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 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

 

 خبمؼخ انمُطم /كهٕخ االثبؼ  انمؤصضخ انزؼهٕمٕخ .1

 لضم انهغبد انؼؽالٕخ انمعٔمخ  انمضم اندبمؼٓ / انمؽكز .2

 اصزىضبش كزبثبد مضمبؼٔخ /انمؽزهخ انؽاثؼخ  اصم / ؼمز انممؽؼ .3

 ظؼاصخ وظؽٔخ  انجؽامح انزٓ ٔعضم فٍٕب .4

 أشكبل انسضُؼ انمزبزخ .5
مكبن انمسعظ ثسضت اندعَل االصجُػٓ /زضُؼ انُلذ َان

 كبمم 

 2121-2119انفظهٕه انعؼاصٕٕه االَل َانثبوٓ  انفظم / انضىخ .6

 (ظلٕمخ نكم فظم ظؼاصٓ 45( صبػخ ثُالغ )91) )انكهٓ(ػعظ انضبػبد انعؼاصٕخ  .7

 1/11/2119 ربؼٔص إػعاظ ٌػا انُطف .8

 انممؽؼ:أٌعاف  .9
 

معرفة كٌفٌة استنساخ نص مسماري عن طرٌق استنساخ النص المسماري على الورق وعلى الطٌن 
مع اعداد وترجمتها الى الالتٌنٌة والعربٌة اسة نماذج مختلفة من الرقم الطٌنٌة ٌمواضٌع مختلفة ودر

.مع عمل فدٌوات وعرضها على الدانا شو االستنساخمن قبل الطالب تخص مواضٌع ل اوراق عم
  لمساعدة الطالب على معرفة كٌفٌة استنساخ الرقم الطٌنٌة والتعامل معها 

 



 

 
 
 

 مطؽخبد انزؼهم َطؽائك انزؼهٕم َانزؼهم َانزمٕٕم .11

 طؽائك انزؼهٕم َانزؼهم أ. 

 

 اصبنٕت االصزىضبش انسعٔثخ نهطالة ػؽع -1

 اصزىبش انىظُص انمضمبؼٔخ رجؼب نهمٕبصبد انمؼطبح -2

 رؽخمخ انىض انمضمبؼْ انّ انالرٕىٕخ َانؼؽثٕخ -3

 اشؽان انطالة ثؼمم ثٕجؽاد رطض انمُضُع -4

 

 

 

 ائك انزمٕٕم ة. طؽ

 

 اضزجبؼاد شفُٔخ -1

 َاخجبد ثٕزٕخ اصزىضبش انىض انمضمبؼْ -2

 رسؽٔؽٔخ اضزجبؼاد -3

 امزسبن وظف انفظم -4

 امزسبن وٍبٔخ انفظم َانزمٕٕم انىٍبئٓ نهطهجخ -5

 

 

 

 

 انزفكٕؽ مٍبؼادج. 

َاالصزىضبش انؼمهٓ َانجُؼ ثُٔىذ  مبظح االصزىضبش ثبكثؽ مه اصهُة ػه طؽٔك انعارب شُ ػؽع  -1

 َانىظؽْ 

 رؽخمخ َرسهٕم انىض انمضمبؼْ  -2

 ظؼاصخ لٕبصبد َاثؼبظ انؽلم انطٕىٕخ َومهٍب انّ انُؼق  -3

َمسبَنخ اخبثزٍب ثبنطؽٔمخ انزٓ رظم فضر انمدبل نطؽذ االصئهخ َاالصزفضبؼاد مه لجم انطالة  -4

 نهطبنت ثضٍُنخ 

 

 انمٍبؼاد األضؽِ انمزؼهمخ ثمبثهٕخ انزُظٕف َانزطُؼ انشطظٓ(انمٍبؼاد انؼبمخ َانمىمُنخ ). ظ
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 ربٌٕم انطهجخ ػهّ انزؼبمم مغ انىض انمضمبؼْ َطؽق اصزىضبضًانمضبٌمخ انؼمهٕخ فٓ -1

 شؽذ َرفظٕم رؽخمخ انىظُص انمضمبؼٔخ انمؼطبي-2

 رسعٔع اٌم انمشبكم انزٓ رُاخً انطبنت فٓ ػمهٕخ االصزىضبش َطؽق مؼبندزٍب -3

 

 

 

 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3 االَل 
اػطبء ممعمخ 

 نمُضُع االصزىضبش 
استنساخ النص 

 المسماري 
  وظؽْ 

 3 انثبوٓ 
ػؽع طؽق 

 االصزىضبش انسعٔثخ 
استنساخ النصوص 

 المسمارٌة 
 نظري 

معاضالد 

َاصئهخ مه 

لجم االصزبغ 

 َانطبنت 

 3 انثبنث 
اصزىضبش ػمهٓ مه لجم 

 انطبنت ػهّ انُؼق 
 نظري  استنساخ على الورق 

رضهٕم انؼمم 

 كُازت ثٕزٓ 



 

 3 انؽاثغ 
مسبَنخ اصزىضبش 

انىض انمضمبؼْ ػهّ 

 انطٕه 

استنساخ النص على 
 الطٌن 

 عملي 

مشبؼكخ فٓ 

انظف مه 

لجم االصزبغ 

 َانطبنت 

 3 انطبمش 
ظؼاصخ نزؽخمخ  

  انؼالمبد انمضمبؼٔخ 
  نظري  دراسة العالمات 

 3 انضبظس 

ظؼاصخ نزؽخمخ 

انّ االارٕىٕخ  انؼالمبد 

َثبنؼكش اْ مه 

 انالرٕىٕخ انّ انمضمبؼٔخ

 ركهٕف َاخت  نظري   دراسة العالمات 

 وض الزظبظْ  3 انضبثغ 
نصوص اقتصادٌة 

 بابلٌة
 ظؼاصخ َرسهٕم  وظؽْ 

 3 انثبمه 
ركمهخ 

 انىظؽااللزظبظْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص اقتصادٌة 

 رغػٔخ ؼاخؼخ  نظري   مؽاخؼخ نمب رم اضػي  3 انزبصغ 

 3 انؼبشؽ 
معؼصٓ  وض

)وظؽٔخ ٌىعصٓ

  فٕثبغُؼس (

 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  مٌة نصوص تعلٌ

 3 انسبظْ ػشؽ 
معؼصٓ ٌىعصٓ وض 

 )وظؽٔخ فٕثبغُؼس (
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص تعلٌمة 

 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  مٌة نصوص تعلٌ نىض انٍىعصٓ ركمهخ ا 3 انثبوٓ ػشؽ 

