽخًح ؼقانح يٍ 

 انؼظؽ انثاتهٍ انمعَى 

استخدام الحاسبة 
االلكترونٌة فً 
 استنساخ النص 

اضرثاؼ  نظري وعملي 

 ذسؽَؽٌ 

انثاٍَ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش ؼقانح يٍ 

 انؼظؽ انثاتهٍ انمعَى 
قراءة الرسالة 

 وترجمتها وتحلٌلها 
 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

انثانث 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 ػمع اَداؼ زمم 

قراءة العقد وترجمته 
وتحلٌله والتاكٌد على 

الصٌغ واالفعال 
الواردة فً عقود 

اٌجال الحقول لٌتسنى 
للطالب معرفة هذا 
 النوع من النصوص 

 ذكهُف واخة  نظري 
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انؽاتغ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 ػمع اَداؼ تُد  

قراءة العقد وترجمته 
وتحلٌله والتاكٌد على 

الصٌغ واالفعال 
الواردة فً عقود 

اٌجار البٌوت لٌتسى 
للطالب معرفة هذا 
 النوع من النصوص .

 اضرثاؼ شفهٍ  نظري وعملي 

انطايف 

 وانؼشؽوٌ 
3 

اقرُكاش َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 ػمع اَداؼ شطض 

قراءة العقد وترجمته 
وتحلٌله والتاكٌد على 

غ واالفعال الصٌ
الواردة فً عقود 

االشخاص  ابجار
لٌتسنى للطالب معرفة 

هذا النوع من 
 التصوض 

 خة ذكهُف وا نظري وعملي 

انكاظـ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش َض يٍ 

 انؼظؽ انثاتهٍ انمعَى 

فراءة النص 
شراء  عقد والمتضمن

وتدرٌب الطلبة على 
هذا النوع من 
 النصوص 

 ذكهُف واخة  نظري 

انكاتغ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 ػمع ذثٍُ 

قراءة النص وتحلٌله 
وترجمته والتاكٌد على 

االفعال والصٌغ 
الواردة فً عقود 

التبنً لٌتسنى للطالب 
معرفة هذا النوع من 

 العقود 

اضرثاؼ  نظري وعملي 

 ذسؽَؽٌ 

انثايٍ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

اقرُكاش َض 

يكًاؼٌ يٍ انؼظؽ 

انثاتهٍ انمعَى يرضًُاً 

 ػمع ؾواج 

قراءة النص وتحلٌله 
وترجمته مع اعطاء 

نبذة مختصرة عن هذا 
النوع من النصوص 
والعبارات الواردة 

 فٌها 

 ذكهُف واخة  نظري وعملي 

انراقغ 

 وانؼشؽوٌ 
3  

ايرساٌ َهاَح انفظم 

 انثاٍَ 

جمٌع النصوص 
ومواضٌع الفصل 

 الثانً 

اخؽاء ايرساٌ  نظري 

 ذسؽَؽٌ 



 

ت

  3 انثالثىٌ 
االقرؼعاظ ناليرساَاخ 

 انُهائُح 

جمٌع المواضٌع 
والنصوص للفصلٌن 

 االول والثانً 

اخؽاء ايرساٌ  نظري 

 ذسؽَؽٌ 
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 انثُُح انرسرُح  .12

 انمؽاءاخ انًطهىتح:
 كرة انًمؽؼ 
 اضؽي 

الكتابات المسمارية وفك رموزها ، تأليف بريجيت  -

 ليون وسيسيل ميشيل . 

 البات  هقاموس العالمات المسمارية ، ريني -

 الرسائل واالطاريح الخاصة بحقل المسماريات .  -

 المجالت والدوريات .  -

 اليوجد                حيرطهثاخ ضاط

وذشًم ػهً قثُم انطعياخ االخرًاػُح )

انًثال يساضؽاخ انضُىف وانرعؼَة 

 انًهٍُ وانعؼاقاخ انًُعاَُح( 

 
القيام بزيارات ميدانية اىل بعض املتاحف اليت تضم فيها نصوص مسمارية   

، وتدريب الطلبة على عملية استنساخ النصوص من العصر البابلي القدمي 
 االصلية يف القاعات الدراسية لتلك املتاحف . 

 
 
 

 انمثىل  .13

 ظؼاقح لىاػع انهغح االكعَح  وانًرفؽع يُها انههدح انثاتهُح انمعًَح  انًرطهثاخ انكاتمح

  7 ألم ػعظ يٍ انطهثح 

  25 أكثؽ ػعظ يٍ انطهثح 
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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناًً تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياًً إيجازاًً هذا المقرر وصف يوفر

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

 

 خبيؼخ انًىصم / كهُخ اِثبس انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 انهغخ انؼشثُخ/ انًشزهخ انثبنثخ اعى / سيض انًمشس .3

 دساعخ َظشَخ انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 أشكبل انسضىس انًزبزخ .5
نهمغى /  األعجىػٍانىلذ وانًكبٌ انًسذد ثسغت اندذول 

 زضىس كبيم 

 2121-2119انفصهٍُ انذساعٍُُ األول وانثبٍَ  انفصم / انغُخ .6

 ( عبػخ نكم فصم دساع31ٍعبػخ ثىالغ ) (61) )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 1/12/2119 إػذاد هزا انىصفربسَخ  .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 

رس حب اللغة العربية في نفوسهم، وتنمية يدهم العادات اللغوية السليمة، وغتقويم ألسنة الطالب وتعو
شعورهم باالعتزاز بها، وتزويدهم بالمهارات األساسية للقراءة من حيث سالمة النطق والطالقة وصحة 

معه واالنتفاع به، وإكسابهم الذخيرة اللغوية المناسبة من األلفاظ  األداء، وفهم المقروء والتفاعل
 والتراكيب.
 



 

 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .11

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 ػشض انمبػذح انُسىَخ نكم يىضىع (1

 كزبثخ أيثهخ ػهً انهىزخ ) انغجىسح(، ورطجُك انمبػذح ػهُهب. (2

 اعزخشاج يىطٍ انشبهذ وإػشاثه.شان انطهجخ فٍ اش (3

 

 

 

 

 ائك انزمُُى ة. طش

 يشاخؼخ انًبدح انغبثمخ  ثطشذ األعئهخ ػهً انطهجخ. (1

 واخجبد ثُزُخ. (2

 رسشَشَخ.و شفىَخ اخزجبساد (3

 ايزسبٌ َصف انفصم. (4

 ايزسبٌ َهبَخ انفصم وانزمُُى انُهبئٍ نهطهجخ. (5

 

 

 

 

 

 انزفكُش يهبسادج. 

