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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

 

 خبيؼخ انًىصم انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ االثبس /االثبس انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 Abhb5is اسى / سيض انًمشس .3

 انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4
 pdf  +word+ كالسشوو + كىكم يُذ

+powerpoint 

 انكزشوٍَ أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 2221-2222 انفصم / انسُخ .6

 سُىَبً(62اسجىع) 2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 2221-7-12 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 
 توظيف محتوى التعلم لتفسير المشكالت التي تواجه العملية التعليمية -1
 وضع مقترحات للتغلب على مشكلة تدني مستوى فاعليه العملية التعليمية -2
 ايجاد حلول لمشكلة تدني مستوى دافعية الطلبة نحو الدراسة-3
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 رزجغ فٍ هزا انًمشس اَىاع يخزهفخ يٍ انزذسَسُبد يُهب :

 انًحبضشاد انُظشَخ وفك يبيزبذ فٍ انًصذس انشئُس وانًصبدس انًسبػذح نهًمشس -1

 طشَمخ االسزدىاة السزطالع اساء انطهجخ حىل يؼشفزهى انسبثمخ ػٍ انًىضىع -2

 

 ائك انزمُُى ة. طش

 

 اخزجبساد َظشَخ  -1

 انزكهُف ثىاخجبد ػًهُخ حىل يخزهف اَىاع انخذيبد  -2

 كزبثخ رمبسَش وانجُجشاد ػٍ انًىضىع 

 

 انزفكُش يهبسادج. 

 

 ًخزهفخ  وانفخش ثًُدضاد انفُبٍَُ فٍ انصُبػبد ان انززكُش ثًبضٍ االيى -

َزؼشفى اَىاع انضخبسف وطشق انضخشفخ وكزنك اَىاع انضَُخ وانحهٍ فضال ػٍ يبدح انضخبج  -

 . وطشق صُبػزهب 

 

 

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

 

انزؼهى  طشق انضخشفخ واسهىة رُفُزهب فٍ ػصىس يخزهفخ وػهً يىاد يزُىػخ  واَىاع انحهٍ وانضَُخ 

 انًسزخذيه  فٍ يخزهف انؼصىس وكزنك َشأح يبدح انضخبج وطشق صُبػزهب 
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 حفع واطالع  2  -1
انحفش ػهً انخشت فٍ 

  انؼصش االيىٌ
 انكزشوٍَ

سئهخ كىكم ا

 يُذ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -2
حفش ػهً انخشت فٍ ان

 انؼصش انؼجبسٍ 
 انكزشوٍَ

سئهخ كىكم ا

 يُذ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -3
يُجش خبيغ انمُشواٌ 

  انخشجٍ اًَىرخبً 
 انكزشوٍَ

سئهخ كىكم ا

 يُذ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -4
انحفش ػهً انخشت فٍ 

 ثالد انشبو 
 انكزشوٍَ

اسئهخ فٍ 

 كىكم يُذ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -5
انحفش ػهً انخشت فٍ 

 ثالد انشبو 
 انكزشوٍَ

يشخؼخ كىكم 

 يُذ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -6
انحفش ػهً انخشت فٍ 

 انؼصش االَىثٍ 
 ايزحبٌ سشَغ  انكزشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ  2  -7
انحفش ػهً انخشت فٍ 

 انؼصش انًًهىكٍ 
 انكزشوٍَ

كىكم اسئهخ ث

  يُذ

8-  2 
يهًخ دساسُخ يغ  خىاَت يؼشفُخ 

 انًُبلشخ 
 انكزشوٍَ

اسئهخ ثكىكم 

 يُذ

9-  2 
انحفش ػهً انخشت فٍ  خىاَت يؼشفُخ 

 ثالد انًغشة
 انكزشوٍَ

اسئهخ ثكىكم 

  يُذ

12-  2 
انحفش ػهً انخشت فٍ  خىاَت يؼشفُخ 

  ثالد االَذنس

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

11-  2 
 خىاَت يؼشفُخ 

 انفسُفسبء لجُم االسالو
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

اسئلة بكوكل  الكرتوينانفسُفسبء فٍ انؼصش  خىاَت يؼشفُخ  2  -12



 

) فسُفسبء لجه  االيىٌ

 انصخشح اًَىرخبً(
 ميت

13-  2 
فسُفسبء اندبيغ  خىاَت يؼشفُخ 

  االيىٌ فٍ ديشك 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

14-  2 
انفسُفسبء فٍ انؼصش  اسئلة

 انؼجبسٍ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

15-  2 

انحفش ػهً انحدش  جوانب معرفية 

واندص فٍ فدش 

االسالو وانؼصش 

 االيىٌ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

16- 

 
2 

اهى انًًُضاد  جوانب معرفية 

انًسزدذح نهضخبسف 

 فٍ انؼصش االيىٌ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

17- 2 
انحفش ػهً انحدش  جوانب معرفية 

واندص فٍ انؼصش 

 انؼجبسٍ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

18- 2 
طروز سامراء في  جوانب معرفية 

 الحفر على الجص 

متحان شفهي  ا الكرتوين
 ميتكوكل 

19- 2 
انحفش ػهً انحدش  جوانب معرفية 

واندص فٍ انؼصش 

 انفبطًٍ

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

22- 2 
انحفش ػهً انحدش  جوانب معرفية 

واندص فٍ ثالد 

 انًغشة 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

21- 2 
انحفش ػهً انحدش ا جوانب معرفية 

واندص فٍ ثالد 

 االَذنس

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

22- 2 
واخت ػًم رمبسَش  جوانب معرفية 

نًبدح انحدش واندص 

 ويُبلشزهب 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

23- 2 
يُبلشخ رمبسَش يبدح  جوانب معرفية 

 انحدش واندص 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

24- 2 
انحهٍ فٍ انؼصش  جوانب معرفية 

اندبههٍ وػصش 

 انشسبنخ انًحًذَخ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

25- 2 
 جوانب معرفية 

  انحهٍ وادواد انضَُخ 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

 اسئلة بكوكل  الكرتوين انضخبج وانجهىس  جوانب معرفية  2 -26
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  ميت

27- 2 
رهىٍَ انضخبج وطشق  جوانب معرفية 

 صُبػزخ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

 اسئهخ  اسئهخ 2 -28
اسئلة بكوكل   الكرتوين

 كالس روم

29- 2     

32- 2     



 

 

 
 
 
 
 
 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ:

 كزت انًمشس 

  اخشي 

د.عبذ :)الفنون الزخرفيت العربيت االسالميت (تأليف :الكتاب 

)جامعت ود. احمذ قاسم الجمعت صالح العبيذي .د العزيز حميذ و

 (1912-بغذاد 

 يزطهجبد خبصخ 

 :سىف ركىٌ يصبدس يسبَذح 

 (االخشبة انًضخشفخ فٍ انطشاص االيىٌ ) فشَذ شبفؼٍ  -

 وكزبة انؼًبسح انؼشثُخ فٍ يصش االساليُخ ػصش انىالح

 (اسَسذ كىَُم )انفٍ االساليٍ  -

 دًَبَذ )انفُىٌ االساليُخ ( -

 صكٍ يحًذ حسٍ ) فُىٌ االسالو (  -

 هُبء ػجذ انخبنك ) انضخبج االساليٍ (.  -

انخذيبد االخزًبػُخ )ورشًم ػهً سجُم 

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 

 