 3 انثبنث ػشؽ 
اصزىضبش انىض 

  انٍىعصٓ 
 َاخت  وظؽْ  نصوص تعلٌمٌة 

 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص ملكٌة  وض مهكٓ اشُؼْ  3 انؽاثغ ػشؽ 

 3 انطبمش ػشؽ 
ركمهخ وض مهكٓ 

 اشُؼْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص ملكٌة 

 3 انضبظس ػشؽ 
اصزىضبش انىض 

 انمضمبؼْ انمهكٓ 
 نظري  استنساخ نص ملكً 

 َاخت 

 

 

 3 انضبثغ ػشؽ 
وض الزظبظْ  

 اشُؼْ
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص اقتصادٌة 

 3 انثبمه ػشؽ 
ركمهخ انىض 

 االلزظبظْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص اقتصادٌة 

 3 انزبصغ ػشؽ 
اصزىضبش انىض 

 االلزظبظْ االشُؼْ 
 َاخت  ظري ن استنساخ 

 3 انؼشؽَن 
مؽاخؼخ نهىظُص 

 انضبثمخ 
 ؼخ رغػٔخ ؼاخ  

انُازع 

 َانؼشؽَن 
3 

ظؼاصخ وض مهكٓ 

 اشُؼْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم نظري  نصوص ملكٌة 
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انثبوٓ 

 َانؼشؽَن 
3 

ظؼاصخ َرسهٕم وض 

 اشُؼْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص ملكٌة 

انثبنث 

 َانؼشؽَن 
3 

ظؼاصخ وض مهكٓ 

 اشُؼْ 
 ظؼاصخ َرسهٕم  نظري  نصوص ملكٌة 

انؽاثغ 

 َانؼشؽَن 
3 

اصزىضبش انىض ا

 انمهكٓ 
 ركهٕف َاخت  نظري  نصوص ملكٌة 

انطبمش 

 َانؼشؽَن 
3 

مؽاخؼخ نهىظُص 

 انضبثمخ 
 رغػٔخ ؼاخؼخ  

انضبظس 

 َانؼشؽَن 
3 

وظف اخؽاء امزسبن 

 انفظم 
امزسبن  نظري  

 رسؽٔؽْ 

انضبثغ 

 َانؼشؽَن 
3 

مؽاخؼخ ػبمخ 

َاالصزؼعاظ المزسبوبد 

 انفظم انثبوٓ 
 رغػٔخ ؼاخؼخ  نظري  

انثبمه 

 َانؼشؽَن  
3 

رمعٔم انطالة الػمبل 

االصزىضبش انزٓ 

 اودزٌَب ضالل انفظم 
 َاخت ثٕزٓ  نظري  

انزبصغ 

 َانؼشؽَن 
 امزسبن انفظم انثبوٓ  3

 واضٌع جمٌع الم
الماخوذة نصوص وال

 فً الفصل الثانً 

اخؽاء امزسبن  نظري 

 رسؽٔؽْ 

 3 انثالثُن 
االصزؼعاظ نالمزسبوبد 

 انىٍبئٕخ 

جمٌع النصوص 
للفصلٌن والمواضٌع 

 االول والثانً 

اخؽاء امزسبن  نظري 

 رسؽٔؽْ 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

ً/قسمًاللغاتًالعراقيةًالقديمةً/كليةًاالثارًاستاذًالمادةً:ا.م.د.شيماءًعليًاحمدً
 

 

 انجىٕخ انزسزٕخ  .12

 انمؽاءاد انمطهُثخ:
 كزت انممؽؼ 
 ِاضؽ  

،منشوراتًالمجمعًالباتًرينيهً،قاموسًالعالماتًالمسماريةً
4002ًالعلميً
 مسماريةًاقتصاديةًوتعليمةًوملكيةًنصوصً

 التوجد   خمزطهجبد ضبط

َرشمم ػهّ صجٕم انطعمبد االخزمبػٕخ )

انمثبل مسبضؽاد انضُٕف َانزعؼٔت 

 انمٍىٓ َانعؼاصبد انمٕعاوٕخ( 

 
 

زيارة املتحف لالطالع على النصوص املسمارية واستنساخها من النص 
.املشاركة يف عملية  واخذ القياسات احلقيقية من قبل الطالب انفسهم االصلي 

 يبات االثرية لالطالع على النصوص املسمارية بشكل مباشر التنق
 
 

 انمجُل  .13

 ظؼاصخ طؽق االصزىضبش َرؽخمخ انىظُص انمضمبؼٔخ  انمزطهجبد انضبثمخ

 11 ألم ػعظ مه انطهجخ 

 41 أكجؽ ػعظ مه انطهجخ 
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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

 

 خبمؼخ انمىصم / كهُخ اِثبس انمؤعغخ انزؼهُمُخ .1

 لغم انهغبد انؼشالُخ انمذَمخ انمغم اندبمؼٍ / انمشكض .2

 شاثؼخانهغخ انؼشثُخ/ انمشزهخ ان اعم / سمض انممشس .3

 دساعخ وظشَخ انجشامح انزٍ َذخم فُهب .4

 أشكبل انسضىس انمزبزخ .5
نهمغم /  األعجىػٍانىلذ وانمكبن انمسذد ثسغت اندذول 

 زضىس كبمم 

 2121-2119انفصهُه انذساعُُه األول وانثبوٍ  انفصم / انغىخ .6

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

 1/12/2119 إػذاد هزا انىصفربسَخ  .8

 انممشس: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.
 



 

 

 مخشخبد انزؼهم وطشائك انزؼهُم وانزؼهم وانزمُُم .11

 طشائك انزؼهُم وانزؼهم أ. 