 يٍ انطهجخ. ركش أيثهخ، ثى اعزُزبج انمبػذح (1

 إػطبء أيثهخ خبسخُخ يطبثمخ نهمبػذح يٍ اانطهجخ. (2

 ثُبٌ دوس اإلػشاة فٍ انكشف ػٍ انًؼًُ فٍ انُصىص يٍ خالل انزطجُمبد. (3

 

 

 

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

 

 خالل انؼاليبد اإلػشاثُخ.رىضُر  أثشص انطشق نهىصىل إنً انًؼًُ يٍ  (1

 طبنت َزفبػم ثشكم ٍ يجبشش يغ األيثهخ.وانزكشاس وخؼم ان اإلػبدح أعهىةاػزًبد  (2

ًُغبهًخ فٍ رأهُم انطبنت واكزغبثه انخجشاد انالصيخ فٍ انزؼبيم يغ (3  انُصىص واأليثهخ. ان
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
الوحذة / المساق اسم 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 2 األول
رؼشَف االعى وركش 

 ػاليبره يغ األيثهخ
  أيثهخ-َظشٌ سم وعالماتهاال

 2 انثبٍَ
رؼشَف االعى انصسُر 

وانًؼزم وشجه 

 انصسُر، يغ األيثهخ

االسم من حيث 
 الصحة واالعتالل

 ةلأمث-نظري
اخشاء اخزجبساد 

 شفىَخ

 2 انثبنث 
رؼشَف االعى 

انًمصىس وطشَمخ 

 سعًه ورثُُزه وخًؼه

 ثُزٍ ركهُف واخت ةلأمث-نظري االسم المقصور

 2 انشاثغ
رؼشَف االعى 

انًُمىص وثُبٌ 

 زبالد إػشاثه
 أمثلة-نظري االسم المنقوص

طشذ أعئخ 

ايزسبٌ شفىَخ+

 رسشَشٌ

يشبسكخ انطالة  ًأمثلة–نظريً الممدوداالسم رؼشَف االعى انًًذود  2 انخبيظ



 

 واخُجبس شفىٌ وثُبٌ أَىاع هًضره

 2 انغبدط
رؼشَف انُكشح 

وانًؼشفخ يغ ركش 

 ألغبو انًؼشفخ
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً النكرة والمعرفة

 2 انغبثغ
رؼشَف اإلػشاة 

وانجُبء، وثُبٌ أَىاع 

 اإلػشاة
 أمثلة–نظريً المعرب والمبني

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

 فٍ إػطبء أيثهخ

 2 انثبيٍ
ػاليبد انشفغ 

األصهُخ وانفشػُخ يغ 

 األيثهخ

 أنواع اإلعراب 
 الرفع

 أمثلة–نظريً
اخشاء  + واخجبد

 اخزجبساد شفىَخ

 2 انزبعغ
ػاليبد انُصت 

األصهُخ وانفشػُخ يغ 

 األيثهخ
 شفىٌاخشاء ايزسبٌ  أمثلة-نظري النصب

 2 انؼبشش
ػاليبد اندش األصهُخ 

 وانفشػُخ، يغ األيثهخ

 واخزجبس رسشَشٌ
 أمثلة-نظري الجر 

إخشاء اخزجبس 

 رسشَشٌ

 2 انسبدٌ ػشش
ششوط انًثًُ يغ 

 األيثهخ
 أمثلة–نظريً المثنى

 يشبسكخ انطهجخ 

 وواخجبد ثُزُخ

 2 انثبٍَ ػشش
ششوط خًغ انًزكش 

 انغبنى يغ األيثهخ
 طشذ أعئهخ شفىَخ أمثلة–نظريً جمع المذكر السالم

 2 انثبنث ػشش
انًؤَث ششوط خًغ 

 انغبنى يغ األيثهخ
 أمثله–نظريً جمع المؤنث السالم

واخجبد +اخشاء 

 اخزجبساد شفىَخ

 2 انشاثغ ػشش
رؼشَف انضًُش وثُبٌ 

 أَىاػه
 أمثلة–نظريً الضمير

فٍ يشبسكخ انطهجخ 

 إػطبء أيثهخ خبسخُخ

 2 انخبيظ ػشش
يشاخؼخ ػبيخ 

واالعزؼذاد اليزسبَبد 

 انفصم االول

  
رغزَخ ساخؼخ 

 +ايزسبٌ رسشَشٌ

 2 انغبدط ػشش
ايزسبٌ َهبَخ انفصم 

 االول 
 مواضيع القواعدجميع 

 للفصل االول
 نظري

 

اخشاء ايزسبٌ 

 رسشَشٌ

 2 انغبثغ ػشش
–ثذاَخ انفصم انثبٍَ 

رؼشَف اعى اإلشبسح 

 يغ ثُبٌ أنفبظه
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً اسم اإلشارة

 2 انثبيٍ ػشش
إػشاة اعى اإلشبسح 

 األيثهخيغ 
 أمثلة–نظريً اسم اإلشارة

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

 اإلػشة

 2 انزبعغ ػشش
 ثُبٌ أَىاع اإلشبسح

  انخبصخ ثبنًكبٌ

 يغ اإلػشة

اإلشارة إلي الظرف 
 المكاني

 أمثلة-نظريً
واخجبد+ اخشاء 

اخزجبساد شفىَخ+ 

 ايزسبٌ رسشَشٌ

 2 انؼششوٌ
رؼشَف االعى 

انًىصىل وثُبٌ 

 أَىاػه

 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً االسم الموصول
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انىازذ 

 وانؼششوٌ
2 

ثُبٌ أَىاع األعًبء 

انًىصىنخ انًشزشكخ 

 يغ ركش األيثهخ

صولة واألسماء الم
 المشتركة

 أمثلة–نظريً

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

إػطبء يضَذ يٍ 

 األيثهخ

انثبٍَ 

 وانؼششوٌ
2 

رؼشَف اعى االعزفهبو  

 وثُبٌ أَىاػه
 ثُزٍ  ركهُف واخت أمثلةً-نظري ستفهاماسماء اال

انثبنثخ 

 وانؼششوٌ
2 

ػشض َصىص 

رسىٌ ػهً اعًبء 

 اعزفهبو وإػشاثهب

إعراب أسماء 
 االستفهام

 أمثلةً–نظريً

يشبسكخ انطهجخ 

ثبإلػشاة + إخشاء 

 اخزجبس رسشَشٌ

انشاثؼخ 

 وانؼششوٌ
2 

رؼشَف اعى انفؼم 

 وركش أَىاػه
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً اسم الفعل

انخبيظ 

 وانؼششوٌ
2 

 إػشاة أعًبء األفؼبل

 يغ األيثهخ
 اخزجبساد شفىَخ _ًأمثلةنظري إعراب اسم الفعل

انغبدط 

 وانؼششوٌ
2 

رؼشَف )ال( انُبفُخ 

وثُبٌ اعًه  نهدُظ

 انًجٍُ وإػشاثه

اسم ال النافية 
 للجنس)المبني(

 أمثلة–نظريً
فٍ  يشبسكخ انطهجخ 

 اإلػشاة

انغبثغ 

 وانؼششوٌ
2 

ػشض انظشوف 

 انًجُُخ وإػشاثهب

 يغ األيثهخ
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة-نظري الظروف المبنية

 انثبيٍ

 وانؼششوٌ
2 

رؼشَف انؼذد انًشكت 

وإػشاثه يغ األيثهخ 

 انًُبعجخ
 أمثلة–نظريً العدد المركب

يشبسكخ انطهجخ 

 واخزجبس شفىٌ

انزبعغ 

 وانؼششوٌ
2 

يشاخؼخ ػبيخ 

نهًفشداد اعزؼذادا 

اليزسبَبد انفصم 

 انثبٍَ

  
رغزَخ ساخؼخ+ 

 ايزسبٌ رسشَشٌ

 2 انثالثىٌ
ايزسبٌ َهبَخ انفصم 

 انثبٍَ
مواضيع القواعد جميع 

 للفصل الثاني
 نظري

اخشاء ايزسبٌ 

 رسشَشٌ



 

 

 
 
 
 
 

 

 /كلية االثار / قسم اللغات العراقية القدمية . نصرة أمحد علي  ستاذ املادة: ا
 
 
 
 

 انجُُخ انزسزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

في قواعد اللغة العربية،علي الجارم النحو الواضح  (1

 ومصطفى أمين، آواندا دانش،)د.ت(.

جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييني، دار الحديث  (2

 .2002، القاهرة، 

القواعد األساسية للغة العربية، السيد أحمد الهاشمي،  (3

تقديم وضبط: د. محمد الّتونجي، مؤسسة المعارف 

 .2002، بيروت،1للطباعة والنشر، ط

 دالًتوج  خيزطهجبد خبص

ورشًم ػهً عجُم االخزًبػُخ )انخذيبد 

انًثبل يسبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ( 

 
 

 دالًتوج
 
 

 انمجىل  .13

 دساعخ َصىص األدة انؼشالٍ انمذَى انخبصخ ثبنًالزى واالعبطُش انًزطهجبد انغبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 59 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 المقرر نموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 عما مربهناً  حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجاًت املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمج وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا

 

 جامعة الموصل / كلية االثار  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم اللغات العراقية القديمة   القسم الجامعي / المركز  .2

 علم المتاحف/ المرحلة الثالثة  اسم / رمز المقرر  .3

 دراسة نظرية  البرامج التي يدخل فيها  .4

 الحضور المتاحة أشكال  .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم /  

 حضور كامل  

 2020-2019الفصلين الدراسيين االول والثاني  الفصل / السنة  .6

 ( ساعة لكل فصل دراسي   45( ساعة بواقع )  90)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2019/  10/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

   المقرر:أهداف  .9
تخص المتاحف    توفيديوهااالطالع على مواضيع تخص علم المتاحف  وتدريسها وعرض صور  

المعلومة   لال يصاتلك المتاحف من اثار وطريقة الحفاظ عليها  هوما تضمنتالعربية واالجنبية للطالب  

 مفهومة .   علمية للطالب بطريقة 

 



 

 والتعلم والتقييم مخرجات التعلم وطرائق التعليم  .10

 طرائق التعليم والتعلم  أ. 

 تحديد الواجب المقرر  -أ

 تحديده ومشاركة الطالب للشرح   مما تشرح  -ب

من اثار    هما تتضمنفكرة عن   إلعطاءالمتاحف العربية والعالمية   عال نوا توفيديوها عرض صور  -ت

ومعرفة تصاميم متاحفها واالساليب الحديثة المستخدمة في البناء  وكذلك االساليب والتقنيات  

 المستخدمة في متاحفها للحفاظ على اثارها ومقارنتها مع متاحفنا قديما وحديثا . 

  مشاركة الطالب عن طريق التفاعل من خالل طرح اسئلة او من خالل اعطاء فرصة للطالب في القاءه -ث

 .  لزمالئه إللقائهالمحاضره يتم تحديدها مسبقا للتحضير 

 

 ائق التقييم  ب. طر

 

 اختبارات شفوية اسبوعية .  -1

 واجبات بيتية .  -2

 اختبارات تحريرية .  -3

محاضرة عن موضوع معين يخص المنهج وقيامه بطرح اسئلة للطالب   إللقاءاختباره واعطاءه فرصة  -4

 عليها وبالتالي يتم تقييمه .  لإلجابةوبدورهم يطرحون االسئلة  للطالب  

 .  امتحان نصف الفصل -5

 امتحان نهاية الفصل والتقييم النهائي للطلبة .  -6

 التفكير  ج. مهارات

 

 شرح المادة بأكثر من اسلوب  -1

 على المصادر الحديثة والكتب التي تخص علم المتاحف    االطالع -2

 فسح المجال للطالب لطرح االسئلة واالستفسارات بخصوص اي موضوع   -3

عرض الصور واالفالم التي تخص المتاحف العالمية وماهي الوسائل المعتمدة في متاحفهم ومقارنتها   -4

  power pointمع عرض المحاضرة على برنامج  مع المتاحف العربية  

لتشجيعه على   محاضره إللقاءاالعتماد على اسلوب جذب الطالب للمادة من خالل اعطاءه فرصه  -5

في شرح المادة وكذلك  إلبراز مهاراته   التحضير للمادة وقراءتها مسبقا وكذلك اعطاءه المجال 

 .ف لدى الطالب اثناء الشرح لمساعدته وتشجيعه للقضاء على عامل التردد والخو
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 ضمان الجودة  دائرة 
 األكاديمي
 قسم االعتماد الدولي          

 

 

ً

 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والمنقولة ). د
 . من مرة وطرح االسئلة للتفاعل ألكثراعتماد اسلوب الشرح  -1

 . اعتماد اكثر االساليب المفيدة والتي تطور قابليات الطالب  -2

مهاراته وتقوية   إلبرازمحاضرة  إللقاءمساعدة الطالب وتشجيعه للقراءة من خالل اعطاءه فرصه  -3

 شخصيته كأثاري . 

 لتبيان المشاكل التي يواجهونها وايجاد الحلول المناسبة لها . اعطاء الفرصة للطلبة  -4

ومتفوقين في توضيح وتوصيف  تشجيع قابلياتهم الشرحية ليكونوا اعضاء مناسبين في بناء المجتمع  -5

 اي موضوع اثناء عملهم في المتاحف . 
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 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 3 االول 
فكرة وتمهيد عن 
 المتاحف وتاريخها 

 تكليف واجب  نظري  علم المتاحف 

 3 الثاني 

تعريف المتاحف  
قديما وحديثا 

واهميتها في حياة  
 الشعوب االمم و

 مشاركة الطلبة  نظري  علم المتاحف 

 3 الثالث 
اراء الباحثين في 
نشأة المتاحف 
 وعوامل نشأتها 

وعوامل النشأة   اراء الباحثين
 االقتصادية والدينية 

  نظري 
اجراء اختبارات  

وتكليف  شفوية
 واجب 

 المتحف اغراض  3 الرابع 
الغرض او الهدف من انشاء  

 المتحف 
 مشاركة الطلبة  نظري 

 تطور المتاحف   3 الخامس 
اسباب التطور من النواة االولى 

 عالمية متاحف لحد ان اصبحت 
 نظري 

مشاركة واختبار  
 شفوي 

 3 السادس 
المتاحف الرئيسية 
في الوطن العربي 

 وانواعها 

الفن   -متحف الفن المصري
متاحف  -العراقي-االسالمي

 القطر السوري 

 مراجعة ي+نظر
للمواضيع 
 السابقة  

اجراء اختبارات  
وتكليف  شفوية

 واجب 

 3 السابع 
 المتاحف االجنبية

 المشهورة 
-المانيا -ايطاليا-فرنسا -تراانكل

 الواليات المتحدة  -روسيا
 نظري 

مشاركة الطلبة 
 واختبار شفوي 



 

