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 انًمشسًَىرد وطف 

 (األكبدًٍَ()يشارؼخ انجشَبيذ انؼبنٍ )يشارؼخ أداء يؤعغبد انتؼهُى 

 

 يٍ انًتىلؼخ انتؼهى ويخشربد انًمشس خظبئض ألهى يمتضُب   إَزبصا   هزا انًمشس وطف َىفش

 يٍ والثذ .انًتبحخ انتؼهى فشص يٍ انمظىي االعتفبدح حمك لذ كبٌ إرا ػًب يجشهُب   تحمُمهب انطبنت

 .انجشَبيذ وطف وثٍُ ثُُهب انشثظ

 

 و. وعٍ ػجذ انًطهت حغٍ            

 ربيؼخ انًىطم انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ اِحبس / لغى آحبس انمغى انزبيؼٍ / انًشكض .2

 4mvwgsi /  االعاليُخانفُىٌ انؼشثُخ  اعى / سيض انًمشس .3

 Class room , meet, power point انجشايذ انتٍ َذخم فُهب .4

 يحضبسد انكتشوَُخ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221 – 2222 انفظم / انغُخ .6

 انكهٍ ( 93)  – 3  ػذد انغبػبد انذساعُخ )انكهٍ( .7

 1/7/2221 تبسَخ إػذاد هزا انىطف .8

 انًمشس:أهذاف  .9

 

 ويذي اهًُتهب فٍ دساعخ احبس االعاليُخ وانؼًبسح انؼشثُخ االعاليُخانفُىٌ تؼشَف انطالة ػٍ تبسَخ 

وكزنك انذػىح انً انؼىدح ثهزا انتشاث ال يٍ ارم َمم اًَبطه واًَب يٍ ارم االستجبط ثهزا انخظ انىرذاٍَ 

 انز ايتذ ػجش يغبفبد يٍ انضيبٌ وانًكبٌ .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُىيخشربد انتؼهى وطشائك  .12

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى أ. 

 

 

ششس انًحبضشح ويُبلشخ انًبدح انؼهًُخ يغ انطالة يٍ خالل انًحبضشاد انُظشَخ وفك يب يتبس فٍ 

انًظذس انشئُظ وانًظبدس انًغبػذح نهًمشس , وطشَمخ االعتزىاة فٍ اعتطالع اساء انطالة حىل 

 يؼشفتهى انغبثمخ ػٍ انًىضىع .

 

 

 ائك انتمُُى ة. طش

 

 تمُُى طفٍ , تكهُف انىارجبد ويهبو ػهًُخ حىل انًبدح , وارجبد ثُتُخ وكتبثخ انتمبسَش .

 

 انتفكُش د. يهبساد

 

 

َشأح انؼًبسح ويذي تطىسهب وكزنك يؼشفخ انفُىٌ يٍ حُج انتظىَش وانخضف َتؼشفىا ػهً 

 . وانًُىربد وانغزبد وانتحف انًؼذَُخ 

 

 

 انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

 

واختالفهب يٍ ػظش ألخش يٍ خالل انتطىس وانذلخ فٍ انتُفُز انضخبسف  انؼًبسح وانفُىٌدساعخ 

 وانًىاد األونُخ انًغتخذيخ فٍ طُبػتهب ويمبسَتهب ثٍُ ػظش وآخش .
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 ثُُخ انًمشس .11

 

 انغبػبد األعجىع
يخشربد انتؼهى 

 انًطهىثخ

اعى انىحذح / انًغبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

1 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

ػٍ انؼًبسح يمذيخ 

 وانفُىٌ انضخشفُخ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 2
ػًبسح وفُىٌ فٍ 

 رضَشح انؼشة
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انًٍُػًبسح وفُىٌ فٍ  رىاَت يؼشفُخ 3 3
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 4
ػًبسح وفُىٌ فٍ 

انؼشاق وانزضَشح 

 وانشبو

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 5
انفُىٌ فٍ انزضَشح 

 انؼشثُخ 
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 6
انفُىٌ فٍ ػظش 

 ( انشعىل ) 
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 7
انفُىٌ فٍ ػظش 

 انخهفبء انشاشذٍَ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انفُىٌ فٍ انؼشاق رىاَت يؼشفُخ 3 8
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انفُىٌ انشبو وفهغطٍُ رىاَت يؼشفُخ 3 9
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انفُىٌ يظش اعئهخ 3 12
وارت 

 انكتشوٍَ

 كالط سوو انكتشوٍَ اشكبل رىاَت يؼشفُخ 3 11

 رىاَت يؼشفُخ 3 12
انؼًبسح االيىَخ فٍ 

 انشبو
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 13
انؼًبسح االيىَخ فٍ 

 انؼشاق
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 14
انؼًبسح االيىَخ فٍ 

 يظش
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

15 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

انؼًبسح االيىَخ فٍ 

 شًبل افشَمُخ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو



 

 كالط سوو انكتشوٍَ اشكبل رىاَت يؼشفُخ 3 16

 رىاَت يؼشفُخ 3 17
انضخشفُخ انفُىٌ 

 انشعىو انزذاسَخ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انفغُفغبء رىاَت يؼشفُخ 3 18
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

19 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح
 انكتشوٍَ انحفش ػهً انخشت

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 22
انؼًبسح انؼجبعُخ فٍ 

 انؼشاق
 انكتشوٍَ

فٍ اعئهخ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 21
انؼًبسح انؼجبعُخ فٍ 

 يظش
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

22 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

انؼًبسح انؼجبعُخ فٍ 

 شًبل افشَمُب
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 23
انؼًبسح انؼجبعُخ فٍ 