 ػشض انمبػذح انىسىَخ نكم مىضىع (1

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

 اعزخشاج مىطه انشبهذ وإػشاثه.شان انطهجخ فٍ اش (3

 

 

 

 

 ائك انزمُُم ة. طش

 مشاخؼخ انمبدح انغبثمخ  ثطشذ األعئهخ ػهً انطهجخ. (1

 واخجبد ثُزُخ. (2

 رسشَشَخ.و شفىَخ اخزجبساد (3

 امزسبن وصف انفصم. (4

 امزسبن وهبَخ انفصم وانزمُُم انىهبئٍ نهطهجخ. (5

 

 

 

 

 

 انزفكُش مهبسادج. 

 مه انطهجخ. ركش أمثهخ، ثم اعزىزبج انمبػذح (1

 إػطبء أمثهخ خبسخُخ مطبثمخ نهمبػذح مه اانطهجخ. (2

 ثُبن دوس اإلػشاة فٍ انكشف ػه انمؼىً فٍ انىصىص مه خالل انزطجُمبد. (3

 

 

 

 انمهبساد األخشي انمزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انمهبساد انؼبمخ وانمىمىنخ ). د

 

 خالل انؼالمبد اإلػشاثُخ.رىضُر  أثشص انطشق نهىصىل إنً انمؼىً مه  (1

 طبنت َزفبػم ثشكم ٍ مجبشش مغ األمثهخ.وانزكشاس وخؼم ان اإلػبدح أعهىةاػزمبد  (2

 انىصىص واألمثهخ. انُمغبهمخ فٍ رأهُم انطبنت واكزغبثه انخجشاد انالصمخ فٍ انزؼبمم مغ (3
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
الوحذة / المساق اسم 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 2 األول
شزمبق وثُبن رؼشَف اال

 أصهه
  أمثهخ-وظشٌ شتقاقاال

 2 انثبوٍ
نمصذس وثُبن رؼشَف ا

 مغ األمثهخ أوىاػه
 ةلأمث-نظري مصدرال

اخشاء اخزجبساد 

 شفىَخ

 2 انثبنث 
ثُبن أوصان مصبدس 

األفؼبل انثالثُخ مغ 

 أمثهزهب

مصادر األفعال      
 الثالثية

 ثُزٍ ركهُف واخت ةلأمث-نظري

 2 انشاثغ
ثُبن أوصان مصبدس 

 األفؼبل انشثبػُخ

 مغ األمثهخ

مصادر األفعال 
 الرباعية

 أمثلة-نظري
طشذ أعئخ 

امزسبن شفىَخ+

 رسشَشٌ

 2 انخبمظ
ثُبن مصبدس األفؼبل 

 انخمبعُخ وانغذاعُخ

مصادر األفعال 
 والسداسيةالخماسية 

 ًأمثلة–نظريً
مشبسكخ انطالة 

 جبس شفىٌواخز



 

 مغ األمثهخ

 2 انغبدط
ششوط إػمبل 

انمصذسمغ إػشاة 

 مؼمىنه
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً إعمال المصدر

 2 انغبثغ
رؼشَف اعم انفبػم 

وكُفُخ صُبغزه مه 

 انثالثٍ وانمضَذ
 أمثلة–نظريً اسم الفاعل

 مشبسكخ انطهجخ فٍ 

 إػطبء أمثهخ

 2 انثبمه
ششوط إػمبل اعم 

انفبػم مغ إػشاة 

 مؼمىنُه
 أمثلة–نظريً إعمال اسم الفاعل

اخشاء  + واخجبد

 اخزجبساد شفىَخ

 2 انزبعغ
ثُبن أوصان صُغ 

انمجبنغخ مغ ششوط 

 إػمبنهب
 شفىٌاخشاء امزسبن  أمثلة-نظري صيغة المبالغة

 2 انؼبشش
رؼشَف اعم انمفؼىل 

 وكُفُخ صُبغزه

 مغ األمثهخ
 أمثلة-نظري اسم المفعول

مشبسكخ انطهجخ  

 وواخجبد ثُزُخ

 2 انسبدٌ ػشش
ػمم اعم ششوط 

انمفؼىل وإػشاة 

 مؼمىنه

 أمثلة–نظريً إعمال اسم المفعول
إخشاء اخزجبس 

 رسشَشٌ

 2 انثبوٍ ػشش
رؼشَف انصفخ انمشجهخ 

 وثُبن أوصاوهب
 طشذ أعئهخ شفىَخ أمثلة–نظريً الصفة المشبهة

 2 انثبنث ػشش
مؼمىل ثُبن زبالد 

 انصفخ انمشجهخ
 أمثله–نظريً عمل الصفة المشبهة

واخجبد +اخشاء 

 اخزجبساد شفىَخ

 أمثلة–نظريً اسم اآللة ثُبن أوصان اعم اِنخ 2 انشاثغ ػشش
فٍ مشبسكخ انطهجخ 

 إػطبء أمثهخ خبسخُخ

 2 انخبمظ ػشش
مشاخؼخ ػبمخ 

واالعزؼذاد المزسبوبد 

 انفصم االول
  

رغزَخ ساخؼخ 

 رسشَشٌ+امزسبن 

 2 انغبدط ػشش
امزسبن وهبَخ انفصم 

 االول 
 مواضيع القواعدجميع 

 للفصل االول
 نظري

 

اخشاء امزسبن 

 رسشَشٌ

 2 انغبثغ ػشش
–ثذاَخ انفصم انثبوٍ 

اعم انزفضُم رؼشَف 

 وثُبن ششوط صُبغزه
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً اسم التفضيل

 2 انثبمه ػشش
ثُبن زبالد اعم 

 انزفضُم
 أمثلة–نظريً حاالت اسم التفضيل

 مشبسكخ انطهجخ فٍ

 إػطبء أمثهخ

 2 انزبعغ ػشش
رؼشَف اعمٍ انضمبن 

وانمكبن وثُبن 

 أوصاوهمب
 أمثلة-نظريً اسما الزمان والمكان

واخجبد+ اخشاء 

اخزجبساد شفىَخ+ 

 امزسبن رسشَشٌ

 2 انؼششون
ركش أوىاع انزىاثغ مغ 

رؼشَف انىؼذ وثُبن 
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً النعت -التوابع
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 أوىاػه