 3 الثامن 
 بناية المتحف  

 ) الموقع (       

وصف موقع البناء والخطوات  
التي يجب اتباعها الختيار  

 الموقع  
 مشاركة الطلبة  نظري 

 3 التاسع 
مزايا المتحف  

 الحديث 
مزايا تميزت بها المتاحف وفق  

 الطراز الحديث 
 نظري 

 مشاركة الطلبة
وامتحان 

 تحريري قصير 

 3 العاشر 
انواع المتاحف في  

 العراق  
 مشاركة الطلبة  نظري  المتاحف االثارية 

الحادي  
 عشر 

3 
انواع المتاحف في  

 العراق 
 المتاحف غير االثارية 

نظري مع 
مراجعة  

للمواضيع 
 السابقة 

 اختبار طالب
 القاءوتكليفه ب
+ محاضرة 

 تكليف واجب 

 3 الثاني عشر 
انواع  المتاحف 
 في الوطن العربي 

 مشاركة الطلبة  نظري  المتاحف العلمية والتراثية 

 3 الثالث عشر 
مقارنة بين  

المتاحف العربية  
 واالجنبية 

نقاط عن الفروق والمميزات  
 بين المتاحف العربية واالجنبية 

 امتحان تحريري  نظري 

 هيئات المتاحف          3 الرابع عشر  
الهيئات االدارية والتعليمية 

 والفنية 
 مشاركة الطلبة  نظري 

الخامس  
 عشر 

 هيئات المتاحف  3
هيئات المراقبة والحراسة  

 والتنظيف 

نظري مع 
مراجعة  

واضيع للم
 السابقة 

 تغذية راجعة 

السادس  
 عشر 

3 
امتحان نهاية 
 الفصل االول 

جميع المواضيع التي ٌدرست 
 في الفصل االول 

 نظري 
اجراء امتحان  

 تحريري 

السابع 
 عشر 

3 

بداية الفصل  
الثاني) تعريف 

مقتنيات المتاحف 
 ومصادرها(

التنقيبات  مصادر المقتنيات )
المواد  -الهبات-الحيازة -االثرية

الودائع  -المنقولة ملكيتها
 الطويلة االمد(

 تكليف واجب  نظري 

 ادارة المقتنيات  3 الثامن عشر 
 اجراءات ادخال المقتنيات

واخراجها من المتحف وتغليفها  
 ونقلها 

 مشاركة الطلبة  نظري 

التاسع 
 عشر 

 مشاركة الطلبة  نظري  انواع السجالت في المتاحف  تسجيل المقتنيات   3

 مشاركة الطلبة  نظري  الحروب ( –الحريق -)السرقة سالمة المتحف  3 العشرون 

الواحد  
 والعشرون 

 العالقات العامة  3
عالقة المتحف مع الجمهور  
 والدوائر والوزارات االخرى 

نظري مع 
مراجعة  

للمواضيع 
 السابقة 

اختبار طالب 
وتكليفه بالقاء 

   محاضرة
 تكليف واجب + 

الثاني  

 والعشرون 
 مشاركة الطلبة  نظري الفحوص العلمية   المختبر   3



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي    

 ضمان الجودة  دائرة 
 األكاديمي
 قسم االعتماد الدولي          

 

 

 

الثالث  

 والعشرون 
 تلف المواد   3

 عوامل التلف 

 االنارة ( -) المناخ  
 اختبارات شفوية  نظري

الرابع  

 والعشرون 
3 

طبيعة المادة  

 المعرضة للنور 

  –غير عضوية  –مواد عضوية 

 صور زيتية 
 مشاركة الطلبة  نظري

الخامس  

 والعشرون 
 الصيانة والترميم  3

صيانة وترميم المباني والمواد  

 المتحفية وطرق معالجتها 
 نظري

مشاركة الطلبة  

واجراء امتحان  

 قصير 

السادس  

 والعشرون 
3 

 مكتبة المتحف  

 وانواع المعارض  

 اهمية المكتبة في المتحف 
 -المؤقت -المعرض الدائم

 المتنقل 

 نظريً
مشاركة الطلبة  

واجراء  

 اختبارات شفوية 
السابع  

 والعشرون 
3 

طرق العرض 

 وقاعات العرض  

انواع طرق العرض وانواع  
 قاعات العرض 

 مشاركة الطلبة  نظري

الثامن  

 والعشرون 
 ارضيات المتاحف   3

انواع ارضيات المتاحف  
 مميزاتها ومساوئها 

نظريًمعًمراجعةًً
 للمواضيعًالسابقة

تغذية راجعة  

 واجراء امتحان 

التاسع  

 والعشرون 
3 

امتحان نهاية  

 الفصل الثاني 

ٌدرست جميع المواضيع التي 
 في الفصل الثاني 

 نظري
اجراء امتحان  

 تحريري 

 3 الثالثون 
االستعداد  

لالمتحانات  

 النهائية 

جميع المواضيع التي ٌدرست 
 في الفصلين االول والثاني 

 نظري
اجراء امتحان  

 تحريري 
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 القراءات المطلوبة: 
 كتب المقرر  ▪
   اخرى ▪

، بغداد علم المتاحف  رشيد ، فوزي ،لدباغ ، تقي و، ا -1

 ،1979 

 1988، دمشق ، زهدي ، بشير ، المتاحف  -2

ف علم المتاح  حواس ، زاهي و، النواوي ، ابراهيم ، -3

 2010، مصر ،  1ط ،

 ظيم المتاحف ،دليل تنواخرون ،  آدامزفيليب ،  -4

 1993ترجمة : محمد حسن عبد الرحمن ، مصر ، 

 دالًتوج   ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية(  

 
القيامًبزايراتًميدانيةًاىلًبعضًاملتاحفًلتعريفًالطالبًبتاريخًحضارتناً

ةًعنهاًوعنًًاملتواجدةًفيهًواعطاءًالطالبًفكًرًاالصليةًمنًخاللًاملقتنيات
ًوكيفيةًواالجراءاتًاليتًتتطلبًذلكًمواقعًاكتشافهاًوطريقةًاستخراجها

ًكاًاحلفاظًعليهاًمنًعوامل ملناخًوالرطوبةًوالتلفًاليتًتتعرضًهلاًًالطبيعة
منًحلظةًاكتشافهاًيفًاملواقعًحلدًوصوهلاًللمتحفًواالجراءاتًاليتًميكنًً

ً.يفًاملتحفًًاظًعليهاًيفًاماكنًتواجدهاًًللحفًتتبعهاً
اىلًجانبًاقامةًمعارضًللطالبًتشملًعرضًاملقتنياتًاملتنوعةًمنً

ستنساخًواعطاءهمًجمالًاملشاركةًيفًاًخمتلفًمراحلًحضارةًبالدًالرافدينً
ًً.ًوابرازًمهاراهتمًفيهاًًمنهاًقطعًمتنوعةً
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 لتغذية المنهج بمعلومات توضيحية مفيدة  المتاحف الحديثةدراسة كتب علم  المتطلبات السابقة 

 10 أقل عدد من الطلبة  

 60 أكبر عدد من الطلبة  



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 العمميجهاز اإلشراف والتقويم     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

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

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

 

 خايعح انًىصم / كهُح اِثاس انًؤعغح انرعهًُُح .1

 لغى انهغاخ انعشالُح انمذًَح انمغى اندايعٍ / انًشكض .2

 انثانثح / شعثح أ و شعثح بذاسَخ انششق انمذَى / انًشزهح  اعى / سيض انًمشس .3

 دساعح َظشَح و ششذ انثشايح انرٍ َذخم فُها .4

 أشكال انسضىس انًرازح .5
انىلد و انًكاٌ انًسذد زغة خذول انًساضشاخ االعثىعٍ 

 فٍ لغى انهغاخ انعشالُح انمذًَح

 2121-2119انفصهٍُ انذساعٍُُ االول و انثاٍَ /  انفصم / انغُح .6

 عاعح نكم فصم دساعٍ 45عاعح تىالع   91 )انكهٍ(عذد انغاعاخ انذساعُح  .7

 15/9/2119 ذاسَخ إعذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
العمل على اكتساب الطلبة خلفٌة تأرٌخٌة عن الحضارات المجاورة لبالد الرافدٌن و المتمثلة ببالد عٌالم 

 و بالد الشام و بالد وادي النٌل.
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 انرعهُى وانرعهى وانرمُُىيخشخاخ انرعهى وطشائك  .11

 طشائك انرعهُى وانرعهى أ. 

انعًم عهً اكرغاب انطهثح خاَة يٍ خىاَة انسضاساخ انًداوسج نثالد انشافذٍَ و و االعرعاَح 

 و ذكهُفهى تعذد يٍ انىاخثاخ power pointتىعائم انرعهُى االنكرشوَُح  يثم 

 

 

 

 

 ائك انرمُُى ب. طش

 

 و انسضىس و اخشاء اخرثاس فصهٍ نهىازرغاب دسخاخ نهًشاسكح 

 

 

 

 

 انرفكُش يهاساخج. 