 اَشاٌ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 سووانكالط 

 كالط سوو انكتشوٍَ اشكبل رىاَت يؼشفُخ 3 24

 رىاَت يؼشفُخ 3 25
انفُىٌ انضخشفُخ 

 انتظىَش
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انخضف رىاَت يؼشفُخ 3 26
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انًُغىربد وانغزبد رىاَت يؼشفُخ 3 27
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ انًؼذَُخ انتحف اعئهخ 3 28
وارت 

 انكتشوٍَ

 كالط سوو انكتشوٍَ اشكبل رىاَت يؼشفُخ 3 29

 انكتشوٍَ يشارؼخ ػبيخ رىاَت يؼشفُخ 3 32
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 انكتشوٍَ يشارؼخ ػبيخ رىاَت يؼشفُخ 3 31
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو
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 انمجىل  .12

  انًتطهجبد انغبثمخ

 5 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 5 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 انجُُخ انتحتُخ  .13

 انمشاءاد انًطهىثخ:

 كتت انًمشس 

  اخشي 

    

 يتطهجبد خبطخ 

 انًظبدس انًغبَذح : 

 

  ٍُانفُىٌ انؼشثُخ االعاليُخ, د. ػجذ انؼضَض حًُذ؛ د. طالس حغ

 انؼجُذٌ .

 غبصٌ سرت .انؼًبسح انؼشثُخ فٍ انؼشاق , 

  ٌطالس حغٍُ انؼجُذٌ .انضخشفُخ انؼشثُخ االعاليُخانفُى , 

 يؼًبس ػهٍ حىٍَُ يؼزى ػًبسح انشؼىة االعاليُخ ,. 

انخذيبد االرتًبػُخ )وتشًم ػهً 

عجُم انًخبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ( 

 

 ػشع ثبنىعبئم انالكتشوَُخ
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 المقررنمورج وصف 

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

 

يوفروصفالمقررهذاإيجازاًمقتضيًاألهمخصائصالمقررومخرجاتالتعلمالمتوقعةمنالطالبتحقيقهامبرهنًاعماإذاكانقدحققاالست
 .والبدمنالربطبينهاوبينوصفالبرنامج .فادةالقصوىمنفرصالتعلمالمتاحة

 

 خبيؼخ انًٕصم  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى اٜثبس –كهٛخ اٜثبس  انمسى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 انًسًبسٚخ انكزبثخ اسى / سيض انًمشس .3

 كالسشٔو +كٕكم يٛٛذ انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 انكزشَٔٙ  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .5

 2121-2119 انفصم / انسُخ .6

 أسجٕػٛب 2 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .7

 1/2/2121 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف .8

 انًمشس:أْذاف  .9
التي ابتدعها العراقيون القدماء وظلوا المسمارية  بأهمية الكتابةيهدف المقرر إلى تعريف الطلبة  -1

ثالثة االف سنة ودورها غي وحدة بالد الرافدين ووحدة حضارته من  يستخدمونها للتدوين ألكثر

 ،الى جانب حفاظها على اللغتين الرئيستين في البالد وهما اللغة السومرية واللغة االكدية

ومراحل تطورها المسمارية  ي معرفة تاريخ ظهور الكتابةاكساب الطالب مهاره ف   -2



 

 وانتشارها وطرائق كتابتها ومواد الكتابة وادواتها

 

 
 

 يخشخبد انزؼهى ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهىأ. 

 رزجغ فٙ ْزا انًمشس إَٔاع يخزهفخ يٍ انزذسٚسبد يُٓب :

 يزبذ يٍ انًصبدس انًسبػذح نهًمشسانًحبضشاد انُظشٚخ ٔفك يب ْٕ  -1

 انًحبضشاد انزٙ ٚهمٛٓب األسزبر ػهٗ انطهجخ يٍ خالل انًُصبد االنكزشَٔٛخ  -2

 األسئهخ ٔاالسزفسبساد ٔانًُبلشبد انؼهًٛخ داخم انصف انذساسٙ  -3

 رضٔٚذ انطهجخ ثبنًصبدس انؼهًٛخ يٍ اخم ػًم انزمبسٚش انؼهًٛخ انزٙ رغُٙ يؼهٕيبد انطبنت  -4

 نزمٛٛى ائك اة. طش

 

 اخزجبس َظش٘ رحشسٚٙ ٕٚيٙ  -1

 اخزجبس َظش٘ رحشسٚٙ شٓش٘  -2

 اخزجبس َظش٘ رحشسٚٙ َٓبٚخ انكٕسط )انُصف األٔل يٍ انسُخ انذساسٛخ ( -3

كزبثخ انجٛجشاد  –ركهٛف انطهجخ ثٕاخجبد ٔيٓبو ػهًٛخ حٕل يخزهف إَٔاع انخذيبد )كزبثخ انزمبسٚش  -4

 ػٍ كم يٕضٕع (

 انزفكٛش ج. يٓبساد

 

كسبة انطبنت االردبِ االٚدبنٙ َحٕ يبدح انكزبثخ انًسًبسٚخ انزٙ يكُذ االَسبٌ انؼشالٙ انمذٚى ا    -1

  .يٍ رذٍٔٚ ردبسثّ ٔيؼبسفّ ٔحفظٓب نًٍ سٛأرٙ ثؼذِ 

خ ثبًْٛخ انكزبثخ انًسًبسٚخ ٔانؼُبٚخ ٔاالْزًبو ثذساسزٓب الَٓب ركشف نُب يبحممّ االَسبٌ انًؼشف -2

 .فٙ يخزهف انًدبالد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ  يٍ اَدبصاد انؼشالٙ انمذٚى 

 انًٓبساد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ )انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ(د. 