 ػشض ثبنىسبئم االنكزشوَُخ

 

 

 انمجىل  .13

 -- انًزطهجبد انسبثمخ

 12 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 17 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

 

 خبيعخ انًىطم انًؤصضخ انتعهًُُخ .1

 قضى اِثبس /كهُخ اِثبس  انقضى اندبيعٍ / انًشكز .2

 انهغبد انعشاقُخ انقذًَخ اصى / سيز انًقشس .3

 .Google classroom, Video, word, pdf. , jpg  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

  Google classroom, Meet أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221/  2222 انفظم / انضُخ .6

 صبعخ 44 )انكهٍ(عذد انضبعبد انذساصُخ  .7

 2221/  27/  12 تبسَخ إعذاد هزا انىطف .4

 انًقشس:أهذاف  .9
ا مما يساعد على ترجمة النصوص ماألكدية وقواعدهو تعريف الطلبة باللغتين السومرية -

وفهم مضامينها وبالتالي التعّرف على الحضارة العراقية القديمة  المسمارية المدونة بهاتين اللغتين

بتفاصيلها وبمختلف جوانبها الحياتية والثقافية والسياسية والقانونية واالقتصادية والدينية 

 واالجتماعية وغيرها...
 

  



 

 

  

 وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُىيخشخبد انتعهى  .12

 طشائق انتعهُى وانتعهى أ. 

 عٍ يحبضشاد األصتبر يٍ خالل انًُظبد اإلنكتشوَُخ. -

 األصئهخ واالصتفضبساد وانًُبقشبد انعهًُخ داخم انظف. -

 تكهُف انطهجخ ثتحضُش انىاخجبد.  -

 ائق انتقُُى ة. طش

 واالختجبس انتحشَشٌ.االختجبس انشفهٍ ) طشذ األصئهخ وانًُبقشبد(  -

 االختجبس انتحشَشٌ انشهشٌ. -

 االختجبس انتحشَشٌ فٍ َهبَخ انفظم انذساصٍ. -

 أو كتبثخ انتقبسَش. تكهُف انطهجخ ثتشخًخ انُظىص، -

 انتفكُش ج. يهبساد

 .انهغىَخ تًُُخ انًهبساد انفكشَخ وانقذساد انعهًُخ نهطهجخ يٍ خالل عقذ يقبسَبد

 وانًُقىنخ )انًهبساد األخشي انًتعهقخ ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(انًهبساد انعبيخ د. 

 

 خ  نذَهى يٍ خالل عقذ انًقبسَبد.تًُُخ قذساد انطهجخ انعهًُخ وتطىَش انثقبفخ انهغىَخ واألدثُخ وانقبَىَُ
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3 األول

تًُُخ يهبساد انطهجخ 

انخبطخ ثبنتزكش وانفهى 

 وانتحهُم وانًقبسَخ
 

 
 
 
 

تشدُع انطهجخ عهً 

انتعهى انزاتٍ وتحًم 

 انًضؤونُخ انعهًُخ
 
 
 
 
 

اكتضبة انخجشاد 

 وانًهبساد انًتعذدح
 
 
 

تطور نظام الكتابة 
 المسمارية

انتعهُى 

اإلنكتشوٍَ 

انزٌ َتًثم 

ثئنقبء 

انًحبضشاد 

عهً يُظبد 

انتىاطم 

انتعهًٍُ 

اإلنكتشوَُخ 

انًتبحخ يثم  

(Meet )

فضالً عٍ 

اصتخذو ثشايح 

أخشي يثم 

فُذَى تضدُم 

انشبشخ و 

Power 
Point  و 

Word    و

pdf. 

 وطىس

انًشبسكخ فٍ 

انُشبط انظفٍ 

 وانًُبقشخ

 3 انثبٍَ
التجانس اللفظي والتعدد 

 اللفظي

 أقسام الجملة السومرية 3 انثبنث

 الصفة والموصوف 3 انشاثع

 تطجُقُخ أيثهخ 3 انخبيش

االختجبساد 

انشفهُخ 

 انُىيُخ

 حبنخ اإلضبفخ 3 انضبدس

 تطجُقُخ أيثهخ 3 انضبثع

 ضًبئش اإلشبسح 3 انثبيٍ

االيتحبَبد  تطجُقُخ أيثهخ 3 انتبصع

انضشَعخ 

 انُىيُخ

 

 حشوف اندش 3 انعبشش

 تطجُقُخأيثهخ  3 انحبدٌ عشش

 تطجُقُخ أيثهخ 3 انثبٍَ عشش

االيتحبَبد 

 انشهشَخ
 تطجُقُخ أيثهخ 3 انثبنث عشش

 3 انشاثع عشش
انعاليبد انظىسَخ 

 انضىيشَخ



 

 3 انخبيش عشش

تًُُخ يهبساد انطهجخ 

انخبطخ ثبنتزكش وانفهى 

 وانًقبسَخوانتحهُم 
 
 
 
 

تشدُع انطهجخ عهً 

انتعهى انزاتٍ وتحًم 

 انًضؤونُخ انعهًُخ
 
 
 
 
 

اكتضبة انخجشاد 

 وانًهبساد انًتعذدح
 
 
 

 انهغخ األكذَخ       

انتعهُى 

اإلنكتشوٍَ 

انزٌ َتًثم 

ثئنقبء 

انًحبضشاد 

عهً يُظبد 

انتىاطم 

انتعهًٍُ 

اإلنكتشوَُخ 

انًتبحخ يثم  

(Meet )

فضالً عٍ 

اصتخذو ثشايح 

أخشي يثم 

فُذَى تضدُم 

انشبشخ و 

Power 

Point  و 

Word    و

pdf. 

 طىسو

انًشبسكخ فٍ 

انُشبط انظفٍ 

 وانًُبقشخ

 3 انضبدس عشش
انخظبئض انهغىَخ 

 انًشتشكخ

 أصًبء أكذَخ يُتخجخ 3 انضبثع عشش

 االصى فٍ انهغخ األكذَخ 3 انثبيٍ عشش

 حشكبد االعشاة 3 انتبصع عشش

االختجبساد 

انشفهُخ 

 انُىيُخ

 خُش االصى 3 انعششوٌ

انحبدٌ 

 وانعششوٌ
 انعذد 3

انثبٍَ 

 وانعششوٌ
 انظفخ وانًىطىف 3

انثبنث 

 وانعششوٌ
 حبنخ اإلضبفخ 3

االيتحبَبد 

انضشَعخ 

 انُىيُخ

 

انشاثع 

 وانعششوٌ
 طُغ انفعم انشئُضخ 3

انخبيش 

 وانعششوٌ
3 

ضًبئش انفبعم انًشتجطخ 

 نفعمثب

انضبدس 

 وانعششوٌ
3 

ضًبئش انفبعم انًشتجطخ 

 ثبنفعم

االيتحبَبد 

 انشهشَخ
انضبثع 

 وانعششوٌ
 انضًبئش انشخظُخ 3

انثبيٍ 

 وانعششوٌ
 ضًبئش انتًهك 3
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انقشاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقشس 
 اخشي  

-Ali and others, Introduction to the Study of 

Ancient Languages. 