انرشكُض تشكم اكثش فٍ انذساعح عهً زضاسج وادٌ انُُم اكثش يٍ غُشها و رنك تاعرثاسها زضاسج 

يهًح ذىاصٌ زضاسج تالد انشافذٍَ يٍ زُث االهًُح تاإلضافح انً ششذ عٍ انسضاساخ االخشي 

تاإلضافح انً ششذ عصىس يا لثم انراسَخ انرٍ كاَد ذًثم يهذاً نإلَغاَُح انًداوسج نثالد انشافذٍَ 

 خًعاء.

 

 

 

 

 انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ(انًهاساخ انعايح وانًُمىنح ). د

 

انعًم عهً انرأكذ يٍ اٌ انطانة َفهى انًساضشج و رنك تانششذ انىاضر و انًثغظ و االترعاد عٍ 

 يعهى. اِساءانً ذثادل االفكاس و  تاإلضافحانًفشداخ انغُش يفهىيح او انغُش واضسح  

 

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 العمميجهاز اإلشراف والتقويم     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
 اسم الوحذة / المساق

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 َظشٌ عصور ما قبل التارٌخ عصىس يا لثم انراسَخ 3 االول
يشاسكح و 

 ذثادل اساء

 ششذ َظشٌ عصر حجري قدٌم انعصش انسدشٌ انمذَى 3 انثاٍَ

 3 انثانث
انعصش انسدشٌ 

 انىعُظ و انسذَث
 العصور الحجرٌة

 َظشٌ
 ششذ

 انشاتع
انعصش انسدشٌ  3

 انًعذٍَ
العصر الحجري 

 المعدنً -الحٌث
 َظشٌ

 ششذ

 انخايظ
عصىس يا لثم انكراتح  3

فٍ زضاسج يصش 

 انمذًَح

 تارٌخ مصر
 َظشٌ

 ششذ

 انغادط
انًىلع اندغشافٍ  3

 نًصش
 َظشٌ تارٌخ مصر

 ششذ

 انغاتع
تذاَح عصش انغالالخ  3

 فٍ يصش انمذًَح
 َظشٌ تارٌخ مصر

 ششذ

 ششذ  َظشٌ تارٌخ مصر انغالنح االونً 3 انثايٍ

 انراعع
انغالنرٍُ انثاَُح و  3

 انثانثح
 َظشٌ تارٌخ مصر

 ششذ

 ششذ َظشٌ تارٌخ مصر انغالنح انشاتعح 3 انعاشش

 ششذ َظشٌ تارٌخ مصر انغالنح انخايغح 3 انسادٌ عشش



 

 انثاٍَ عشش
انغالنح انغادعح و  3

 عصش االهشاو
 َظشٌ تارٌخ مصر

 ششذ

 االيثشاطىسَحعصش  3 انثانث عشش
 ششذ َظشٌ تارٌخ مصر

 ششذ َظشٌ تارٌخ مصر عصش انهكغىط 3 انشاتع عشش

 ششذ َظشٌ تارٌخ مصر انغالالخ انًرأخشج 3 انخايظ عشش

 َظشٌ تارٌخ الٌمن زضاسج يعٍُ و عثأ 3 انغادط عشش
 ششذ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 العمميجهاز اإلشراف والتقويم     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 انمشاءاخ انًطهىتح:
 كرة انًمشس 
 اخشي  

ًكتابًمنهجيتاريخً  الشرقًالقديمً،

   حيرطهثاخ خاص

وذشًم عهً عثُم انخذياخ االخرًاعُح )

انًثال يساضشاخ انضُىف وانرذسَة 

 انًهٍُ وانذساعاخ انًُذاَُح( 

 
االطالع على الكتب ذات العالقة باملنهج مثل كتاب تاريخ اليونان و الرومان 

 و كتب او مصادر عن مصر القدمية و تاريخ ايران
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 دساعح زضاسج يصش انمذًَح انًرطهثاخ انغاتمح

 5 ألم عذد يٍ انطهثح 

 35 أكثش عذد يٍ انطهثح 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

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

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

 

 كهٛخ االثبس\خبيعخ انًٕصم انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 لغى انهغبد انعشالٛخ انمذًٚخ انمغى اندبيعٙ / انًشكض .2

 انثبنثخانًشحهخ \يمذيخ فٙ انهغخ االسايٛخ اعى / سيض انًمشس .3

 دساعخ َظشٚخ انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 أشكبل انحضٕس انًزبحخ .5
انٕلذ ٔانًكبٌ انًحذد ثحغت اندذٔل االعجٕعٙ 

 حضٕس كبيم\نهمغى

 2121\2119انفصهٍٛ انذساعٍٛٛ االٔل ٔانثبَٙ انفصم / انغُخ .6

 (عبعخ نكم فصم دساع31ٙ(عبعخ ثٕالع)61) )انكهٙ(عذد انغبعبد انذساعٛخ  .7

 2119\11\1 إعذاد ْزا انٕصفربسٚخ  .8

 انًمشس:أْذاف  .9
 

دراسة اللغة االرامية في مختلف ادوارها التاريخية وما جرى عليها من تطورات ودراسة اللغة االرامية 
 في العهد القديم تاريخا وابجدية وقواعد.

 
 
 



 

 

 يخشخبد انزعهى ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى .11

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى أ. 

 .رذسٚت انطهجخ عهٗ كزبثخ اثدذٚخ اسايٛخ انعٓذ انمذٚى ٔحشكبرٓب ثبعزجبسْب ٔاحذح يٍ انهغبد االسايٛخ.1

 .رذسٚظ انطهجخ لٕاعذ اسايٛخ انعٓذ انمذٚى ٔاطالعٓى عهٗ انًشزشكبد يع انهغبد اندضسٚخ.2

 

 

 

 

 ائك انزمٛٛى ة. طش

 

 .اخزجبساد شفٕٚخ اعجٕعٛخ.1

 .ايزحبَبد يفبخئخ.2

 .اخزجبساد رحشٚشٚخ.3

 .ايزحبٌ َصف انفصم.4

 .ايزحبٌ َٓبٚخ انفصم ٔانزمٛٛى انُٓبئٙ نهطهجخ.5

 

 

 

 

 انزفكٛش يٓبسادج. 

رًُٛخ يٓبسح انُمبػ ٔانحٕاس يع انطهجخ حٕل انهغبد اندضسٚخ ثٓذف صٚبدح يعشفزٓى ثبنًشزشكبد يع 

 انهغبد اندضسٚخ .

 

 

 

 

 انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ(انًٓبساد انعبيخ ٔانًُمٕنخ ). د

 

 

رذسٚت انطهجخ عهٗ االرٛبٌ  ثًفشداد يٍ انهغخ االكذٚخ ٔيٍ انهٓدبد انعبيٛخ انًٕخٕدح فٙ انعشاق ثغٛخ 

اٚدبد انًشزشكبد يع انهغبد اندضسٚخ ٔانٕصٕل انٗ فٓى ادق نهًفشدح االسايٛخ انٕاسدح فٙ انعٓذ انمذٚى 

. 
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 االٔل
2 

 

ششذ عٍ انهغبد 

اندضسٚخ ٔالغبيٓب 

ٔرطٕسارٓب ٔانهغخ 

 االسايٛخ

مقدمة في اللغة 
 االرامية

  َظش٘

 انثبَٙ
االسايٛخ انمذًٚخ  2

انعٓذ ٔاالسايٛخ فٙ 

 االشٕس٘

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘

 