 

فٙ انكشف ػٍ يخزهف َٕاحٙ انًسًبسٚخ  اًْٛخ انكزبثخرًُٛخ لذسح انطبنت انؼهًٛخ فٙ يدبل يؼشفخ 

  انحٛبح فٙ انؼشاق انمذٚى
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1- 

 
 ايزحبٌ سشٚغ  حضٕس٘  اهمية الكتابة حفع ٔاطالع 2

 ايزحبٌ سشٚغ حضٕس٘ الكتابة واللغة خٕاَت يؼشفٛخ  2 -2

 ايزحبٌ سشٚغ حضٕس٘ المسمارية فك رموز الكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -3

 ايزحبٌ سشٚغ حضٕس٘ تاريخ الكتابة المسمارية خٕاَت يؼشفٛخ 2 -4

 خٕاَت يؼشفٛخ 2 -5
 انتشار استخدام الكتابة

 المسمارية
 ايزحبٌ سشٚغ حضٕس٘

 ايزحبٌ سشٚغ حضٕس٘ بدايات الكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -6

 انكزشَٔٙ  ماقبل الكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -7
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ ماقبل التابة في بالد الرافدين  خٕاَت يؼشفٛخ 2 -8
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 خٕاَت يؼشفٛخ 2 -9
 مراحل تطور الكتابة

 المسمارية
 انكزشَٔٙ

أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ المرحلة الصورية  خٕاَت يؼشفٛخ 2 -11
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ المرحلة الرمزية خٕاَت يؼشفٛخ 2 -11
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ (المقطعية)المرحلة الصوتية خٕاَت يؼشفٛخ 2 -12     
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ العالمات الدالة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -13
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو



 

 انكزشَٔٙ النهايات الصوتية أسئهخ  2 -14
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ انواع العالمات المسمارية يؼشفٛخخٕاَت  2 -15
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ الطين مادة اساسية للكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -16
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ اعداد الواح الطين خٕاَت يؼشفٛخ 2 -17
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 خٕاَت يؼشفٛخ 2 -18
اشكال الرقم الطينية 

 واحجامها
 انكزشَٔٙ

أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 خٕاَت يؼشفٛخ 2 -19
الكتابة على مواد اخرى 

 سوى الطين
 انكزشَٔٙ

أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ قلم الكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -21
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ تعلم الكتابة خٕاَت يؼشفٛخ 2 -21
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو

 انكزشَٔٙ المدرسة وادارتها خٕاَت يؼشفٛخ 2  -22      
أسئهخ 

 ثبنكالسشٔو
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 انمشاءاد انًطهٕثخ:
 كزت انًمشس 
 ٖاخش 

 2000،تأليف الدكتور عامر سليمان،املوصل ،املسمارية الكتابة

 خيزطهجبد خبص

 املصادر األخرى املساندة هلذا املقرر هي 
بهيجه خليل اسماعيل ،الكتابة ،موسوعة حضارة  -1

 1985العراق،بغداد،

سليمان،الكتابة المسمارية والحرف عامر  -2

 1982العربي،الموصل،

انخذيبد االخزًبػٛخ )ٔرشًم ػهٗ سجٛم 

انًثبل يحبضشاد انضٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساسبد انًٛذاَٛخ( 
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 ______ انًزطهجبد انسبثمخ

 19 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 22 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 



 توصٌف منهاج مادة تارٌخ العراق القدٌم  للمرحلة االولى لسنة

 0202ــ  0202

 مدرس المادة : م. م. منذر علً قاسم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تمهٌد 

 21ـ  21    المكان والزمان                                                                               

التارٌخ القدٌم ، العراق جزء مهم من الشرق االدنى القدٌم ، التسمٌات المختلفة التً اطلقت على 

 اكد ، بالد بابل ، بالد اشور ، بالد مابٌن النهرٌن . ، بالد سومر ، بالدالعراق 

 12ــ  21                                                   الفصل االول : جغرافٌة العراق التارٌخٌة

  العوامل الجغرافٌة المؤثرة فً تارٌخ وحضارة العراق القدٌم

 ـ الموقع  1

 ـ التضارٌس  2

 أ ـ التكوٌن الجٌولوجً ألرض العراق    

 ب ـ أجزاء العراق الطبٌعٌة    

 ج ـ أنهار العراق   

 ـ المناخ  3

فً ، اثر الخلفٌة الجغرافٌة فً نشوء و تطور الحضارة العراقٌة القدٌمة : فً التركٌب السكانً   

تقدات الدٌنٌة ، فً الحٌاة نشوء أولى انظمة الحكم ، فً كثافة السكان ، التأثٌر النفسً ، فً المع

 االقتصادٌة ، طرق المواصالت ، االثار الباقٌة .

  40ـ  13                                                               الفصل الثانً : فً معنى التارٌخ

ة : ، المدونات التارٌخٌالتارٌخ ، عصور ماقبل التارٌخ والعصور التارٌخٌة ، تدوٌن التارٌخ 

نصوص التقاوٌم ، جداول الملوك ، التارٌخ التعاصري ، الحولٌات وكتب األخبار ، نصوص 

 تارٌخٌة اخرى . 

  قالتارٌخ علم من العلوم األنسانٌة ، التقوٌم وتارٌخ االحداث . التقوٌم فً العرا

 حسب الحوادث  ـ تارٌخ السنٌن 1

 ـ تارٌخ السنٌن حسب حكم الملوك 2

 ـ تارٌخ السنٌن باسم اللمو  3

  10ــ  41                                    الفصل الثالث مصادر معلوماتنا عن تارٌخ العراق القدٌم

التنقبٌات االثرٌة : العهد القدٌم ، اخبار الكتاب الكالسٌكٌٌن ، اخبار مصادر معلوماتنا قبل بدء  

 الّرحالة والسواح .