5002ًعامرًسليمان,ًاللغةًاألكدية,ًالموصل,ً ً-

  خيتطهجبد خبط
-. 

- J. Huehnergard, A GRAMMAR OF 

AKKADIAN, 2011. 

وتشًم عهً صجُم انخذيبد االختًبعُخ )

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساصبد انًُذاَُخ( 

 
 
 
 
 

 انقجىل  .13

  انًتطهجبد انضبثقخ

 12 أقم عذد يٍ انطهجخ 

 22 أكجش عذد يٍ انطهجخ 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 اإلشراف والتقويم العمميجهاز     

 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

 

 خبمؼة انمىصم   انمؤسسة انحؼهُمُة .1

 لسم اِثبر –كهُة االثبر    انمسم اندبمؼٍ / انمزكش .2

 mwon5im)  (رمش انصف  2ج –انؼزاق فٍ انحبرَخ انمذَم   اسم / رمش انممزر .3

    Google  Classroom  + Office+ PowerPoint انجزامح انحٍ َذخم فُهب .4

 انكحزووٍ    أشكبل انحضىر انمحبحة .5

 2222 - 2221    انفصم / انسىة .6

 سبػة  77  )انكهٍ(ػذد انسبػبت انذراسُة  .7

 2221 - جمىس– 12 جبرَخ إػذاد هذا انىصف .7

 انممزر:أهذاف  .9
 
 

 العراق القديم تعريف الطلبة بحضارة
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مخزخبت انحؼهم وطزائك انحؼهُم وانحؼهم وانحمُُم .12

 طزائك انحؼهُم وانحؼهم أ. 

 

 محبضزات وظزَة مه انمصذر انممزر  -1

 طزَمة انسؤال واندىاة -2

 

 ائك انحمُُم ة. طز

 

 َحم جمُُم انطهجة حست مب َهٍ :

  اخحجبرات وظزَة -1

 ثخصىص انمىاضُغ اِثبرَة انحكهُف ثدهت جمبرَز ػهمُة  -2

 واخجبت ثُحُة  ػه انمىضىع -3

 

 

 انحفكُز مهبراتج. 

 

جؼمُك انحفكُز ثحضبرت انؼزاق انمذَمة  وانحؼزف ػهً اهم انؼىامم انحٍ لبمث ػهُهب حضبرات وادٌ 

 انزافذَه

 

 

 

 انشخصٍ(انمهبرات األخزي انمحؼهمة ثمبثهُة انحىظُف وانحطىر انمهبرات انؼبمة وانمىمىنة ). د

 

جذرَت انطهجة  ػهً جطىَز مهبراجهم فٍ ػمهُة انجحث ػه انمىاضُغ اِثبرَة  فٍ االوحزوث وانمىالغ 

 االنكحزووُة نهمدالت اِثبرَة 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 اإلشراف والتقويم العمميجهاز     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقت  طريقت التعليم

 حفع واطالع 3 1
نظام الحكم في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 2
النظام الملكي في 

 العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 3
االدارة والعالقات 

الخارجية في العراق 
 القديم

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 4
العصر االدارة في 

 االشوري
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 5
الدبلوماسية العالقات 

 في العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 6
في  الجيش والسالح
 العراق القديم

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 7
صنوف الجيش 

 اآلشوري
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 7
قيادة الجيش اآلشوري 

 وادارته
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 9
انواع االسلحة في 
 الجيش االشوري

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 12
لمحات من المعتقدات 

الدينية في العراق 
 القديم

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 11
سمات المعتقدات 
الدينية في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ



 

 حفع واطالع 3 12
المعابد في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 13
الكهنة في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ بالمنهج امححبن 3 14

 حفع واطالع 3 15
السحر والعرافة في 

 العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 16
االوضاع االجتماعية 

 في العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 17
الطبقات االجتماعية 

 في العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 17
اساليب الدفن في 

 العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 19
القانون وتطبيق العدالة 

 في العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 22
مصادر المعلومات 

عن القانون في العراق 
 القديم

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 21
سمات القوانين في 

 العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 22
الحياة االقتصادية في 

 العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 23
االمعارف اللغوية 
والتعليم في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 24
العلوم في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 25
الفنون في العراق 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 واطالعحفع  3 26
المدن القديمة وآثارها 

 الباقية في العراق
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 حفع واطالع 3 27
التراث الحضاري 

 للعراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووٍ

 اسئهة واخىثة انكحزووٍ بالمنهج امححبن 3 27

29      

32      



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 اإلشراف والتقويم العمميجهاز     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 انجىُة انحححُة  .12

 انمزاءات انمطهىثة:
  انممزركحت 
 اخزي  

 2ج –انؼزاق فٍ انحبرَخ انمذَم 

 ال َىخذ             ةمحطهجبت خبص

وجشمم ػهً سجُم انخذمبت االخحمبػُة )

انمثبل محبضزات انضُىف وانحذرَت 

 انمهىٍ وانذراسبت انمُذاوُة( 
 ال َىخذ           

 انمجىل  .13

  انمحطهجبت انسبثمة

      9                           ألم ػذد مه انطهجة 

 17                          أكجز ػذد مه انطهجة 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 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

 

 ربيعخ انًىصم  انًؤسسخ انتعهيًيخ .1

 /قسى االحبر/انفزع انقذيى كهيخ االحبر انقسى انزبيعي / انًزكز .2

 عصىر يبقجم انتبريخ  اسى / ريز انًقزر .3

  Meet /class room يذخم فيهبانجزايذ انتي  .4

 انكتزوَي  أشكبل انحضىر انًتبحخ .5

 2٢2٢/2٢21 انفصم / انسُخ .6

 أسجىعيبسبعخ  3 )انكهي(عذد انسبعبد انذراسيخ  .7

 1/11/2٢21 تبريخ إعذاد هذا انىصف .8

 انًقزر:أهذاف  .9
القدٌمة الحجرٌة عصور البعصور ماقبل التارٌخ منذ تعرٌف طلبة المرحلة الثالثة فً قسم االثار القدٌمة 

فً كل من العراق وانتهاءا بالعصر الحجري الحدٌث  الى العصر الحجري الوسٌطواقسامها وادوارها 
والفخارٌات واالدوات الحجرٌة  من حٌث الموقع والعمارةبالد عٌالم وبالد األناضول وبالد الشام و

 وغٌرها.
 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 وانتقييىيخزربد انتعهى وطزائق انتعهيى وانتعهى  .1٢

 طزائق انتعهيى وانتعهى أ. 