انىازذ 

 وانؼششون
2 

رؼشَف انزىكُذ وثُبن 

 أوىاػه
 أمثلة–نظريً التوكيد

مشبسكخ انطهجخ فٍ 

إػطبء مضَذ مه 

 األمثهخ

انثبوٍ 

 وانؼششون
2 

رؼشَف انؼطف وثُبن 

 أوىػه
 ثُزٍ  ركهُف واخت أمثلةً-نظري العطف

انثبنثخ 

 وانؼششون
2 

رؼشَف انجذل وثُبن 

 أوىاػه
 أمثلةً–نظريً البدل

+  مشبسكخ انطهجخ

إخشاء اخزجبس 

 رسشَشٌ

انشاثؼخ 

 وانؼششون
2 

رؼشَف انزؼدت وثُبن 

 ه مغ اإلػشاةُصُغز
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة–نظريً التعجب

انخبمظ 

 وانؼششون
2 

ثُبن أوىاع انؼذد 

 وكُفُخ انمطبثمخ
 اخزجبساد شفىَخ _ًأمثلةنظري العدد

انغبدط 

 وانؼششون
2 

رؼشَف همضرٍ 

انىصم وانمطغ وثُبن 

 مىاضؼهمب

 أمثلة–نظريً همزتا الوصل والقطع
 مشبسكخ انطهجخ

 واخزجبس شفىٌ

انغبثغ 

 وانؼششون
2 

رؼشَف انهمضح 

انمزىعطخ وثُبن 

 مىاضؼهب
 ثُزٍ ركهُف واخت أمثلة-نظري الممزة المتوسطة

 انثبمه

 وانؼششون
2 

رؼشَف انهمضح 

انمزطشفخ وثُبن 

 مىاضؼهب
 أمثلة–نظريً الهمزة المتطرفة

مشبسكخ انطهجخ 

 واخزجبس شفىٌ

انزبعغ 

 وانؼششون
2 

مشاخؼخ ػبمخ 

نهمفشداد اعزؼذادا 

المزسبوبد انفصم 

 انثبوٍ

  
رغزَخ ساخؼخ+ 

 امزسبن رسشَشٌ

 2 انثالثىن
امزسبن وهبَخ انفصم 

 انثبوٍ
مواضيع القواعد جميع 

 للفصل الثاني
 نظري

اخشاء امزسبن 

 رسشَشٌ
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 انجىُخ انزسزُخ  .12

 انمشاءاد انمطهىثخ:
 كزت انممشس 
 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، 

أحمد الهاشمي، القواعد األساسية للغة العربية، السيد  (3

تقديم وضبط: د. محمد الّتونجي، مؤسسة المعارف 

 .2002، بيروت،1للطباعة والنشر، ط

 دالًتوج  خمزطهجبد خبص

ورشمم ػهً عجُم انخذمبد االخزمبػُخ )

انمثبل مسبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انمهىٍ وانذساعبد انمُذاوُخ( 

 
 

 دالًتوج
 
 

 انمجىل  .13

 دساعخ وصىص األدة انؼشالٍ انمذَم انخبصخ ثبنمالزم واالعبطُش انمزطهجبد انغبثمخ

 11 ألم ػذد مه انطهجخ 

 59 أكجش ػذد مه انطهجخ 
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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

 

 عبيؼخ انًىطم / كهُخ اِصبس انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ انمغى انغبيؼٍ / انًشكض .2

 يشؽهخ ساثؼخيمذيخ فٍ أدة انؼشاق انمذَى /  اعى / سيض انًمشس .3

 دساعخ َظشَخ انجشايظ انزٍ َذخم فُهب .4

 أشكبل انؾضىس انًزبؽخ .5
نهمغى /  األعجىػٍانىلذ وانًكبٌ انًؾذد ثؾغت انغذول 

 ؽضىس كبيم 

 2121 -2119انفظهٍُ انذساعٍُُ األول وانضبٍَ  انفظم / انغُخ .6

 ( عبػخ نكم فظم دساع45ٍعبػخ ثىالغ ) (91) )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 1/11/2119 ربسَخ إػذاد هزا انىطف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 

ظمها وأساليبها وموضوعاتها، وتدريب الطالب على دراسة النصوص األدبية الشعرية والنثرية وُطرق نُ 
تحليل المعتقدات واالفكار واالخبار الواردة فيها كونها مرآة صادقة تعكس واقع حياة الناس في العراق 

 االجتماعية.القديم، فضالً عن عاداتهم وتقاليدهم 
 

 



 

 
 

 يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .11

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 انغىيشَخ واالكذَخ. األدثُخػشع ًَبرط يٍ انُظىص  (1

 رذسَت انطهجخ ػهً كُفُخ انزؼبيم يغ انُض االدثٍ ورؾهُهه. (2

 . األفكبساششان انطهجخ فٍ انششوؽبد واعزُجبط  (3

 

 

 

 

 ائك انزمُُى ة. طش

 .أعجىػُخاخزجبساد شفىَخ  (1

 واعجبد ثُزُخ. (2

 اخزجبساد رؾشَشَخ. (3

 َظف انفظم. ايزؾبٌ (4

 ايزؾبٌ َهبَخ انفظم وانزمُُى انُهبئٍ نهطهجخ. (5

 

 

 

 

 

 انزفكُش يهبسادط. 

ثأعهىة اعزجبق االؽذاس يٍ اعم ثش االصبسح وانزشىَك فٍ َفظ انطبنت  األدثُخػشع انُزبعبد  (1

 انً اؽذاصهب.