: التنقٌب والتلول االثرٌة ، الطبقة االثرٌة والدور الحضاري ، عملٌة التنقٌب عن التنقٌبات االثرٌة 

  الحضارٌة اراالثار ، تسمٌة االدوار الحضارٌة ، تأرٌخ األثار وتحدٌد ازمنة وتسلسل االدو



 224ــ  11                                          الفصل الرابع : العراق فً عصور ما قبل التارٌخ

  ـ عصور ما قبل التارٌخ والعصر الشبٌه  بالكتابً 1 

 أ ـ العصور الحجرٌة : العصر الحجري القدٌم 

 العصر الحجري الوسٌط                          

 العصر الحجري الحدٌث                          

 ب ـ العصر الحجري المعدنً 

 ج ـ العصر الشبٌه بالكتابً

 ـ جوائب من حضارة العراق فً عصور ما قبل التارٌخ  2

 : االالت واالدوات الحجرٌة .  1      

 : الفخار .  2      

 : االختام المنبسطة واالسطوانٌة . 3      

  : الكتابة .  4      

  212ـ  221                                      العراقٌة القدٌمة ولغاتها  الفصل الخامس : االقوام

 ـ االقوام العراقٌة القدٌمة فً عصور ما قبل التارٌخ ولغاتها . 1

 . ـ  السومرٌون ولغتهم 2

 .  ، تارٌخ اللغة االكدٌةـ االقوام الجزرٌة ولغاتها ، اللغة االكدٌة ، بعض قواعد اللغة االكدٌة  3

 ـ اقوام اخرى . 4

 221ــ  213                              الفصل السادس : العراق فً عصوره التارٌخٌة المبكرة 

 عصر فجر السالالت 

 مصادر معلوماتنا عن عصر فجر السالالت 

 االوضاع السٌاسٌة والعامة فً عصر فجر السالالت 

 السالالت الحاكمة فً عصر فجر السالالت 

 ساللة لجش االولى 

 اهم مواقع عصر فجر السالالت 

 214ــ   221                                 الفصل السابع : العراق فً ظل دولة القطر الواحدة 

ـ العراق فً ظل الدولة االكدٌة : هوٌة االقوام االكدٌة ، قٌام الدولة االكدٌة ، شخصٌة سرجون ،  1

 ة الملوك االكدٌٌن . إنجازات سرجون العسكرٌة ، خلفاء سرجون ، سٌاس

 ـ الغزو الكوتً وحرب التحرٌر االولى  2

 الغزو الكوتً  ، ساللة لجش الثانٌة ، حرب التحرٌر 

 ـ ساللة اور الثالثة  3

 اور ـ نمو مؤسس ساللة اور الثالثة ، خلفاء اور ـ نمو ، ابً ـ سٌن وانهٌار ساللة اور الثالثة .

 



  211ــ  211                     البابلً واالشوري القدٌمٌنالفصل الثامن : العراق فً العصرٌن 

 ق . م (  1555ـ  2006العصر البابلً القدٌم ) 

ـ عصر اٌسن ـ الرسا : ساللة اٌسن ، ساللة الرسا ، مملكة اشنونا ، مملكة ماري ، مملكة اشور  1

 والسالالت االخرى 

 ـ عصر حمورابً  2

 ـ اهم الخصائص الحضارٌة 3

 ق . م (  1521ـ  2000االشوري القدٌم )  العصر

 بالد اشور ، االشورٌون ، المراكز التجارٌة االشورٌة فً اسٌا الصغرى ، مملكة شمشً ـ ادد االول 

  021ـ  211                               الفصل التاسع : العصران البابلً واالشوري الوسٌطٌن 

 ) ساللة بابل الثالثة (  ـ بالد بابل فً مدة السٌطرة الكشٌة 1

 ـ بالد بابل فً ظل اٌسن الثانٌة ) ساللة بابل الرابعة (  2

 ـ بالد اشور فً العصر االشوري الوسٌط 3

 021ـ  023                                          االمبراطوري الفصل العاشر : العصر االشوري 

دنى القدٌم ، عوامل قوة االشورٌٌن ونجاحاتهم ، المنجزات االشورٌة ، الوضع العام فً الشرق اال

تقوٌم السٌاسة االشورٌة ، ملوك االمبراطورٌة االشورٌة االولى ، ملوك االمبراطورٌة االشورٌة 

 الثانٌة .

 031ــ  023                                     الفصل الحادي عشر : العصر االمبراطوري البابلً

بابلٌة الحدٌثة ، نبوخذ نصر الثانً ومنجزاته ، نبونائٌد ونهاٌة مؤسس الدولة ال بالصر الكلدٌون نبو

 الحكم الوطنً فً العراق .

  011ــ  031                             الفصل الثانً عشر : العراق تحت وطأة االحتالل االجنبً

 ق . م (  331ــ  535العراق تحت وطأة االحتالل األخمٌنً ) 

 ق . م ( 323ـ  331كندر المقدونً ) غزو االس

 ق . م (  126ــ  311مدة السٌطرة السلوقٌة ) 

 م ( 222ق . م ـ  126بالد بابل واشور تحت وطأة السٌطرة الفرثٌة ) 

  مدٌنة الحضر

 م( 632ـ  226العراق فً ظل االحتالل الساسانً ) 

 ونهاٌة االحتالل بظهور االسالم . 

 الحٌرة .

   013ـ  011                                                                            اهم المصادر 
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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

 

 ربِؼخ اٌّٛطً / و١ٍخ ا٢حبس اٌّؤعغخ اٌتؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ ا٢حبس اٌمغُ اٌزبِؼٟ / اٌّشوض .2

 اٌٍغخ األوذ٠خ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌجشاِذ اٌتٟ ٠ذخً ف١ٙب .4
 Googleثشٔبِذ اٌىتشٟٚٔ  wordِغ ِضبػشاد  pdfوتت 

classroom  

 صؼٛسٞ / اٌىتشٟٚٔ  أشىبي اٌضؼٛس اٌّتبصخ .5

 2121-2119 اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ع٠ٕٛب(  61اعجٛػ١بً ) 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 1/2/2121 تبس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف .8

 اٌّمشس:أ٘ذاف  .9
ٌهدف المقرر تعرٌف الطلبة بتارٌخ القوانٌن العراقٌة بشكل عام وقانون حمورابً بشكل خاص ومراحل 