 يٍ يصبدر وثحىث تخذو انًبدح  انًحبضزاد انُظزيخ وفق يب تىفز

 

 

 

 

 ائق انتقييى ة. طز

 

 

 ويطبنجخ انطبنت ثبنجحج واالربثخ  األسئهخانحضىر وطزس 

 

 

 

 انتفكيز يهبرادد. 

 

 

 

 

 

 ثقبثهيخ انتىظيف وانتطىر انشخصي( انًهبراد األخزي انًتعهقخانًهبراد انعبيخ وانًُقىنخ ). د

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

  انكتزوَي عصر البالٌستوسٌن فهى انًبدح 2 االرثعبء

  انكتزوَي انسان النٌادرتال فهى انًبدح 1 انخًيس

  انكتزوَي العصور الحجرٌة فهى انًبدح 2 االرثعبء

 فهى انًبدح 1 انخًيس
العصر الحجري القدٌم 

 األدنى
  انكتزوَي

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
العصر الحجري القدٌم 

 األدنى
  انكتزوَي

 فهى انًبدح 1 انخًيس
االت الدور ما قبل 

 االبفٌلً
  انكتزوَي

 انكتزوَي االت الدور االبفٌلً فهى انًبدح 2 االرثعبء
 أسئهخطزس 

 ويُبقشتهب

  انكتزوَي االت الدور االشوري فهى انًبدح 1 انخًيس

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
العصر الحجري القدٌم 

األوسط الدور 
 اللٌفالوازي

  انكتزوَي

 فهى انًبدح 1 انخًيس
االت الدور 
 الموستٌري

  انكتزوَي

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
العصر الحجري القدٌم 

األعلى الدور 
 االوروغنٌشً

 انكتزوَي
تكهيف انطهجخ 

 ثىارت

  انكتزوَي الدور السلوتري فهى انًبدح 1 انخًيس

 انكتزوَي الدور المجدلٌنً فهى انًبدح 2 االرثعبء
تكهيف انطهجخ 

ثبيتحبٌ 



 

 انكتزوَي

 فهى انًبدح 1 انخًيس
الشرق األدنى فً 
 العصور الحجرٌة

 انكتزوَي
 األسئهخطزس 

 ويُبقشتهب

  انكتزوَي موقع بحٌرة قارون فهى انًبدح 2 االرثعبء

 فهى انًبدح 1 انخًيس
الشرق األدنى فً 
العصور الحجرٌة 
 الصناعة العتٌرٌة

  انكتزوَي

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
العصر الحجري 

الوسٌط والحدٌث فً 
 افرٌقٌا

  انكتزوَي

 فهى انًبدح 1 انخًيس
جنوب غرب اسٌا فً 
 العصر الحجري القدٌم

 انكتزوَي
تكهيف 

انطالة ثعًم 

 تقزيز

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
تدجٌن الحٌوانات 

 والنباتات
  انكتزوَي

 فهى انًبدح 1 انخًيس
العصر الحجري 

الحدٌث فً العراق 
 موقع جرمو

 انكتزوَي
تكهيف انطهجخ 

 ثىارت

 انكتزوَي تل حسونة /ام الدباغٌة  فهى انًبدح 2 االرثعبء
تكهيف انطهجخ 

 ثىارت

  انكتزوَي حضارة سامراء فهى انًبدح 1 انخًيس

  انكتزوَي تل الصوان فهى انًبدح 2 االرثعبء

  انكتزوَي عصر حلف فهى انًبدح 1 انخًيس

  انكتزوَي حضارة العبٌد فهى انًبدح 2 االرثعبء

  انكتزوَي عصر الوركاء فهى انًبدح 1 انخًيس

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
بالد الشام فً العصر 

الحجري الحدٌث 
 )ارٌحا(

 انكتزوَي
تكهيف 

انطالة ثعًم 

 تقزيز

 فهى انًبدح 1 انخًيس
تل أبو  /موقع مربٌط 
 هرٌرة

  انكتزوَي

 فهى انًبدح 2 االرثعبء
موقع / تل البٌضة

 مجدو
 انكتزوَي

تكهيف انطهجخ 

 ثىارت

 فهى انًبدح 1 انخًيس
العصر مصر فً 

 الحجري الحدٌث )الفٌوم(
  انكتزوَي

 فهى انًبدح 2 األرثعبء
فً العصر الحجري  إٌران

  انكتزوَي (تبه سٌالكالحدٌث )



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 فهى انًبدح 1 انخًيس
فً العصر  االناضول

جتل الحجري الحدٌث )
 (هٌوك

  انكتزوَي



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 انجُيخ انتحتيخ  .12

 انقزاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقزر 
 اخزي  

ًووليدًالجادرًتقيًالدباغًًتأليفكتابًالمقررًعصورًماقبلًالتاريخً
بحوثًمنشورةًمتنوعةًباإلضافةًالىًكتابًحضاراتًماًقبلًالتاريخًتأليفً

 خزعلًالماجدي

   خيتطهجبد خبص

وتشًم عهً سجيم انخذيبد االرتًبعيخ )

انًخبل يحبضزاد انضيىف وانتذريت 

 انًهُي وانذراسبد انًيذاَيخ( 

 
 

 اليوجد
 
 

 انقجىل  .13

  انًتطهجبد انسبثقخ

 5 أقم عذد يٍ انطهجخ 

 1٢ أكجز عذد يٍ انطهجخ 



 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

 

 خبمؼة انمىصم   انمؤسسة انحؼهيمية .1

 لسم اآلثبر –كهية االثبر    انمسم اندبمؼي / انمزكش .2

 h75moyi)  (رمش انصفـــ  فىىن انؼزاق انمذيمة  اسم / رمش انممزر .3

    Google  Classroom  + Meet+ PowerPoint انجزامح انحي يذخم فيهب .4

 انكحزووي    أشكبل انحضىر انمحبحة .5

 2222 - 2221    انفصم / انسىة .6

 سبػة  62  )انكهي(ػذد انسبػبت انذراسية  .7

 2221 - جمىس– 12 جبريخ إػذاد هذا انىصف .8

 انممزر:أهذاف  .9
 
 

 ةالعراق القديم فنونتعريف الطلبة ب
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مخزخبت انحؼهم وطزائك انحؼهيم وانحؼهم وانحمييم .12

 طزائك انحؼهيم وانحؼهم أ. 

 

 محبضزات وظزية مه انمصذر انممزر  -1

 طزيمة انسؤال واندىاة -2

 

 ائك انحمييم ة. طز

 

 يحم جمييم انطهجة حست مب يهي :

  اخحجبرات وظزية -1

 ثخصىص انمىاضيغ اآلثبرية انحكهيف ثدهت جمبريز ػهمية  -2

 واخجبت ثيحية  ػه انمىضىع -3

 

 

 انحفكيز مهبراتج. 