 انثبنث
انهغخ االسايٛخ فٙ  2

انعٓذ انجبثهٙ 

 ٔانغبعبَٙ

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘

 ٔاخت ثٛزٙ

 انشاثع
انهغخ االسايٛخ فٙ  2

 انعٓذ انَٕٛبَٙ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

يشاخعخ  َظش٘

 شفٕٚخ

 انخبيظ
انهغخ االسايٛخ فٙ  2

 انفشثٙانعٓذ 

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 ايزحبٌ شفٕ٘

 انغبدط
انهغخ االسايٛخ فٙ  2

 انعٓذ انغبعبَٙ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انغبثع
انهغخ االسايٛخ فٙ  2

 انعٓذ االعاليٙ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انثبيٍ
2 

 اسايٛخ انذٔٚالد 
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انزبعع
اسايٛخ انًًهكخ  2

 االخًُٛٛخ ٔانفٛهخ

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

 انعبشش
2 

 اسايٛخ انعٓذ انمذٚى
مقدمة في اللغة 

 االرامية

ايزحبٌ  َظش٘

 رحشٚش٘



 

 انحبد٘ عشش
انهٓدبد االسايٛخ  2

 انغشثٛخ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انثبَٙ عشش
انهٓدبد االسايٛخ  2

 انغشثٛخ 

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

 انثبنث عشش
انهٓدبد االسايٛخ  2

 انششلٛخ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انشاثع عشش
انهٓدبد االسايٛخ  2

 انششلٛخ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انخبيظ عشش
2 

 يشاخعخ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انغبدط عشش
2 

 ايزحبٌ َٓبٚخ انفصم
مقدمة في اللغة 

 االرامية

ايزحبٌ  َظش٘

 رحشٚش٘

 انغبثع عشش
يشاخعخ نًب دسعُبِ فٙ  2

 انفصم االٔل
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 ايزحبٌ شفٕ٘

 انثبيٍ عشش
اثدذٚخ اسايٛخ انعٓذ  2

 انمذٚى 

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 ٔاخت ثٛزٙ

 انزبعع عشش
اثدذٚخ اسايٛخ انعٓذ  2

 انمذٚى
مقدمة في اللغة 

 االرامية

 َظش٘
 

 انعششٌٔ

ايزحبٌ رحشٚش٘ فٙ  2

اثدذٚخ اسايٛخ انعٓذ 

 انمذٚى

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘

 

انٕاحذ 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انحشكبد 

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انثبَٙ 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انحشكبد

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انثبنث 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انغكٌٕ

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 ايزحبٌ يفبخئ

انشاثع 

 ٔانعششٌٔ 

2 
 انفزحخ انًغشٔلخ\انشذح

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انخبيظ 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انضًبئش

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انغبدط 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انعذد

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 ٔاخت ثٛزٙ

انغبثع 

 ٔانعششٌٔ

2 
 انًزكش ٔانًؤَث

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انثبيٍ 

 ٔانعششٌٔ

2 
 اداح انزعشٚف

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

انزبعع 

 ٔانعششٌٔ

2 
 ايزحبٌ َٓبٚخ انفصم

مقدمة في اللغة 
 االرامية

 َظش٘
 

 2 انثالثٌٕ
االعزعذاد ناليزحبَبد 

 انُٓبئٛخ
مقدمة في اللغة 

 االرامية

ايزحبٌ  َظش٘

 رحشٚش٘



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 كهٛخ االثبس\لغى انهغبد انعشالٛخ انمذًٚخ\اعزبر انًبدح:و.و طبسق حبصو طّ
 
 
 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انمشاءاد انًطهٕثخ:
 كزت انًمشس 
 ٖاخش  

 الكتابًالمقرر)اراميةًالعهدًالقديمًقواعدًونصوص(

 ال يوجد  خيزطهجبد خبص

ٔرشًم عهٗ عجٛم انخذيبد االخزًبعٛخ )

انًثبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ( 

 ال يوجد
 
 
 
 

 انمجٕل  .13

 ال ٕٚخذ انًزطهجبد انغبثمخ

 48 ألم عذد يٍ انطهجخ 

 61 أكجش عذد يٍ انطهجخ 
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 المقررنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعميم 

 

 من المتوقعة التعمم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر
 والبد .المتاحة التعمم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها الطالب

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من
 

 جامعة الموصل / كمية االثار  المؤسسة التعميمية .1

 قسم المغات العراقية القديمة  القسم الجامعي / المركز .2

 نصوص بابمية / مرحمة ثالثة  اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية  البرامج التي يدخل فيها .4

الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي / حضور  أشكال الحضور المتاحة .5
 كامل 

 9191-9102الفصمين الدراسيين االول والثاني  الفصل / السنة .6

 ( ساعة لكل فصل دراسي 54( ساعة بواقع )21) عدد الساعات الدراسية )الكمي( .7
 هذا الوصفتاريخ إعداد  .8

 
 

6 /01 /9102  



 

 المقرر:أهداف  .9
تدريب الطمبة واطالعهم عمى نصوص مسمارية منتخبة  اقتصادية وقانونية)حمورابي( من العصر البابمي 

 وعرض اساليب قراءتها وتحميمها وترجمتها ، والتمييز بين انواعها     ، ق . م( 0424-9115القديم )

 والتعمم والتقييممخرجات التعمم وطرائق التعميم  .11
 طرائق التعميم والتعمم أ. 
عرض نماذج منتخبة من النصوص المسمارية االقتصادية ، ونماذج منتخبة من مواد قانون  -0

 حمورابي .
 تدريب الطمبة عمى قراءة وتحميل وترجمة النصوص . -9
 . مساعدة الطمبة عمى التمييز المباشر ألنواع النصوص المسمارية ومضامينها -3

 ائق التقييم ب. طر 
 .اختبارات تحريرية  -0
 . تكميف واجبات -9
 .اسئمة واجوبة شفوية  -3
 .امتحان نصف الفصل  -5
 . امتحان نهاية الفصل  -4

 التفكير ج. مهارات
 . عرض النصوص المسمارية بعدة اساليب -0
 . اآلراءطرح االسئمة واالستفسارات وتبادل  -9
 . power pointاستخدام الطرق الحديثة في عرض النصوص  -3
 .استخدام نماذج طينية من النصوص لتدريب الطمبة  -5
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 المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي(. المهارات العامة والمنقولة )د
 اعتماد التدريبات وجعل الطمبة يتفاعمون بشكل مباشر مع النصوص المسمارية . -0
 النصوص المسمارية .استخدام افضل الطرق في قراءة وتحميل وترجمة  -9
 اكساب الطمبة الخبرات في التعامل مع النصوص المسمارية . -3
 بيان المشاكل اثناء العمل بعد التخرج وسبل تجاوزها باالعتماد عمى الخبرات المكتسبة . -5

 بنية المقرر .11

مخرجات التعمم  الساعات األسبوع
 المطموبة

اسم الوحدة / المساق 
 أو الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

 3 االول 
مقدمة عن اصناف 

 نظري العقود العقود

اجراء 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

 -نظري  صيغ العقود الصيغ العامة لمعقود  3 الثاني
 تمارين

اجراء 
اختبارات 
شفوية 

 وتحريرية 

 3 الثالث
فقرات صياغة عقود 

 صيغ عقود القرض القرض
 -نظري 
 تمارين

اجراء 
اختبارات 
شفوية 

 وتحريرية 

نماذج لعقود قروض  3 الرابع
قراءة  –نظري  قرض بدون فائدة بدون فائدة 

وتحميل 
مشاركة 

الطمبة في 



 

تحميل  وترجمة 
النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

نماذج لعقود قروض  3 الخامس
 بفائدة

 قرض بفائدة
قراءة  –نظري 

وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
في الطمبة 

تحميل 
النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

فقرات صياغة عقود  3 السادس 
 البيع

 نظري   صيغ عقود البيع

اجراء 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

 3 السابع
نماذج لعقود بيع اموال 

 بيع عبيد وحيوانات منقولة 
قراءة  –نظري 

وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

 3 الثامن 
نماذج لعقود بيع اموال    

 غير منقولة
بيع بيوت واراضي 

 زراعية

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
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 وتحريرية