فً تنظٌم حٌاة المجتمع والتعرٌف بمدى تأثٌر القوانٌن وتطبٌقها تطوره ومعرفة مضامٌن واهمٌة دراسته 
ي من خالل منع االعتداء وتحقٌق مفهوم العدالة بٌنهم، وما ٌحققه القانون من االمن على المستوى الفرد

بٌن افراد المجتمع وحماٌة امالكهم وتحقٌق التوازن واالستقرار وضبط وتنظٌم السلوك االجتماعً 
-sumوتوضٌح ماهٌة االسلوب المعتمد ذو المفهوم القانونً حٌث ان كل مادة قانونٌة تبدأ بأداة الشرط 

ma  بمعنى اذا ٌلٌها الفعل الذي وقع وجاء بصٌغةiprus لداللة على الزمن الماضً ومن ثم ٌأتً ل



 

وأهمٌة تعرٌف الطالب  iparrasوجوب الشرط الذي استعمل بصٌغة المضارع الدال على المستقبل 
بقواعد اللغة االكدٌة وتحلٌل المواد القانونٌة وترجمتها ودراسة االسماء واالفعال وازمنتها وحركات 

واالسماء الموصولة والنهاٌات الصفرٌة وغٌرها االعراب والصفة والضمائر المتصلة والمنفصلة 
 ووجوب توضٌح التشابه بٌن المفردات االكدٌة والعربٌة وبٌان خاصٌة االبدال بٌنهما.

 
 

 
 
 

 ِخشربد اٌتؼٍُ ٚؽشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ ٚاٌتم١١ُ .11

 ؽشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ أ. 

إٌظش٠خ ٚفك ِظبدس ِتؼذدح ػّٓ اٌّضبػشح  االعئٍخ ٚاالعتفغبساد ٚإٌّبلشبد اٌؼ١ٍّخ داخً -

 اٌىٛسط االٚي حُ اٌّضبػشاد اٌّؼتّذح ِٓ خالي إٌّظبد االٌىتش١ٔٚخ فٟ اٌىٛسط اٌخبٟٔ

اعتخذاَ ِشب٘ذ ٔظٛص اٌىتبثبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌتؼش٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ تذ٠ٚٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌطشق اٌتٟ تُ  -

 اػّذح ٚاػتّبد اٌؼالِخ اٌّذٚٔخ  تٕظ١ُ صمٛي إٌض ٚاالعطش ٚاٌّذٚٔخ ف١ٙب ٚو١ف١خ تمغ١ُ اٌٍٛس اٌٝ

ػٍٝ اٌزذساْ  تشرّتٙبصج اٌطٍجخ ػٍٝ ػًّ ّٔبرد اٚ ٌٛصبد تؼش٠ف١خ ثبٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚ -

 ٚاٌّشبسوخ فٟ إٌذٚاد ٚاٌٛسػ.

 ائك اٌتم١١ُ ة. ؽش

 

 االختجبس اٌشفٟٙ ٚاٌتضش٠شٞ ا١ٌِٟٛ حُ اٌشٙشٞ حُ ٔٙب٠خ اٌىٛسط -

 اٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚتض١ٍٍٙب ٚدساعتٙبتى١ٍف اٌطٍجخ ثؼًّ تمبس٠ش صٛي ثؼغ  -

ػٍٝ  ُاٌتضاَ اٌطٍجخ فٟ صؼٛس اٌّضبػشاد ٚاٌّشبسوخ داخً اٌّضبػشح ٚث١بْ ِذٜ لذستٙ -

 إٌّبلشخ ٚاٌتض١ًٍ

 اٌتفى١ش ِٙبسادد. 

 ِشارؼخ اٌّظبدس اٌؼ١ٍّخ راد اٌؼاللخ ثبٌّمشس اٌذساعٟ فٟ اٌّىتجبد اٌزبِؼ١خ ٚاالٌىتش١ٔٚخ -

ٌٍطٍجخ ِٓ خالي تذس٠جُٙ ػٍٝ تؼٍُ وتبثبد إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌمذسح ػٍٝ  ت١ّٕخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -

 ٚتض١ًٍ ِٛاد٘ب  ذ اٌٍغخِؼشفخ لٛاػ

 اٌّٙبساد األخشٜ اٌّتؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس اٌشخظٟ(اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ). د

اٌؼشال١خ ٚث١بْ ا١ّ٘خ ٚتض١ًٍ شر١ٓ ٠ّتٍه اٌخجشح فٟ ِؼشفخ تبس٠خ اٌمٛا١ٔٓ خاػذاد وبدس ِٓ اٌّت -

اٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ ٚلٛاػذٖ ٚتشرّخ ٔظٛطٗ ِٚؼشفخ اٌتشبثٗ ٚاٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌّؼب١ِٓ اٌمب١ٔٛٔخ 

 لذ٠ّب ٚصذ٠خب
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت

اسم الوحذة / 

المساق أو 

 الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 1 االصذاالٚي ٠َٛ 

ث١بْ ا١ّ٘خ دساعخ اٌمٛا١ٔٓ 

فٟ ص١بح اٌّزتّغ آٔزان 

ِٚب تضٍّٗ ِٓ لؼب٠ب 

ِتؼٍمخ ثّٛاد خبطخ 

ثبٌؼج١ذ ٚلؼب٠ب ارتّبػ١خ 

وبٌضٚاد ٚاٌطالق 

ٚا١ٌّشاث ٚاٌتزبسح 

ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّٛاد اٌتٟ 

تٕض ػٍٝ ِؼبلجخ 

 اٌّخبٌف

 قانون حمورابً

اٌمبء ِضبػشاد  -

ػٍٝ إٌّظبد 

االٌىتش١ٔٚخ فٟ وً 

 عبػخ دساع١خ

 