 

 ثالد فىىن وفذت فيانحي  سبنيت وانمابهذانؼزاق انمذيمة  وانحؼزف ػهً اهم اال فىىنجؼميك انحفكيز ث

 انزافذيه

 

 

 

 وانحطىر اناخصي(انمهبرات األخزي انمحؼهمة ثمبثهية انحىظيف انمهبرات انؼبمة وانمىمىنة ). د

 

جذريت انطهجة  ػهً جطىيز مهبراجهم في ػمهية انجحث ػه انمىاضيغ اآلثبرية  في االوحزوث وانمىالغ 

 االنكحزووية نهمدالت اآلثبرية 

 

 



 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

 حفع واطالع 2 1
 االنبعاثعصر

 االكدي-السومري
 اسئهة واخىثة انكحزووي

2 
2 

 حفع واطالع
 نبذة عن الفن في 

  العراق القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووي

3 
2 

 حفع واطالع
صور الزقورات  _ 

 المعابد
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 واخىثةاسئهة  انكحزووي النحت المجسم حفع واطالع 2 4

 اسئهة واخىثة انكحزووي النحت البارز حفع واطالع 2 5

 اسئهة واخىثة انكحزووي النحت الفخاري حفع واطالع 2 6

7 
2 

 اسئهة واخىثة انكحزووي فن االختام حفع واطالع

8 
2 

 حفع واطالع
فنون العصر البابلي 

 القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووي

9 
2 

 حفع واطالع
العصر فن العمارة في 

 البابلي القديم
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 اسئهة واخىثة انكحزووي اسئلة حفع واطالع 2 12

 اسئهة واخىثة انكحزووي فن النحت المجسم حفع واطالع 2 11

 اسئهة واخىثة انكحزووي فن النحت البارز حفع واطالع 2 12

13 
2 

 واخىثةاسئهة  انكحزووي فن االختام االسطوانية حفع واطالع

 اسئهة واخىثة انكحزووي بالمنهج امححبن 2 14



 

 اسئهة واخىثة انكحزووي فن النحت الفخاري حفع واطالع 2 15

 اسئهة واخىثة انكحزووي فن الرسوم الجدارية حفع واطالع 2 16

17 
2 

 حفع واطالع
فنون العصر البابلي 

 الوسيط
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 اسئهة واخىثة انكحزووي الكيشية فن العمارة حفع واطالع 2 18

19 
2 

 حفع واطالع
فن النحت البارز 

 والمجسم
 اسئهة واخىثة انكحزووي

22 
2 

 حفع واطالع
فن االختام االسطوانية 

 والرسوم الجدارية
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 اسئهة واخىثة انكحزووي الفنون االشورية حفع واطالع 2 21

 اسئهة واخىثة انكحزووي االشوريةفن العمارة  حفع واطالع 2 22

23 
2 

 حفع واطالع
النحت المجسم 

 والبارز
 اسئهة واخىثة انكحزووي

24 
2 

 حفع واطالع
فن الرسوم الجدارية 

 االشورية
 اسئهة واخىثة انكحزووي

25 
2 

 حفع واطالع
فن البرونزيات 

 االشوري
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 اسئهة واخىثة انكحزووي العاجيات االشورية حفع واطالع 2 26

27 
2 

 حفع واطالع
االختام االسطوانية 

 االشورية
 اسئهة واخىثة انكحزووي

28 
2 

 حفع واطالع
فنون العصر البابلي 

 الحديث
 اسئهة واخىثة انكحزووي

 اسئهة واخىثة انكحزووي المنحوتات الجدارية حفع واطالع 2 29

 اسئهة واخىثة انكحزووي بالمنهج امححبن 2 32



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
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 انجىية انحححية  .12

 انمزاءات انمطهىثة:
 كحت انممزر 
 اخزي  

 فىىن انؼزاق انمذيمة

 ال يىخذ             ةمحطهجبت خبص

وجامم ػهً سجيم انخذمبت االخحمبػية )

انمثبل محبضزات انضيىف وانحذريت 

 انمهىي وانذراسبت انميذاوية( 
 ال يىخذ           

 انمجىل  .13

  انمحطهجبت انسبثمة

      9                           ألم ػذد مه انطهجة 

 17                          أكجز ػذد مه انطهجة 



 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 انًٕصم  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ االثبر  انمظى اندبيؼٙ / انًزكش .2

 انًظبزخ ٔانزطى انُٓذطٙ اطى / ريش انًمزر .3

 Google Meet / Classroom /Power point انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 زعٕر٘  -انؼًهٙ  /   انكززَٔٙ -انُظز٘  أشكبل انسعٕر انًزبزخ .5

 2221-2222/ انثبَٙ انفصم  انفصم / انظُخ .6

 طبػخ  45 )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .7

 13/72221 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف .8

 انًمزر:أْذاف  .9
اساسيات الرسم الهندسي تعليم الطالب اساسيات علم المساحة والرسم الهندسي وتدريب الطالب على 

وطرق الرسم باالدوات الهندسية فضال عن الرسم الحر باليد و العمليات الهندسية في الرسم الهندسي 
وتنصيف الزاوية  كرسم المستقيمات المتوازية والعمودية وتنصيف المستقيم وتقسيمه الى اجزاء متساوية

وتقسيمها الى اجزاء متساوية ورسم مماسات الدائرة وطريقة رسم المعين والشكل الخماسي والسداسي 
وتعريف الطالب باجهزة قياس الزوايا كجهاز الثودواليت وجهاز المحطة الشاملة وطريقة عملها 

طريق اجهزة التسوية  واستخدامها في مواقع التنقيب االثارية وطريقة قياس مناسيب المواقع عن



 

(Leveling) .ومعرفة طريقة عمل جهاز التسوية ومسطرة التسوية وطرق التسوية المختلفة  

 يخزخبد انزؼهى ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى أ. 

 

ٔانزفبػم يغ انطالة ػٍ غزٚك غزذ  Google Meetانمبء يسبظزاد انُظز٘ ثجزَبيح  -

 Gooleٔاخزجبر يذٖ فٓى انطبنت نهًسبظزاد ثٕظغ اخزجبر ٕٚيٙ يٍ خالل ثزَبيح  األطئهخ

Form   يٍ انًسبظزح انظبثمخ . أطئهخثٕظغ 

ٔزفظٓب  Google Meet يٍ خالل ثزَبيح   Power Pointػزض انًسبظزاد ثجزَبيح  -

فعال ػٍ رظدٛم انًسبظزح ٔرفغ  Google Classroomػهٗ يُصخ  ٔرفؼٓب pdfكًهف 

 ٛم نهًسبظزح .انزظد

 زٕل انًظبئم انزٚبظٛخ فٙ انًٕاظٛغ انزٙ رسزٕ٘ ػهٛٓب. Home Workٔظغ يٓبو نالخزجبر  -

رطجٛك ػًهٙ ػٍ لٛبص انًظبفبد االفمٛخ فٙ انسمم ٔكٛفٛخ رفغ انمٛبطبد ٔزظبة انًظبفبد ػهٗ  -

ك يُسذر يُزظى ٔػهٗ يُسذر غٛز يُزظى ،ٔلٛبص انًظبفبد ػجز انؼٕائك يًكُخ انمٛبص ٔػٕائ

 . ٔانزذرٚت ػهٗ اخزاء انزفغ انًظبزٙ نجُبٚخ ٔالغ زبل .غٛز يًكُخ انمٛبص

 ائك انزمٛٛى ة. غز
 

 .اطزًبرح اطزجٛبٌ نزمٛٛى انًسزٕٖ انؼهًٙ يٍ لجم انًزؼهًٍٛ  -

 . انًؼهى يغ انًزؼهى أطهٕةاطزًبرح اطزجٛبٌ نزمٛى  -

 .اخزجبراد  نهًزؼهًٍٛ  نًؼزفخ يذٖ االطزفبدح يٍ انًسزٕٖ  -

 

 

 

 انزفكٛز يٓبرادج. 