 .األدثُخاطالع انطهجخ ػهً انذساعبد انؾذَضخ نهُظىص  (2

 وأدق نًضبيٍُ انُظىص. أوضؼنفهى  اِساءواالعزفغبساد وإثذاء  األعئهخفغؼ انًغبل نطشػ  (3

 

 

 

 

 

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د
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 وانزكشاس وعؼم انطبنت َزفبػم ثشكم ٍ يجبشش يغ انُض االدثٍ. اإلػبدح أعهىةاػزًبد  (1

 وثًب َُطىس لبثهُبد انطهجخ. األدثُخرىضُؼ أثشص طشق رؾهُم انُظىص  (2

ًُغبهًخ فٍ رأهُم انطبنت واكزغبثه انخجشاد انالصيخ فٍ انزؼبيم يغ انُظىص  (3  .األدثُخان

 

 

 

 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم التعليمطريقت 

 3 األول
خظبئض ث انزؼشَف

 األدة انؼشالٍ انمذَى
خصائص أدب العراق 

 القديم
  رؾهُم-َظشٌ

 3 انضبٍَ
ػشع نمىاػذ انشؼش 

وطشق َُظًه 

 ويىضىػبره

الشعر عند العراقيين 
 القدماء

 ةلأمث-نظري
اعشاء اخزجبساد 

 شفىَخ

 3 انضبنش 
ػشع نمىاػذ انُضش 

وطشق َُظًه 

 ويىضىػبره

النثر عند العراقيين 
 القدماء

 ركهُف واعت ةلأمث-نظري



 

 3 انشاثغ

انزؼشَف 

ثبنًىضىػبد انزٍ 

اَزغهب االدثبء 

وانشؼشاء فٍ انؼشاق 

 انمذَى

الموضوعات التي 
تناولها ادب العراق 

 وأشهر نصوصه القديم

 نظري
اعشاء اخزجبساد 

شفىَخ +ايزؾبٌ 

 رؾشَشٌ

 3 انخبيظ
 عبطُشثبألانزؼشَف 

واَىاػهب وشخىطهب 

 ويىضىػبرهب

أدب االساطير وأصل 
 االشياء و والكون

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

 رؾهُم انُض االدثٍ

 3 انغبدط
لذو أل ػشع يفظم

لظخ خهُمخ يؼشوفخ 

 ؽزً االٌ

اسطورة الخليقة 
البابلية وابرز 

 المالحظات عنها 

قراءةً–نظريً
 وتحليل

 ركهُف واعت

 3 انغبثغ
ػشع يفظم ألشهش 

لظض خهُمخ لظُشح 

 يكزشفخ

اساطير الخليقة 
 القصيرة

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 االدثُخ

 3 انضبيٍ
ػشع يفظم ألشهش 

لظض خهُمخ لظُشح 

 يكزشفخ

اساطير الخليقة 
 القصيرة

قراءةً–نظريً
 وتحليل

اعشاء  + واعجبد

 اخزجبساد شفىَخ

 3 انزبعغ

ثأدة انًالؽى انزؼشَف 

 واَىاػهب انًكزشفخ

+اعشاء ايزؾبٌ 

 رؾشَشٌ

أدب المالحم وقصص 
 البطولة واالبطال

 نظري
اعشاء ايزؾبٌ 

 رؾشَشٌ

 3 انؼبشش
ػشع رفظُهٍ 

ألطىل يهؾًخ 

 يؼشوفخ ؽزً االٌ

نبذه تعريفية عن 
ملحمة كلكامش 

وموضوعها وبطلها 
 وعدد الواحها وابياتها

 ركهُف واعت نظري

 3 انؾبدٌ ػشش
 5-1االنىاػ يضبيٍُ 

 يٍ يهؾًخ كهكبيش
 ملحمة كلكامش

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 االدثُخ

 3 انضبٍَ ػشش
-6االنىاػ  يضبيٍُ

يٍ يهؾًخ  11

 كهكبيش
 ملحمة كلكامش

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

+ اخزجبساد  األدثُخ

 شفىَخ

 3 انضبنش ػشش
يٍ  11انهىػ  يضًىٌ

 يهؾًخ كهكبيش
ملحمة كلكامش )قصة 

 الطوفان(

قراءةً–نظريً
 وتحليل

واعجبد +اعشاء 

 اخزجبساد شفىَخ

 3 انشاثغ ػشش
ػشع يفظم ألشهش 

انمظض انًهؾًُخ 

 انمظُشح

اساطير وقصص 
 ملحمية قصيرة

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 األدثُخ

 3 انخبيظ ػشش
يشاعؼخ ػبيخ 

واالعزؼذاد اليزؾبَبد 

 انفظم االول
  

رغزَخ ساعؼخ 

 +ايزؾبٌ رؾشَشٌ
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 3 انغبدط ػشش
ايزؾبٌ َهبَخ انفظم 

 االول 
جميع الموضوعات 
 األدبية للفصل االول

 نظري
 

اعشاء ايزؾبٌ 

 رؾشَشٌ

 3 انغبثغ ػشش

–ثذاَخ انفظم انضبٍَ 

انزؼشَف ثأدة انؾكًخ 

واشهش َظىطه 

 انًكزشفخ

 الحكمةأدب 
قراءةً–نظريً

 وتحليل

 ركهُف واعت

 3 انضبيٍ ػشش
ػشع يفظم نأليضبل 

ويىضىػبرهب وطشق 

 َُظًهب وانغشع يُهب

نصوص االمثال في 
 العراق القديم

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 األدثُخ

 3 انزبعغ ػشش
انزؼشَف ثُشأح ورطىس 

َظىص انًُبظشاد 

 وانًفبخشاد 

المناظرة أدب 
 والمفاخرة

 نظريً
واعجبد+ اعشاء 

اخزجبساد شفىَخ+ 

 ايزؾبٌ رؾشَشٌ

 3 انؼششوٌ
ػشع يفظم ألشهش 

َظىص انًُبظشاد 

 وانًفبخشاد

أدب المناظرة 
 والمفاخرة

قراءةً–نظريً
 وتحليل

 ركهُف واعت

انىاؽذ 

 وانؼششوٌ
3 

ػشع يفظم ألشهش 

َظىص ؽبدصخ 

انطىفبٌ انغىيشَخ 

 واالكذَخ

نصوص حادثة 
 الطوفان

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 األدثُخ

انضبٍَ 

 وانؼششوٌ
3 

انزؼشَف ثُظىص 

انغخشَخ وانهضل 

ويضبيُُهب وطشق 

 َظًهب

 ركهُف واعت نظري أدب السخرية والهزل

انضبنضخ 

 وانؼششوٌ
3 

َشأح ورطىس أدة 

انغضل وَظىطه 

 انًكزشفخ
 أدب الغزل

قراءةً–نظريً
 وتحليل

واعجبد+ اعشاء 

اخزجبساد شفىَخ+ 

 ايزؾبٌ رؾشَشٌ

انشاثؼخ 

 وانؼششوٌ
3 

ػشع يفظم ألَىاع 

َظىص انزشارُم 

 وانظىاد انًكزشفخ

أدب التراتيل 
 والصلوات

قراءةً–نظريً
 وتحليل

 ركهُف واعت

انخبيظ 

 وانؼششوٌ
3 

انزؼشَف ثُشأح ورطىس 

 انشصبء
 اخزجبساد شفىَخ نظري أدب الرثاء

انغبدط 

 وانؼششوٌ
3 

ػشع يفظم ألشهش 

 لظبئذ انشصبء
 أدب الرثاء

قراءةً–نظريً
 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

رؾهُم انُظىص 

 األدثُخ

 ركهُف واعت نظري العالم السفليثؼمبئذ  انزؼشَف 3انغبثغ 



 