تظ١ُّ  -

ِضبػشاد راد 

ِضتٜٛ اٌىتشٟٚٔ 

،  wordثظ١غخ 

pdf  ،power 
point 

 
تض٠ٚذ اٌطٍجخ  -

ثبٌّظبدس راد 

اٌؼاللخ ثبٌّمشس 

اٌذساعٟ ٌٍتؼّك فٟ 

 لشاءح اٌّبدح

 

تى١ٍف اٌطٍجخ  -

ثبػذاد تمبس٠ش 

ػ١ٍّخ ِٓ 

ِٛػٛػبد اٌّمشس 

 اٌذساعٟ

 

ارشاء ِٕبلشبد  -

ِغ اٌطٍجخ ٚاٌتفبػً 

خالي االربثخ ِٓ 

ػٍٝ االعئٍخ 

 ٚاالعتفغبساد

اخت١بس شفٟٙ 

ِٟٛ٠ 

االٚي ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

تٛػ١ش اٌضشوخ ا١ٌّّضح 

فٟ اٌٍغخ االوذ٠خ ث١بْ 

 ِٛلؼٙب ِغ االِخٍخ
 قواعد اللغة االكدٌة

اخت١بس تضش٠شٞ 

ِٟٛ٠ 

االٚي ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

ششس صبالد اٌفؼً فٟ 

 اٌٍغخ االوذ٠خ ِغ االِخٍخ
 الفعل فً اللغة االكدٌة

اخت١بس شٙشٞ 

 تضش٠شٞ

 1 اٌخبٟٔ ٠َٛ االصذ
دساعخ اٌؼّبئش فٟ اٌٍغخ 

االوذ٠خ ِٚمبسٔتٙب ِغ اٌٍغخ 

 اٌؼشث١خ

الضمائر المتصلة 
والمنفصلة فً اللغة 

 االكدٌة
 تى١ٍف ٚارت

اٌخبٟٔ ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

ث١بْ ا١ّ٘خ اٌؼالِبد اٌذاٌخ 

 ِٓ اٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ
 الدالةالعالمات 

اٌّشبسوخ فٟ 

إٌشبؽ اٌظفٟ 

 ٚإٌّبلشخ

اٌخبٟٔ ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

ث١بْ الغبَ اٌظفخ 

ٚاغشاػٙب فٟ اٌٍغخ 

 االوذ٠خ
 الصفة فً اللغة االكدٌة

ػًّ تمبس٠ش 

 صٛي اٌّٛػٛع



 

 
 

 1 اٌخبٌج ٠َٛ االصذ

دساعخ االعُ ِٚب ٠ٍضك ثٗ 

ٚث١بْ االعّبء اٌّشتمخ ِٓ 

اٌفؼً اعُ اٌفبػً 

 ٚاٌّفؼٛي ٚغ١ش٘ب

 االسم فً اللغة االكدٌة
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اٌخبٌج ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

لشاءح اٌّبدح اٌغبثؼخ 

ٚتض١ًٍ ِٓ لبْٔٛ 

 صّٛساثٟ

المادة السابعة من 
 قانون حمورابً

اٌخبٌج ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ اٌّبدح 

 اٌخبِٕخ
المادة الثامنة من قانون 

 حمورابً

 1 اٌشاثغ ٠َٛ االصذ
لشاءح ٚتض١ًٍ اٌّبدح 

 اٌتبعؼخ
المادة التاسعة من 
 قانون حمورابً

اٌشاثغ ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌؼبششح
المادة العاشرة من 

 قانون حمورابً
اٌشاثغ ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ اٌّبدح 

 اٌضبد٠خ ػشش
المادة الحادٌة عشر من 

 حمورابً قانون

اٌخبِظ ٠َٛ 

 االصذ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌخب١ٔخ ػشش
المادة الثانٌة عشر من 

 قانون حمورابً

اٌخبِظ ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌخبٌخخ ػشش
المادة الثالثة عشر من 

 قانون حمورابً

اٌخبِظ ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ اٌّبدح 

 ػشش اٌشاثؼخ
المادة الرابعة عشر 
 من قانون حمورابً

اٌغبدط ٠َٛ 

 االصذ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌخبِغخ ػشش

المادة الخامسة 
عشر من قانون 

 حمورابً

اٌغبدط ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌغبدعخ ػشش

المادة السادسة 
عشر من قانون 

 حمورابً
اٌغبدط ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌغبثؼخ ػشش
المادة السابعة عشر 
 من قانون حمورابً

اٌغبثغ ٠َٛ 

 االصذ
1 

لشاءح ٚتض١ًٍ ٚتشرّخ 

 اٌّبدح اٌخبِٕخ ػشش
المادة الثامنة عشر 
 من قانون حمورابً

اٌغبثغ ٠َٛ 

 اٌخالحبء
ث١بْ ا١ّ٘خ ِؼب١ِٓ اٌّٛاد  1

اٌمب١ٔٛٔخ ٚأٛاع اٌؼمٛثبد 

اٌّفشٚػخ فٟ لبْٔٛ 

صّٛساثٟ ٚدفغ اٌغشاِبد 

اٚ اٌتؼ٠ٛؼبد ٚث١بْ 

ا١ّ٘خ ِضتٜٛ وً ِبدح 

ٚشٙبدح اٌشٙٛد ٚافشاد 

ِالصظبد صٛي لٛاػذ 

االفؼبي اٌشبرح ٚثؼغ 

اٌمٛاػذ اٌّّٙخ فٟ اٌٍغخ 

 االوذ٠خ ٌىً ِبدح

 

اٌغبثغ ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1  

اٌخبِٓ ٠َٛ 

 االصذ
1  

اٌخبِٓ ٠َٛ 

 اٌخالحبء
1  

اٌخبِٓ ٠َٛ 

 اٌخ١ّظ
1  

 ػًّ تمبس٠ش صٛي اٌّبدح ِٕٚبلشتٙب فؼال ػٓ ارشاء االختجبساد اٌشٙش٠خ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌتضت١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ:
 وتت اٌّمشس 
 ٜاخش  