 

رمظٛى انًزؼهًٍٛ انٗ يدبيٛغ ٔانؼًم اندًبػٙ فٙ  لٛبص انًظبفبد االفمٛخ ٔانؼًم ػهٗ زم  -

  . انًظبئم انًطهٕثخ فٙ انًٕلغ

 .رى رُبٔنٓب فٙ انصف انذراطٙ  انزٙٔاخجبد نهًزؼهًٍٛ زٕل انًٕاظٛغ  إػطبء -

 .يُبلشخ انطالة فٙ انًظبئم ٔانًفبْٛى اندذٚذح  -

 

 

 انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ(انًٓبراد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ). د



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 

 

زبخش مبء خشء يٍ انًسبظزح نزطٕٚز لبثهٛخ االنمبء ٔكظز ناليسبٔنخ نفظر انًدبل ايبو انًزؼهًٍٛ  -

 .األفكبرٔانًُبلشخ ٔغزذ  األطئهخانخٕف يٍ االنمبء ٔغزذ 
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3 االٔل

يؼزفخ انطبنت ػٍ 

اطبطٛبد انزطى انُٓذطٙ 

 األدٔادٔاًْٛخ ٔاْى 

انًظزخذيخ فٙ انزطى 

 انُٓذطٙ

اهمية الرسم  -
 الهندسي 

اهم االدوات -
المستخدمة في الرسم 

 الهندسي

 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

 رطجٛك ػًهٙ

 3 انثبَٙ 

 إَٔاعيؼزفخ انطبنت 

انخطٕغ كبنخػ انًزئٙ 

ٔانخػ انًظززز ٔخػ 

انمطغ ٔخػ انسزكخ ٔخػ 

انًزكش ٔغزق انزفزٚك 

ثُٛٓب فعال ػٍ غزٚمخ 

رطًٓب يغ كزبثخ انسزٔف 

 ثبنشكم انُٓذطٙ ٔاألرلبو

انواع الخطوط في   -
 الهندسي .الرسم 

 كتابة االرقام والحروف. -
 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

 رطجٛك ػًهٙ

 3 انثبنث

يؼزفخ انطبنت غزٚمخ 

انزطى انسز ثبنٛذ ثذٌٔ 

اطزخذاو ادٔاد انزطى 

انُٓذطٙ كزطى 

انًظزمًٛبد ٔانذٔائز 

ٔرطى انًُبظٛز يٍ 

انًظبلػ ٔرطى انًظبلػ 

 يٍ انًُبظٛز

 انًذيح الحر باليدالرسم  -

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

 رطجٛك ػًهٙ

 3 انزاثغ
رذرٚت انطالة ػهٗ 

انطزٚمخ انصسٛسخ فٙ 

كزبثخ االثؼبد ٔخطٕغ 
 انًذيح قواعد كتابة االبعاد-

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 



 

االيزذاد ٔيب ْٙ شزٔغ 

نطزق انٕاخت كزبثزٓب ٔا

 ردُجٓب فٙ كزبثخ االثؼبد 

Form 
      رطجٛك ػًهٙ

 3 انخبيض

يؼزفخ انطبنت انؼًهٛبد 

انُٓذطٛخ فٙ انزطى 

انُٓذطٙ كزطى انخطٕغ 

انًظزمًٛخ ٔرطى انخطٕغ 

انًزٕاسٚخ ٔرطى انخطٕغ 

انًزؼبيذح ثطزلّ انًخزهفخ 

ٔغزق رُصٛف خػ 

يظزمٛى ٔغزٚمخ رمظٛى 

انًظزمٛى انٗ اخشاء 

ٔغزٚمخ رمظٛى  يزظبٔٚخ

انًظزمٛى انٗ ثالثخ اخشاء 

 يزظبٔٚخ

العمليات الهندسية في -
 الرسم الهندسي

 انًذيح
 

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذرٚت  

 3 انظبدص

رذرٚت انطبنت ػهٗ رطى 

انخطٕغ انًزؼبيذح ٔغزٚمخ 

رُصٛف انشأٚخ ٔغزٚمخ 

رمظٛى انشأٚخ انٗ اخشاء 

ٔرطى انًثهث يزظبٔٚخ 

ٔرطى لٕص يًبص نهذائزح 

يٍ انذاخم ٔيٍ انخبرج 

ٔرطى لٕص يًبص نهذائزح 

 يٍ انذاخم ٔانخبرج

ٔغزٚمخ رطى انؼٍٛ 

ٔغزق رطى انشكم 

 انخًبطٙ ٔانظذاطٙ

العمليات الهندسية في -
 الرسم الهندسي 

 
 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذرٚت  

 3 انظبثغ

رؼهٛى انطبنت االردبْبد 

انًزخؼٛخ ٔاالَسزافبد 

انذائز٘ ٔانزثغ دائز٘ 

فعال ػٍ االَسزاف 

االيبيٙ ٔغزٚمخ زظبة 

االَسزاف انخهفٙ ٔيؼزفخ 

اردبْبد خطٕغ انشًبل 

 أخٓشحانًزخؼٛخ ٔثؼط 

انمٛبص كبنجٕصهخ ٔإَاػٓب 

ٔانهٕزخ انًظزٕٚخ ٔخٓبس 

انظكظزبٌ ٔخٓبس انًثهث 

 انًزئٙ

 انشٔاٚباخٓشح لٛبص  -

 
 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

     رطجٛك ػًهٙ

 3 انثبيٍ 

يؼزفخ انطبنت اْى 

لٛبص  أخٓشحيكَٕبد 

انشٔاٚب ٔانًجبدئ 

نؼًم ْذِ  األطبطٛخ

  االخٓشح

جهاز قياس الزوايا  -
 الثيودواليت 

 
 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

  Googleغزٚك 

Form 
   ٔاخت نهزذرٚت  

 3 انزبطغ

يؼزفخ انطبنت انسزكبد 

االفمٛخ ٔانؼًٕدٚخ ندشء 

انزهظكٕة فٙ اندٓبس 

ٔغزٚمخ ظجطٓب ٔغزٚمخ 

الحركات االفقية  -
 والعمودية 

نصب جهاز  -
 الثيودواليت

 انًذيح
 

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 
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َصت اندٓبس ٔٔسَّ يغ 

انُمطخ االرظٛخ يغ 

يؼزفخ إَاع اخٓشح 

 انثٕٛدٔالٚذ.