انؼشالٍُُ انمذيبء ؽىل  وانؼششوٌ

 ػبنى االيىاد

 انضبيٍ

 وانؼششوٌ
3 

ػشع يفظم 

نهُظىص انخبطخ 

ثبنؼبنى انغفهٍ 

 انًكزشفخ

 العالم السفلي
قراءةً–نظريً

 وتحليل

يشبسكخ انطهجخ فٍ 

 رؾهُم انُظىص 

انزبعغ 

 وانؼششوٌ
3 

ػشع يفظم 

نهُظىص انخبطخ 

ثبنؼبنى انغفهٍ 

 انًكزشفخ

 العالم السفلي
قراءةً–نظريً

 وتحليل

واعجبد+ اعشاء 

اخزجبساد شفىَخ+ 

 ايزؾبٌ رؾشَشٌ

 3 انضالصىٌ
ايزؾبٌ َهبَخ انفظم 

 انضبٍَ

جميع المواضيع 
والنصوص للفصل 

 الثاني

 نظري
اعشاء ايزؾبٌ 

 رؾشَشٌ
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 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 خالد شيت  /كلية االثار / قسم اللغات العراقية القدمية . لستاذ املادة: د. نبيا

 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

1)Black, j., and Others, The literature 

of Ancient Sumer, Oxford ,2004 . 

السومرية،ًترجمة:ًيوسفًاالساطيرًًنوح،صموئيلًًكريمر،(2
ً.1791عبدًالقادر،ًبغدادً،ًًدداؤًو
(البات،ًرينيه،ًالمعتقداتًالدينيةًفيًبالدًواديًالرافدين3ً

مختاراتًمنًالنصوصًاألدبية،ًترجمة:ًاالبًالبيرًأبونا،ًبغدادً
ً،2004.ً
بغدادً،ًًوملحمة،سومرًاسطورةًًالواحد،فاضلًعبدًًعلي،(4

1779.ً
  

 دالًتوج  خيزطهجبد خبط

ورشًم ػهً عجُم ) انخذيبد االعزًبػُخ

انًضبل يؾبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ( 

 
 

 دالًتوج
 
 

 انمجىل  .13

 دساعخ َظىص األدة انؼشالٍ انمذَى انخبطخ ثبنًالؽى واالعبطُش انًزطهجبد انغبثمخ

 11 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 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

 

 خايؼح انًىصم/ كهُح االثار انًؤصضح انتؼهًُُح .1

 لضى انهغاخ انؼزالُح انمذًَح انمضى اندايؼٍ / انًزكز .2

 انزاتؼحطزق انتُمُثاخ االثزَح/ انًزحهح  اصى / ريز انًمزر .3

 دراصح َظزَح انثزايح انتٍ َذخم فُها .4

 حضىر كايم حضة اندذول االصثىػٍ أشكال انحضىر انًتاحح .5

 2121-2112انفصهٍُ االول وانثاٍَ نهؼاو انذراصٍ  انفصم / انضُح .6

 صاػح نكم فصم دراصٍ 44صاػح تىالغ  26 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذراصُح  .7

 1/11/2112 تارَخ إػذاد هذا انىصف .4

 انًمزر:أهذاف  .2
 

ٌهدف المقرر الى الطالع الطلبة على تارٌخ التنقٌبات االثرٌة وطرقها وانواع المواقع االثرٌة وكٌفٌة 
تشكٌل هٌئات التنقٌب وعالقة علم االثار بالعلوم االنسانٌة والتطبٌقٌة االخرى وكٌفٌة اجراء المسح االثري 

 للمواقع االثرٌة.
 
 



 

 
 

 انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُىيخزخاخ انتؼهى وطزائك  .11

 طزائك انتؼهُى وانتؼهى أ. 

 

 .اطالع انطهثح ػهً طزائك انتُمُة انًختهفح -

 كُفُح اختُار انًىلغ االثزَح واختُار انطزَمح انًثهً نهتُمُة واالدواخ انًُاصثح نهؼًهُح. -

 

 

 

 

 ائك انتمُُى ب. طز

 

 انًشاركح انُىيُح فٍ ػزض انًادج. -

 فصم يٍ افصم انًمزر انذراصٍ.اختثاراخ َهاَح كم  -

 اختثاراخ َهاَح كم فصم دراصٍ. -

 االيتحاٌ انُهائٍ. -

 

 

 

 

 انتفكُز يهاراخج. 

 

و  pdfتمذَى انًادج انذراصُح تصىرج ورلُح نهطهثح يغ تزوَذهى تًحاضزاخ انكتزوَُح تصُغح 

power point  و يحاضزج فُذَىَح تفاػهُح 

 

 

 

 انًهاراخ األخزي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر انشخصٍ(انًهاراخ انؼايح وانًُمىنح ). د

 

انؼًم ػهً شزذ انًادج ويشاركح انطانة فٍ انشزذ وػزضها اكثز يٍ يزِ واتاحح انفزصح نهطهثح 

 تشزذ انًادج نزيالئهى.
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 الموضوعأو 
 طريقت التقييم طريقت التعليم