 )اٌجبث١ٍخ ٚاالشٛس٠خ(/ د. ػبِش ع١ٍّبْ اٌٍغخ االوذ٠خ

 شش٠ؼخ صّٛساثٟ/ د. ٔبئً صْٕٛ

ًلٛاػذ اٌٍغخ االوذ٠خ/ فٛصٞ سش١ذ

  خِتطٍجبد خبط

 ذحِٔظبدس عب

 اٌؼشثٟ / د. ػٍٟ ٠بع١ٓ اٌزجٛسٞ –لبِٛط اٌٍغخ االوذ٠خ 

 لبِٛط اٌؼالِبد اٌّغّبس٠خ / الثبد س١ٕ٠ٗ 

 CADلبِٛط 

 اٌؼشث١خ / د. ػٍٟ فّٟٙ خش١ُ اٌٍغخ االوذ٠خ

ٚتشًّ ػٍٝ عج١ً اٌخذِبد االرتّبػ١خ )

اٌّخبي ِضبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌتذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ( 
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  اٌّتطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 العممي جهاز اإلشراف والتقويم    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييم طريقت طريقت التعليم

1 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

فنون االنسان فً 
 العصر الحجري القدٌم

شزذ انمادج 

 ومىالشتها
تمييم صفي 

 وواخثاخ

2 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 اشهر المواقع الفنٌة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

3 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 مواد الرسم والنحت

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

4 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

موضوعات الرسوم 
 والمنحوتات

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

5 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 التنفٌذاسلوب 

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

6 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

دافع االنسان فً العمل 
 الفنً

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

7 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

فنون االنسان فً 
العصر الحجري 

 الحدٌث

شزذ انمادج 

 ومىالشتها
تمييم صفي 

 وواخثاخ

8 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 فن العمارة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

9 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 فن الفخار

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ



 

12 2 
اطالع انطهثح 

 ومعزفتهم عه فه

 انعزاق انمذيم

 فخار حسونة
 فخار سامراء

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

11 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 فخار حلف 
 فخار العبٌد

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

12 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 فن النحت
شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

13 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

فنون العصر الشبٌه 
 بالكتابً

شزذ انمادج 

 ومىالشتها
تمييم صفي 

 وواخثاخ

14 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 فن العمارة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

15 2 
انطهثح اطالع 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 فن النحت

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

16 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 النحت المجسم

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

17 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 االختام االسطوانٌة

انمادج شزذ 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

18 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 صناعة وتزٌٌن الفخار

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

19 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 الرسوم الجدارٌة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

22 2 
انطهثح  اطالع

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 الفنون السومرٌة
شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

21 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 فن العمارة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

22 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 المعابد  السومرٌة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

23 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 القصور  السومرٌة
شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 العممي جهاز اإلشراف والتقويم    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

24 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 النحت وانواعه

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

25 2 
انطهثح اطالع 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 االلواح النذرٌة
 المسالت

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

26 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

 الواح التطعٌم
 االختام االسطوانٌة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

27 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم
 الفخارٌات  السومرٌة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ

28 2 
اطالع انطهثح 

ومعزفتهم عه فه 

 انعزاق انمذيم

الفنون  السومرٌة 
 الدقٌقة

شزذ انمادج 

 ومىالشتها

تمييم صفي 

 وواخثاخ
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                     انمزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انممزر 
 اخزي  

ًكتابًعنًتاريخًالفنًفيًبالدًالرافدينًـــــــًزهيرًصاحب
 كتابًعنًتاريخًالفنًــــــــًانطوانًمورتكات

   حمتطهثاخ خاص

وتشمم عهً سثيم انخذماخ االختماعيح )

انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية 

 انمهىي وانذراساخ انميذاويح( 

 
العلمي للمادة من خالل الرسوم واملخططات تدريب الطالب على التوصيف 

 واملشاهد الفنية
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  انمتطهثاخ انساتمح

  ألم عذد مه انطهثح 

  أكثز عذد مه 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

 

 خبيؼخ انًىصم / كهُخ اِثبس انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى اِثبس انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 فُىٌ وػًبسح انُىَبٌ وانشويبٌ اسى / سيض انًمشس .3

  Google classroom فُهبانجشايح انزٍ َذخم  .4

 حعىسٌ / انكزشوٍَ  أشكبل انحعىس انًزبحخ .5

 2221-2222 انفصم / انسُخ .6

  اسجىػُبً  2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 13/7/2221 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
والتعريف بمدى تأثير يهدف المقرر تعريف الطلبة بعمارة وفنون اليونان والرومان ومراحل تطورها 

 الحضارات االخرى ومنها حضارة بالد الرافدين وتأثيرها على حضارة اليونان والرومان.
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 يخشخبد انزؼهى وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

ظًٍ  انًحبظشح انُظشَخ وفك يصبدس يزؼذدح االسئهخ واالسزفسبساد وانًُبلشبد انؼهًُخ داخم -

 انكىسط االول ثى انًحبظشاد انًؼزًذح يٍ خالل انًُصبد االنكزشوَُخ فٍ انكىسط انثبٍَ

اسزخذاو يشبهذ انؼًبسح وانفٍ نزؼشَف انطهجخ انطشق انزٍ ارجؼهب انُىَبٌ وانشويبٌ فٍ انؼًبسح  -

 وانُحذ وانشسى.