أنواع جهاز  -
 الثيودواليت 

 

  رطجٛك ػًهٙ 

   

 3 انؼبشز

يؼزفخ انطبنت الَٕاع 

انمٛبطبد انشأٚخ ٔيؼزفخ 

انشأٚخ االفمٛخ ٔانشأٚخ 

انؼًٕدٚخ ٔغزٚمخ لٛبص 

انشأٚخ االفمٛخ ثطزٚمخ 

 انزكزار 

القياسات الزاوية وطريقة 
حسابها عن طريق جهاز 

 الثيودواليت .

 انًذيح
 

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   رطجٛك ػًهٙ

 3 انسبد٘ ػشز
يزاخؼخ انطبنت ندٓبس 

انثٕٛدٔالٚذ الًْٛخ 

 انًٕظٕع

مراجعة عن جهاز 
 الثيودواليت

 انًذيح
 

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

     رطجٛك ػًهٙ

 3 انثبَٙ ػشز

غزٚمخ يؼزفخ انطبنت 

لٛبص انشٔاٚب ثطزٚمخ 

االردبْبد ثبطزخذاو خٓبس 

انثٕٛدٔالٚذ ٔشزذ غزٚمخ 

نزمهٛت فٙ لٛبص انشٔاٚب 

االفمٛخ ثطزٚمخ انزكزار 

ٔغزٚمخ االردبْبد فعال 

ػٍ رؼزٚف انطبنت لٛبص 

انشٔاٚب انؼًٕدٚخ ثبطزخذاو 

 خٓبس انثٕٛدٔالٚذ

قياس الزاوية االفقية  -
بطريقة االتجاهات في 

 يودواليت جهاز الث
 طريقة التقليب -
قياس الزوايا  -

 العمودية

اخزجبر شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   رطجٛك  ػًهٙ

 3 انثبنث ػشز

يفٕٓو يؼزفخ انطبنت 

انزظٕٚخ فٙ ػهى انًظبزخ 

فٙ  األطبطٛخٔانًزغٛزاد 

انزظٕٚخ كخػ انشبلٕنٙ 

ٔانخػ االفمٙ خػ انزظٕٚخ 

ٔخػ انًزخغ ٔفزق 

االررفبع ٔرالى انزظٕٚخ 

فعال ػٍ يؼزفخ غك 

 انزظٕٚخ انًخزهفخ 

 انزظٕٚخ. -

انًزغٛزاد االطبطٛخ فٙ  -

 انزظٕٚخ .

 غزق انزظٕٚخ. -

 

اخزجبر شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   رطجٛك ػًهٙ

 3 انزاثغ ػشز

يؼزفخ انطبنت انزظٕٚخ 

انًجبشزح ٔغزٚمخ زظبثٓب 

انًظزخذيخ فٙ  ٔاألدٔاد

زظبة فزق انًُبطٛت 

كدٓبس انزظٕٚخ ٔيظطزح 

انزظٕٚخ يغ رؼزٚف 

  انطبنت الَٕاع انزظٕٚخ.

 التسوية المباشرة .-
 انواع التسوية. -
 
 

اخزجبر شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبر ػٍ 

 Googleغزٚك 
Form 

   رطجٛك ػًهٙ

 3 ػشز انخبيض
يؼزفخ انطبنت ثبطهٕة 

انزظٕٚخ انزفبظهٛخ 

 انزظٕٚخ انزفبظهٛخ -

رظدٛم انجٛبَبد فٙ  -
 انًذيح

اخزجبر شفٓٙ + 

اخزجبر ػٍ 



 

انًجبشزح ٔكٛفٛخ رظدٛم 

انجٛبَبد فٙ انزظٕٚخ 

انزفبظهٛخ انًجبشزح فٙ 

  دفزز انسمم .

انزظٕٚخ انزفبظهٛخ 

 انًجبشزح

 Googleغزٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذرٚت



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 انمزاءاد انًطهٕثخ:
 كزت انًمزر 
 ٖاخز  

ًكتابًمقررً ًالًيوجد
ًالمصادرًاألخرى

, الدائرة العامة لتصميم وتطوير المناهج , الرسم الهندسي  -

المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب الفني ,المملكة العربية 

 السعودية.

الهندسي , المهندس عامر حماد اساسيات ومبادئ الرسم  -

 , مركز الكتاب االكاديمي . 3122الفالحي , الطبعة األولى , 

هندسة المساحة ,عباس زيدان خلف ,الجامعة التكنولوجية , قسم  -

 .3112هندسة البناء واالنشاءات , الطبعة األولى ,

الدائرة العامة لتصميم وتطوير  مدن ,213تقنية مدنية مساحة   -

,المملكة التقني والمهني  دريبالمؤسسة العامة للتالمناهج , 

 2232, العربية السعودية

, الدائرة العامة لتصميم  2-تخصص المساحة المساحة األرضية  -

التقني والمهني  دريبوتطوير المناهج , المؤسسة العامة للت

 .2232, ,المملكة العربية السعودية

ائرة العامة الد مبادئ المساحة في تخصص الهندسة المدنية, -

التقني  دريبلتصميم وتطوير المناهج , المؤسسة العامة للت

 ,المملكة العربية السعوديةوالمهني 

  خيزطهجبد خبص
االطزؼبَخ ثبنشزذ ػهٗ انهٕزخ نهًظبئم انزٚبظٛخ  ٔااليثهخ -

 ٔشزذ انؼًهٛبد انُٓذطٛخ فٙ انزطى انُٓذطٙ ٔغزٚمخ رطًٓب 

 

ٔرشًم ػهٗ طجٛم انخذيبد االخزًبػٛخ )

انًثبل يسبظزاد انعٕٛف ٔانزذرٚت 

 انًُٓٙ ٔانذراطبد انًٛذاَٛخ( 
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  انًزطهجبد انظبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 المقررنمورج وصف 

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

 

 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

 

  انًىصم خبيعخ انزعهًُُخ انًؤسسخ .1

  االثبر لسى – االثبر كهُخ  انًزكش/  اندبيعٍ انمسى .2

 العمارةًالعربيةًفيًًًالعراقًًً  AHAH 2.01   انًمزر ريش/  اسى .3

  يُُذ كىكم+  كالسزوو فُهب َذخم انزٍ انجزايح .4

  viany_asir@uomosul.edu.iq انُعًٍُ يىفك فُبٌ. د  انزذرَسُخ اسى .5

  انكززوٍَ+  حضىرٌ  انًزبحخ انحضىر أشكبل .6

  2221-2222  انسُخ/  انفصم .7

 (  سُىَب 62)  اسجىعُب 3  (انكهٍ) انذراسُخ انسبعبد عذد .8

  1/7/2221 انىصف هذا إعذاد ربرَخ .9

 :انًمزر أهذاف .12
ًيهدفًالمقررًالىًماًياتيً:

 توظيف محتوى التعمم لتفسير المشكالت التي تواجو العممية التعميمية.  -1  
 وضع مقترحات لمتغمب عمى مشكمة تدني مستوى فاعمية العممية التعميمية  -2

mailto:viany_asir@uomosul.edu.iq


 