فقرات صياغة عقود  3 التاسع 
 االيجار 

 نظري صيغ عقد االيجار 

اجراء 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

عقود ايجار اموال  3 العاشر 
 منقولة وغير منقولة 

ايجار بيوت وايجار 
 اشخاص 

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

 عقد دين  عقود )مكاتبة ( الديون  3 الحادي عشر 
قراءة  –نظري 

وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

 نفقات مواد متنوعة  نصوص النفقات  3 الثاني عشر 
قراءة  –نظري 

وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 



 

 وتحريرية

ورسائل  رسائل ممكية 3 الثالث عشر
 شخصية

رسائل ارشيف ماري 
 الممكي

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

مراجعة  لنصوص  3 الرابع عشر 
 الفصل االول 

جميع نصوص الفصل 
 االول 

 تغذية راجعة نظري 

 3 الخامس عشر 
مراجعة عامة 

واالستعداد المتحانات 
 الفصل االول

 نظري 
تغذية راجعة 
+ امتحان 

 تحريري

 3 السادس عشر 
نهاية الفصل امتحان 

 االول

جميع المواضيع 
والنصوص المسمارية 

 لمفصل االول
 

امتحان 
 تحريري

 3 السابع عشر 
مقدمة عن قانون 

 تكميف واجب نظري قانون حمورابي حمورابي

 3 الثامن عشر
تقسيم ابواب مواد 
 تكميف واجب نظري قانون حمورابي قانون حمورابي

نماذج منتخبة لمواد  3 التاسع عشر 
 قانونية عن التقاضي

باب التقاضي في 
 المحاكم

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

نماذج منتخبة لمواد  3 العشرون 
 قانونية عن االموال

 االضرار باالموال
 

قراءة  –نظري 
وتحميل 

مشاركة 
الطمبة في 
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تحميل  وترجمة
النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

الحادي 
 والعشرون 

نماذج منتخبة لمواد  3
 قانونية عن السرقة

 معالجة قضايا السرقة
قراءة  –نظري 

وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

الثاني 
 3 والعشرون 

نماذج منتخبة لمواد 
 قانونية عن العبيد 

االحكام المتعمقة 
 بالعبيد 

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

الثالث 
 3 والعشرون

نماذج منتخبة لمواد 
قانونية عن االحوال 

 الشخصية
 قضايا االرث والزواج

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 



 

 وتحريرية

الرابع 
 والعشرون

نماذج منتخبة لمواد  3
 قانونية عن االجور

االحكام المتعمقة 
 بأسعار االجور

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

الخامس 
 3 والعشرون

منتخبة لمواد نماذج 
 العقوبات عمى الجرائم قانونية عن الجرائم

قراءة  –نظري 
وتحميل 
 وترجمة

مشاركة 
الطمبة في 
تحميل 

النصوص + 
اختبارات 
شفوية 
 وتحريرية

السادس 
 تكميف واجب نظري  مواد قانونية منوعة  3 والعشرون

السابع 
 مراجعة عامة  3 والعشرون

جميع المواضيع 
والنصوص البابمية 

 لمفصل الثاني
 تغذية راجعة نظري

الثامن 
 تغذية راجعة نظري  مراجعة عامة  3 والعشرون

التاسع 
 امتحان نهاية الفصل 3 والعشرون

جميع المواضيع 
والنصوص البابمية 

 لمفصل الثاني
 نظري

امتحان 
 تحريري 

االستعداد لالمتحانات  3 الثالثون
 النهائية 

جميع المواضيع 
والنصوص البابمية 
 لمفصمين االول والثاني

امتحان  نظري
 تحريري
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 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

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

 

 خبِؼخ اٌّىطً / وٍُخ االثبس  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌٍغبد اٌؼشالُخ اٌمذَّخ اٌمغُ اٌدبِؼٍ / اٌّشوض .2
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 ِخشخبد اٌزؼٍُ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ .11

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ أ. 

 ػشع ّٔبرج ِٓ إٌظىص اٌغىِشَخ وِٓ ػظىس ِخزٍفخ -1

 رذسَت اٌطٍجخ ػًٍ اٌزؼبًِ ِغ إٌض اٌغىِشٌ ورسٍٍُه -2

 ػشع رشخّبد ِمزشزخ ٌٍٕض -3

 اششان اٌطٍجخ فٍ اٌششوزبد إٌسىَخ ٌٍٕض اٌغىِشٌ -4

 ائك اٌزمُُُ ة. طش

 

 اخزجبساد شفىَخ اعجىػُخ  -1

 واخجبد ثُزُخ -2

 رسشَشَخاخزجبساد  -3

 اِزسبْ ٔظف اٌفظً -4

 اِزسبْ ٔهبَخ اٌفظً واٌزمُُُ إٌهبئٍ ٌٍطٍجخ -5

 اٌزفىُش ِهبسادج. 

 ػشع ِبدح ٔظىص عىِشَخ ثبوثش ِٓ اعٍىة-1

 االطالع ػًٍ اٌفشءاد اٌسذَثخ ٌٍٕض اٌّغّبسٌ وفك إٌّبرج اٌّؼزّذح ػبٌُّب -2

 اوضر وادق ٌٍٕض اٌغىِشٌ فغر اٌّدبي ٌطشذ االعئٍخ واالعزفغبساد واثذاء االساء ٌفهُ-3

اػزّبد اعبٌُت خزة واعزمطبة ٌٍطٍجخ ِٓ خالي اعزؼّبي اٌجشاِح االٌىزشؤُخ وػشع إٌظىص -4

 االطٍُخ طىس رىضُسُخ ٌّٕبرج ِٓ اٌزٍ رّذ دساعزهب

 اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ(اٌّهبساد اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ). د

 وخؼً اٌطبٌت َزفبػً ثشىً ِجبشش ِغ إٌض اٌغىِشٌاػزّبد اعٍىة اٌزذسَت الوثش ِٓ ِشح  -1

 رىضُر أدغ اٌطشائك فٍ لشاءح إٌظىص اٌغىِشَخ ورسٍٍُهب ، وثّب َطىس لبثٍُبد اٌطٍجخ  -2

 اٌّغبهّخ ػٍُّب فٍ رأهًُ اٌطبٌت واوغبثه اٌخُشاد اٌالصِخ فٍ اٌزؼبًِ ِغ إٌض اٌّغّبسٌ  -3

اٌّشبوً اٌزٍ لذ َىاخههب اثٕبء اٌؼًّ ثؼذ اٌزخشج فٍ اٌّزبزف أو اٌّىالغ االثشَخ وعجً رجُبْ اهُ  -4

 ردبوصهب ثبعٍٍىة عهً اٌثمخ ثبٌٕفظ واالػزّبد ػًٍ اٌخجشاد اٌّىزغجخ
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3 االوي
رّهُذ وِشاخؼخ 

عشَؼخ ٌمىاػذ اٌٍغخ 

 اٌغىِشَخ
 قواعد اللغة السومرٌة

 –ٔظشٌ 

لشاءح ورسًٍُ 

 ورشخّخ
 

 اٌثبٍٔ
3 

ػشع عشَغ ٌمىاػذ 

 اٌٍغخ اٌغىِشَخ
 قواعد اللغة السومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

اخشاء 

اخزجبساد 

 شفىَخ

 اٌثبٌث
3 

ٔظىص رزوبسَخ + 

 ٍِىُخوزبثبد 
 نصوص سومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رىٍُف واخت