 ائك انزمُُى ة. غش

 

 َهبَخ انكىسطاالخزجبس انشفهٍ وانزحشَشٌ انُىيٍ ثى انشهشٌ ثى  -

 ركهُف انطهجخ ثؼًم رمبسَش حىل ثؼط انًىاد انمبَىَُخ ورحهُههب ودساسزهب -

ػهً  ىانزضاو انطهجخ فٍ حعىس انًحبظشاد وانًشبسكخ داخم انًحبظشح وثُبٌ يذي لذسره -

 انًُبلشخ وانزحهُم

 انزفكُش يهبسادج. 

 انًكزجبد اندبيؼُخ واالنكزشوَُخ.يشاخؼخ انًصبدس انؼهًُخ راد انؼاللخ ثبنًمشس انذساسٍ فٍ  -

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

اػذاد كبدس يٍ انًزخشخٍُ ًَزهك انخجشح فٍ يؼشفخ ربسَخ انحعبساد انمذًَخ ويُهب حعبسح  -

 وفُىٌ وػًبسح انُىَبٌ وانشويبٌ وانحعبساد االخشي.



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 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

 1 االثٍُُ
انخهفُخ اندغشافُخ واثشهب 

ػهً ربسَخ وحعبسح ثالد 

 انُىَبٌ
 االغريق

انمبء يحبظشاد  -

ػهً انًُصبد 

االنكزشوَُخ فٍ كم 

 سبػخ دساسُخ

 

رصًُى  -

يحبظشاد راد 

يحزىي انكزشوٍَ 

،  wordثصُغخ 

pdf  ،power 
point 

 
رضوَذ انطهجخ  -

ثبنًصبدس راد 

انؼاللخ ثبنًمشس 

انذساسٍ نهزؼًك فٍ 

 لشاءح انًبدح

ركهُف انطهجخ  -

ثبػذاد رمبسَش 

ػهًُخ يٍ 

يىظىػبد انًمشس 

 انذساسٍ

اخشاء يُبلشبد  -

يغ انطهجخ وانزفبػم 

يٍ خالل االخبثخ 

االسئهخ ػهً 

 واالسزفسبساد

اخزُبس شفهٍ 

 َىيٍ

 االغريق انذَبَخ 1 انثالثبء
اخزُبس رحشَشٌ 

 َىيٍ

 االغريق َظبو انحكى 1 االثٍُُ
اخزُبس شهشٌ 

 رحشَشٌ

 ركهُف واخت االغريق االلزصبد 1 انثالثبء

 االغريق انؼًبسح وانفُىٌ 1 االثٍُُ
انًشبسكخ فٍ 

انُشبغ انصفٍ 

 وانًُبلشخ

 االغريق انفهسفخ 1 انثالثبء
ػًم رمبسَش 

 حىل انًىظىع

 1 االثٍُُ
انزذوٍَ انزبسَخٍ ػُذ 

 االغشَك
 االغريق

خ 
ح

صف
 ان

ٍ
 ف

سح
كى

يز

مخ
بث
س

ان
 

خ 
ح

صف
 ان

ٍ
 ف

سح
كى

يز

مخ
بث
س

ان
 

 1 انثالثبء
رأثُش حعبساد انششق 

 انمذَى ػهً ثالد انُىَبٌ
 االغريق

 االغريق انُحذ 1 االثٍُُ



 

 
 

 االغريق انًُحىربد انحدشَخ 1 انثالثبء

 االغريق انًُحىربد انززكبسَخ 1 االثٍُُ

 االغريق انشسى وانًىصائُك 1 انثالثبء

 1 االثٍُُ
ًَبرج يٍ انزًبثُم 

 وانُحبرٍُ
 االغريق

 االغريق غشص االػًذح 1 انثالثبء

 االغريق انًؼبثذ 1 االثٍُُ

 1 االثٍُُ
 انؼىايم انًؤثشح فٍ انفُىٌ

 انشويبَُخ
 انشويبٌ

 انشويبٌ فٍ انؼًبسح انشويبَُخ 1 انثالثبء

 انشويبٌ فُىٌ انؼصش االرشوسكٍ 1 االثٍُُ

 انشويبٌ غشص االػًذح انشويبَُخ 1 انثالثبء

 انشويبٌ و(واالسىاق انؼبيخ )انفىس 1 االثٍُُ

 انشويبٌ انًؼبثذ انشويبَُخ 1 انثالثبء

 انشويبٌ انجبَثُىٌ فٍ سويبيؼجذ  1 االثٍُُ

 انشويبٌ انجبصَهُكبد 1 انثالثبء

 انشويبٌ انًسشذ انشويبٍَ 1 االثٍُُ

 انشويبٌ الىاط انُصش 1 انثالثبء

 انشويبٌ انًههً 1 االثٍُُ

 انشويبٌ يجًُ انكىنىسُىو 1 االثٍُُ

 انشويبٌ انحًبيبد 1 انثالثبء

 1 االثٍُُ
نهؼًبسح انسًبد انؼبيخ 

 انشويبَُخ
 انشويبٌ

 انشويبٌ االسىاق 1 انثالثبء

 انشويبٌ انمصىس 1 االثٍُُ

 ػًم رمبسَش حىل انًبدح ويُبلشزهب فعال ػٍ اخشاء االخزجبساد انشهشَخ



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

 )انجبثهُخ واالشىسَخ(/ د. ػبيش سهًُبٌ انهغخ االكذَخ

 ششَؼخ حًىساثٍ/ د. َبئم حُىٌ

ًلىاػذ انهغخ االكذَخ/ فىصٌ سشُذ

  خيزطهجبد خبص

 ذحَيصبدس سب

 انؼشثٍ / د. ػهٍ َبسٍُ اندجىسٌ –لبيىط انهغخ االكذَخ 

 لبيىط انؼاليبد انًسًبسَخ / الثبد سَُُه 

 CADلبيىط 

 انؼشثُخ / د. ػهٍ فهًٍ خشُى انهغخ االكذَخ

ورشًم ػهً سجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يحبظشاد انعُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 
 

 ػشض ثبنىسبئم االنكزشوَُخ
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  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 