 االنساني باالعتماد عمى نظريات التعمم. تفسير السموك  -3
 ايجاد الحمول لمشكمة تدني مستوى دافعية الطمبة نحو الدراسة.  -4

 

 
 
 
 
 
 
 

 وانزمُُى وانزعهى انزعهُى وطزائك انزعهى يخزخبد .11

  وانزعهى انزعهُى طزائك. أ

 تتبع في ىذا المقرر انواع مختمفة من التدريسات منيا :
 .المحاضرات النظرية وفق ما متاح في المصدر الرئيس والمصادر المساعدة لممقرر . 1

   . طريقة االستجواب الستطالع اراء الطمبة حول معرفتيم السابقة عن الموضوع  .2

 

  انزمُُى ائكطز. ة

 

 يتم تقييم الطمبة في ىذا المقرر وفق ما ياتي :
 اختبارات نظرية  . .1
 وميام عممية حول مختمف انواع الخدمات .. تكيمف بواجبات  .2

 كتابة التقارير والبيبرات عن كل موضوع .  
 

 انزفكُز يهبراد. ج

 يتذكروا ماضي االمة التميد ويفتخروا بمنجزات ألمعماريين والبنائين  من العرب والمسممين. -أ
 وعوامل نيوضيا  .يتعرفوا بوضوح عمى العوامل المؤثرة في نشأة العمارة االسالمية   -ب

 

 (انشخصٍ وانزطىر انزىظُف ثمبثهُخ انًزعهمخ األخزي انًهبراد) وانًُمىنخ انعبيخ انًهبراد. د

 

 عًبرحورذرَس فهسفخ ان عًبرحَزعهًىٌ انفزق ثٍُ رذرَس ان
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 الساعاث األسبوع
 التعلم مخرجاث

 المطلوبت
 المساق/  الوحذة اسم

 الموضوع أو
 التقييم طريقت التعليم طريقت

2.  
   سزَع ايزحبٌ  حضىرٌ    انعًبرح دراسخ يصبدر  واطالع حفع 3

3.  3 

  يعزفُخ خىاَت
 اَىاع فٍ يمذيخ  

 وانعُبصز انعًبئز

 االساليُخ انعًبرَخ

   سزَع ايزحبٌ حضىرٌ

 – انزثبط – انًسدذ  يعزفُخ خىاَت 3  .4

 – انًذرسخ – انضزَح

  االسىاق

   سزَع ايزحبٌ حضىرٌ

:  انعًبرَخ انعُبصز  يعزفُخ خىاَت 3  .5

 انعًىد – انمجخ – انًئذح

  انعمىد –

   سزَع ايزحبٌ حضىرٌ

 يحًذ انزسىل يسدذ  يعزفُخ خىاَت 3  .6

(  )ٍانًذَُخ ف  
   سزَع ايزحبٌ حضىرٌ

 فٍ اندبيعخ انًسبخذ  يعزفُخ خىاَت 3  .7

  االيىٌ انعصز
  انكززوٍَ

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  يعزفُخ خىاَت 3  .7

  انكززوٍَ  انجصزح يسدذ
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  يعزفُخ خىاَت 3  .8
  انكززوٍَ  انكىفخ يسدذ

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  يعزفُخ خىاَت 3  .9

  انكززوٍَ انكىفخ يسدذ رخطُظ
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  يعزفُخ خىاَت 3  .21

  انكززوٍَ انكىفخ يسدذ عًبرح  
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  انًىصم يسدذ  يعزفُخ خىاَت 3  .22

  انكززوٍَ
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
 اسئهخ  انكززوٍَ يسدذ رخطُظ  يعزفُخ خىاَت 3  .23



 

  ثبنكالسزوو انًىصم

  انكززوٍَ  عمارة المسجد   يعزفُخ خىاَت 3  .24
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  انكززوٍَ  اسئمة وامتحان    اسئهخ  3  .25
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
 يسدذ وعًبرح رخطُظ  يعزفُخ خىاَت 3  .26

  انكززوٍَ واسظ
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
دور االمارة في   يعزفُخ خىاَت 3  .27

 العصر االموي
  انكززوٍَ

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  انكززوٍَ دار االمارة في البصرة  يعزفُخ خىاَت 3  .27
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  انكززوٍَ دار االمارة في الكوفة  يعزفُخ خىاَت 3  .28

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
العمارة في العصر   يعزفُخ خىاَت 3  .29

 العباسي
  انكززوٍَ

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  انكززوٍَ بغداد وتخطيطيامدينة   يعزفُخ خىاَت 3  .31
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
  انكززوٍَ المدينة المدورة  يعزفُخ خىاَت 3  .32

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

   ايزحبٌ  انكززوٍَ امتحان امتحان 3 22

23 
  انكززوٍَ الزخارف االجرية  يعزفُخ خىاَت 3

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

24 
  يعزفُخ خىاَت 3

  انكززوٍَ سثُذح انسذ ضزَح
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

25 
  يعزفُخ خىاَت 3

  انكززوٍَ انُىرٌ اندبيع
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

26 
 ثٍ َحًُ ضزَح  يعزفُخ خىاَت 3

 انمبسى
  انكززوٍَ

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

27 
  انكززوٍَ قرة سراي  يعزفُخ خىاَت 3

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

28 
  المدرسة المستنصرية يعزفُخ خىاَت 3

 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  خان مرجان يعزفُخ خىاَت  29
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو

  انكززوٍَ اسئمة اسئمة     32
 اسئهخ

  ثبنكالسزوو
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 :انًطهىثخ انمزاءاد
 انًمزر كزت 
 اخزي  

( يف  العراق العمارة العربية يف العصر اإلسالميالكتاب املنهجي: )
 (.9191 -)جامعة بغداد تأليف :د. غازي رجب 

  خبصخ يزطهجبد

 سوف تكون المصادر المسانده ليذا المقرر ما ياتي : مراجع 
 

 عبد الرسول : سميمة
 0(1891 –المباني التراثية في مدينة بغداد ، دراسة ميدانية ،) بغداد     

 الشافعي : فريد
العماااااارة العربياااااة االساااااالمية ، ماضاااااييا وحاضااااارىا ومساااااتقبميا ،  شاااااركة     

 ( .1892 -،) الرياض 1الطباعة السعودية ، ط 
 التوتونجي : نجاة يونس  

المحاريب العراقية القديمة منذ العصر االسالمي الى نياية العصر     
 ( .1811 –العباسي  ، مديرية االثار العامة ، ) بغداد 

 سجُم عهً ورشًم) االخزًبعُخ انخذيبد

 وانزذرَت انضُىف يحبضزاد انًثبل

 ( انًُذاَُخ وانذراسبد انًهٍُ

 
 

  االلكرتونية بالوسائل عرض   
 
 

  انمجىل .14

  --  انسبثمخ انًزطهجبد

 12    انطهجخ يٍ عذد ألم

  17  انطهجخ يٍ عذد أكجز