 اٌشاثغ

3 

ػظش  ٔظىص ِٓ

 اوس اٌثبٌثخ
 نصوص اقتصادٌة 

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

 اٌخبِظ

3 

ٔض رزوبسٌ ٌٍٍّه 

 اوسّٔى
نصوص سومرٌة من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 –واخجبد 

اخشاء 

اخزجبساد 

شفىَخ + 

اِزسبْ 

 رسشَشٌ

 اٌغبدط
3 

ٔض رزوبسٌ ٌٍٍّه 

 شىٌىٍ
نصوص سومرٌة من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رىٍُف واخت

 اٌغبثغ

3 

 ٔض رزوبسٌ ٌٍٍّه

 اِبسعُٓ
نصوص سومرٌة من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

 اٌثبِٓ
 ٔض رزوبسٌ ٌٍٍّه 3

 شىعُٓ
نصوص سومرٌة من 

 عصر اور الثالثة
 –نظري 

قراءة وتحلٌل 
 –واخجبد 

اخشاء 



 

اخزجبساد  وترجمة

شفىَخ + 

اِزسبْ 

 رسشَشٌ

 اٌزبعغ
3 

ٔض ثٕبئٍ ٌالُِش 

 أزُّٕب
نص من عصر فجر 

 السالالت

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

اِزسبْ 

 رسشَشٌ 

 اٌؼبشش
  

 

3 

ٔض أزُّٕب اٌؼّىد 

 االوي
 كتابات ملكٌة سومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

واخجبد 

واخزجبساد 

 شفىَخ

 اٌسبدٌ ػشش
ِدّىػخ ٔظىص  3

ػًٍ رّثبي ٌالُِش 

 اٌؼّىد االوي –وىدَب 

نصوص سومرسة من 
 عصر لكش الثانٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رىٍُف واخت 

 اٌثبٍٔ ػشش
3 

اٌؼّىد اٌثبٍٔ ِٓ ٔض 

 وىدَب
نصوص سومرسة من 

 عصر لكش الثانٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

اخزجبساد 

 شفىَخ

 اٌثبٌث ػشش

3 

اٌؼّىد اٌثبٌث ِٓ ٔض 

 وىدَب
نصوص سومرسة من 

 عصر لكش الثانٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 ِشبسوخ

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

 اٌشاثغ ػشش
3 

ِشاخؼخ ٌٕظىص 

 اٌفظً االوي

جمٌع النصوص 
السومرٌة للفصل 

 االول

  نظري 

 رغزَخ ساخؼخ

 اٌخبِظ ػشش
ِشاخؼخ ػبِخ  3

واالعزؼذاد الِزسبٔبد 

 اٌفظً االوي 
 

  نظري 
اخشاء اِزسبْ 

 رسشَشٌ

 اٌغبدط ػشش
3 

اِزسبْ ٔهبَخ اٌفظً 

 االوي

جمٌع المواضٌع 
والنصوص السومرٌة 

 للفصل االول

  نظري 

 رىٍُف واخت

 اٌغبثغ ػشش

3 

 –ثذاَخ اٌفظً اٌثبٍٔ 

 ٔض 
 كتابات ملكٌة سومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

 اٌثبِٓ ػشش

3 
ٔض أزُّٕب اٌؼّىد 

 ثبٍٔاٌ
 كتابات ملكٌة سومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

واخجبد 

+اِزسبْ 

 رسشَشٌ

 اٌزبعغ ػشش

3 
ٔض أزُّٕب اٌؼّىد 

 ثبٌثاٌ
 كتابات ملكٌة سومرٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رغزَخ ساخؼخ
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 اٌؼششوْ

3 
ّٔبرج ٌٕظىص ِٓ 

 ػظش اوس اٌثبٌثخ
 نصوص اقتصادٌة

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رىٍُف واخت

اٌىازذ 

 واٌؼششوْ

3 

ٔض رضّٓ ٔفمبد 

 ِبشُخ 

 –نظري  نصوص اقتصادٌة
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

اٌثبٍٔ 

 واٌؼششوْ

ٔض رضّٓ ٔفمبد  3

ٍِىُخ الٔىاع ِٓ ِٓ 

 اٌّبشُخ

 –نظري  نصوص اقتصادٌة
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

اخشاء اِزسبْ 

 رسشَشٌ

اٌثبٌث 

 واٌؼششوْ

3 
ٔض رضّٓ ٔفمبد 

 خٍىد

 –نظري  نصوص اقتصادٌة
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

 رىٍُف واخت

اٌشاثغ 

 واٌؼششوْ

3 

اخشاء  اِزسبْ ٔظف 

 اٌفظً  

نص انتٌمنا العمود 
الثانً والثالث 

ونصوص نفقات 
 الماشٌة والجلود

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

اٌخبِظ 

 واٌؼششوْ

3 

 نصوص اقتصادٌة ٔض اعزالَ ثمىٌُبد
 –نظري 

قراءة وتحلٌل 
 وترجمة

 رغزَخ ساخؼخ

اٌغبدط 

 واٌؼششوْ

3 
ٔض اعزالَ أىاع 

 ِخزٍفخ ِٓ اٌذلُك
 نصوص اقتصادٌة 

 –نظري 
قراءة وتحلٌل 

 وترجمة

اخشاء اِزسبْ 

 شفىٌ

اٌغبثغ 

 واٌؼششوْ

3 
ِشاخؼخ ٌٕظىص 

  اٌفظً اٌثبٍٔ

النصوص جمٌع 
السومرٌة للفصل 

 الثانً

  نظري 
اخشاء اِزسبْ 

 رسشَشٌ

اٌثبِٓ 

 واٌؼششوْ

3 

ِشاخؼخ ػبِخ 

واالعزؼذاد الِزسبٔبد 

 اٌفظً اٌثبٍٔ

 

 ً
 نظري

ِشبسوخ 

اٌطٍجخ فٍ 

اػبدح اٌزسًٍُ 

اٌمىاػذٌ 

 ٌٍٕض

اٌزبعغ 

 واٌؼششوْ

3 
اِزسبْ ٔهبئُخ اٌفظً 

 اٌثبٍٔ

ع جمٌع المواضٌ
والنصوص السومرٌة 

 الثانًللفصل 

  نظري 
اخشاء اِزسبْ 

 رسشَشٌ



 

 اٌثالثىْ

3 
عزؼذاد ٌالِزسبٔبد اال

 إٌهبئُخ

جمٌع المواضٌع 
والنصوص السومرٌة 
 للفصلٌن االول والثانً

 نظري 
اخشاء اِزسبْ 

 رسشَشٌ
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 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 استاذ المادة : دزشيماء وليد عبدالرحمن 
 قسم المغات العراقية القديمة

 جامعة الموصل –كمية االثار 
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 اٌمشاءاد اٌّطٍىثخ:
 وزت اٌّمشس 
 اخشي  

1- Edzard,D,O.,Gudea and his 

Dynasty,RimE,Vol.3/1, Toronto , 1997 

2- Franyne,D.,Ur III period(2112-

2004)B.C,Vol.I ,Toronto,1998. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خِزطٍجبد خبط

ورشًّ ػًٍ عجًُ االخزّبػُخ )اٌخذِبد 

اٌّثبي ِسبضشاد اٌضُىف واٌزذسَت 

 اٌّهٍٕ واٌذساعبد اٌُّذأُخ( 

االطالع على النصوص املسمارية التعليمية )مناذج مستنسخة طبق االصل على 
االلواح الطينية ( زيارة املواقع االثرية ، واملتاحف ، بغية معاينة النصوص 

 املسمارية املتوفرة
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 دساعخ لىاػذ اٌٍغخ اٌغىِشَخ اٌّّهذح اٌخبطخ ثبالعُ واٌفؼً اٌغىِشٌ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 7 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 41 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 