  َظزٌ علم االثار اهًُح ػهى االثار 3 االول

 = علم االثار اتداهاخ ػهى االثار  3 انثاٍَ
تكليف الطلبت 

 بواجب منزلي

 3 انثانث
ػاللح ػهى االثار 

 تانؼهىو االخزي
 اختثار َىيٍ = علم االثار

  = التنقٌبات االثرٌةطرق  تارَخ انتُمُثاخ االثزَح 3 انزاتغ

 اختثار شهزٌ = = اَىاع انًىالغ االثزَح  3 انخايش

  = = اكتشاف االثار 3 انضادس

 3 انضاتغ
انؼىايم انًضاػذج فٍ 

 انكشف ػٍ االثار
= = 

تكليف الطلبت 

 بواجب منزلي

 3 انثايٍ
كُفُح انكشف ػٍ 

 االثار
= =  

 3 انتاصغ
انًؼهىياخ انًطهىتح 

 يٍ انكشف االثزٌ
 اختثار َىيٍ = =

  = = االصتؼذاد نهتُمُة 3 انؼاشز

 3 انحادٌ ػشز
 –اهذاف انتُمُة 

 اختُار انًىلغ االثزٌ
= = 

تكليف الطلبت 

 بواجب منزلي

 3 انثاٍَ ػشز
 -تأنُف هُاج انتُمُة

 ػذج انتُمُة
 اختثار شهزٌ = =

  = = طزق انحفز 3 انثانث ػشز

 3 االرتغ ػشز
تُمُة يخهفاخ انًثاٍَ 

 انمذًَح
= = 

تكليف الطلبت 

 بواجب منزلي



 

 3 انخايش ػشز
تُمُة انًماتز 

واصتخزاج انهُاكم 

 انؼظًُح
 اختبار يومي = =

 اختثار شهزٌ = = تُمُة انفخارَاخ 3 انضادس ػشز
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ًاستاذًالمادة:ًا.م.ًحسنينًحيدرًعبدًالواحدً
 
 
 
 

 انثُُح انتحتُح  .12

 انمزاءاخ انًطهىتح:
 كتة انًمزر 
 اخزي  

 د. تقي الدباغ –طرق التنقيبات االثرية  -

 عمر جسام فاضل –علم االثار  -

 ال يوجد  حيتطهثاخ خاص

وتشًم ػهً صثُم انخذياخ االختًاػُح )

انًثال يحاضزاخ انضُىف وانتذرَة 

 انًهٍُ وانذراصاخ انًُذاَُح( 

زٌارة المواقع االثرٌة لالطالع على طرق التنقٌبات  -

 .االثرٌة

المحلٌة والوطنٌة لغرض االطالع على زٌارة المتاحف  -

 طرق العرض المتحفً وصٌانة االثار.

 

 انمثىل  .13

 ال َىخذ انًتطهثاخ انضاتمح

 21 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 51 أكثز ػذد يٍ انطهثح 
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 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

 

 خايؼح انًىطم / كهُح االثاس انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 لسى انهغاخ انؼشالُح انمذًَح انمسى اندايؼٍ / انًشكض .2

 َظىص اشىسَح / انًشحهح انشاتؼح اسى / سيض انًمشس .3

 دساسح َظشَح انثشايح انرٍ َذخم فُها .4

 أشكال انحضىس انًراحح .5
انىلد وانًكاٌ انًحذد تحسة اندذول االسثىػٍ نهمسى/ 

 حضىس كايم

 2121 - 2119انفظهٍُ انذساسٍُُ االول وانثاٍَ نسُح  انفظم / انسُح .6

 ساػح نكم فظم دساسٍ 45ساػح تىالغ  91 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .7

 2119/  11/  1 إػذاد هزا انىطفذاسَخ  .8

 انًمشس:أهذاف  .9
تعلٌم الطلبة على قراءة وتحلٌل النصوص المسمارٌة العائدة للعصر االشوري الحدٌث من خالل دراسة 

 انواع مختلفة من تلك النصوص .
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يخشخاخ انرؼهى وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى .11

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى أ. 

 وياهُح يضايُُها.ذؼشَف انطهثح تاَىاع انُظىص االشىسَح انحذَثح  -1

 ذذسَة انطهثح ػهً لشاءج انُظىص وذحهُهها . -2

 ػشع انمشاءاخ انًرؼذدج نكم ػاليح يسًاسَح واخرُاس ياَىافك سُاق انُض . -3

 اششان انطهثح فٍ ذحهُم وذشخًح انُظىص . -3

 

 ائك انرمُُى ب. طش

 شفىَح .اخرثاساخ  -1

 واخثاخ تُرُح. -2

 ذماسَش . -3

 اخرثاساخ ذحشَشَح. -4

 ايرحاٌ َظف انفظم. -5

 ايرحاٌ َهاَح انفظم وانرمُُى انُهائٍ نهطهثح . -6

 انرفكُش يهاساخج. 

 ػشع انًادج تاسانُة يرؼذدج . -1

انطهثح نهرفاػم اسرخذاو انثشايح انرؼهًُُح انحذَثح يثم تشَايح انثىستىَُد وانُح ػشع ذدزب  -2

 تانًحاضشج .

 ذؼهُى انطهثح ػهً لشاءج انُظىص يٍ خالل انًُارج انطُُُح انرمهُذَح نهُظىص االطهُح. -3

 ذشدُغ انطهثح ػهً انسؤال واالسرفساس ػٍ كم شٍء يثهى واػرًاد لاػذج نًارا دوٌ هزا انُض. -4

 

 تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ(انًهاساخ األخشي انًرؼهمح انًهاساخ انؼايح وانًُمىنح ). د

 اػرًاد اسهىب انرذسَة انًثاشش والكثش يٍ يشج يًا َدؼم انطانة َرفاػم يغ انُض انًسًاسٌ . -1

 ذطىَش لاتهُاخ انطهثح يٍ خالل ذىضُح انمشاءاخ وانرحهُالخ وانششوحاخ نهُض انًسًاسٌ. -2

 يغ انُظىص انًسًاسَح االشىسَح .اكساب انطهثح انخثشاخ انؼًهُح انالصيح فٍ انرؼايم  -3
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1 3 
يمذيح ػٍ َظىص 

انؼظش االشىسٌ 

 انحذَث

نصوص العصر 
 االشوري الحدٌث

  ايثهح–َظشٌ 

2 
 اَىاع ػمىد انمشع 3

 واشكانها
 ايثهح–َظشٌ  انواع عقود القرض

اخرثاساخ 

 شفىَح

3 
طُاغح ػمىد لشع  3

 نًادج انفضح
 ايثهح–َظشٌ  صٌاغة عقد الفضة

اخرثاساخ 

 شفىَح

4 
لشاءج وذحهُم ػمذ  3

 لشع فضح

لشاءج وذحهُم ػمذ 

 لشع فضح
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

 تانمشاءج

5 3 
لشاءج وذحهُم ػمذ 

 تفائذجلشع فضح 

لشاءج وذحهُم ػمذ 

 بفائدة لشع فضح
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

6 3 
لشاءج وذحهُم ػمذ 

لشع فضح تذوٌ 

 فائذج

لشاءج وذحهُم ػمذ 

بدون  لشع فضح
 فائدة

لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج يغ 

 ايرحاٌ شفىٌ

7 3 
طُاغح ػمىد لشع 

 نًادج انشؼُش
 ايثهح–َظشٌ  صٌاغة عقد الشعٌر

اخرثاساخ 

 شفىَح

8 3 
لشاءج وذحهُم ػمذ 

 لشع  انشؼُش

لشاءج وذحهُم ػمذ 

 لشع  انشؼُش
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح
 ذكهُف تىاخة

9 3 
اخشاء ايرحاٌ َظف 

 انفظم

لشاءج وذحهُم ػمذ 

 بفائدة انشؼُش لشع 
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

يشاخؼح 

الخشاء 

ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ 

11 3 
لشاءج وذحهُم ػمذ 

تذوٌ انشؼُش  لشع 

 فائذج

لشاءج وذحهُم ػمذ 

بدون  انشؼُش لشع 
 فائدة

لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج يغ 

 ايرحاٌ شفىٌ

 ايرحاٌ شفىٌ امثلة -نظري  ػمىد انثُغ واَىاػها ػمىد انثُغ واَىاػها 3 11



 

12 3 
انظُاغح انؼايح نؼمىد 

 انثُغ
 امثلة -نظري  البٌعصٌاغة عقد 

اخرثاساخ 

 شفىَح

 بٌع اموال منقولة ػمذ تُغ ػثذ 3 13
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

14 3 
يشاخؼح َظىص 

 انفظم االول
 يشاخؼح نظري جمٌع انواع النصوص

15 3 
يشذدؼح ػايح 

واالسرؼذاد ناليرحاٌ 

 نهفض االول
 نظري جمٌع انواع النصوص

يشاخؼح 

+ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ

16 3 
ايرحاٌ َهاَح انفظم 

 االول
  

يشاخؼح 

+ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ

17 3 
تذاَح انفظم انثاٍَ 

 ػمذ تُغ ايح
 بٌع اموال منقولة

لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

 بٌع اموال منقولة ػمذ تُغ ػثُذ 3 18
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

وانرحهُم 

 +واخثاخ

19 3 
ػمىد تُغ االيىال غُش 

 انًُمىنح
 بٌع بٌوت

لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

وانرحهُم 

 +واخثاخ

 بٌع اموال غٌرمنقولة ػمذ تُغ حمم 3 21
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

وانرحهُم 

 +واخثاخ

 بٌع اموال غٌرمنقولة ػمذ تُغ تسراٌ 3 21
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

وانرحهُم 

 +واخثاخ

 بٌع اموال غٌرمنقولة ػمذ تُغ ػماساخ 3 22
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

وانرحهُم 

 +واخثاخ

 َض يهكٍ 3 23
ناصربال -الملك اشور

 الثانً
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

24 3 
 لضُح يحكًح

 
 قرار محكمة

لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 ارث ذمسُى ذشكح 3 25
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

 الزواج ػمذ صواج 3 26
لشاءج وذحهُم 

 وذشخًح

اششان انطهثح 

تانمشاءج 

 وانرحهُم

27 3 
َظىص يشاخؼح 

 انفظم انثاٍَ
جمٌع نصوص الفصل 

 الثانً
 يشاخؼح نظري

28 3 
يشاخؼح انُظىص  

والسرؼذاد ناليرحاٌ 

 انفظم انثاٍَ

جمٌع نصوص الفصل 
 الثانً

 نظري

يشاخؼح 

واخشاء 

ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ

29 3 
ايرحاٌ َهاَح انفظم 

 انثاٍَ
جمٌع مواضٌع و 

 نصوص الفصل الثانً
 نظري

يشاخؼح 

واخشاء 

ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ

31 3 
االسرؼذاد ناليرحاٌ 

 انُهائٍ

المواضٌع و  جمٌع
نصوص الفصلٌن 

 االول و الثانً

 نظري

يشاخؼح 

واخشاء 

ايرحاٌ 

 ذحشَشٌ
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 انمشاءاخ انًطهىتح:
 كرة انًمشس 
 اخشي  

1- Ahmad, Ali. Y., “The Archive of Assur-Matu-

Taqqin found in the town of Assur and Daded 

-ALCanonical Eponyms”, -Mainly by Post

RAFIDAN, vol.17, 1996. 

2- Postgate, N. J., Fifty Neo-Assyrian Legal Documents, 

(FNALD), Warminster, 1976. 

يُشىسج يٍ انًؼًاسٌ ، يحًىد حايذ احًذ ، َظىص اشىسَح حذَثح غُش  -3

. 2117، سسانح ياخسرُش غُش يُشىسج ، يىطم ،يذَُح اشىس  

اندثــىسٌ ،سَــاع اتشاهُى يحًذ ،َظىص يسًاسَح غُش يُشىسج يٍ  -4

، سسانح ياخسرُش غُش يُشىسج ، يذَُح آشىس -انؼظش اِشىسٌ انحذَث 

 . 2114يىطم ،

 

 

 الًتوجد  حيرطهثاخ خاط

وذشًم ػهً سثُم انخذياخ االخرًاػُح )

انًثال يحاضشاخ انضُىف وانرذسَة 

 انًهٍُ وانذساساخ انًُذاَُح( 

 
فضالًعنًزيارةًًزيارةًالمواقعًاالثريةًاالشوريةًمثلًنينوىًوالنمرود

ًلىًالكتاباتًالمسماريةًاالشوريةً.واالطالعًعًالمتاحفًالعراقية
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 ػظىس يخرهفح وخاطح االشىسَح يُها.دساسح َظىص يسًاسَح يٍ  انًرطهثاخ انساتمح

 11 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 41 أكثش ػذد يٍ انطهثح 


