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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

 

 وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ / خبيؼخ انًىطم انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 كهُخ االثبر / لظى االثبر  انمظى اندبيؼٍ / انًزكش .2

  اإلطالواثبر انؼزاق لجم  اطى / ريش انًمزر .3

  Class room انجزايح انزٍ َذخم فُهب .4

 Google meet أشكبل انحضىر انًزبحخ .5

 2221-2222وانثبٍَ /  األولانفظم انذراطٍ  انفظم / انظُخ .6

 طبػخ 75طبػخ / يدًىع  32طبػخ / ف انثبٍَ  45 األولف  )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .7

 و11/7/2221 ربرَخ إػذاد هذا انىطف .8

 انًمزر:أهذاف  .9
ق.م وانتهاء الحكم الوطنً  593دراسة اثار العراق القدٌم خالل الفترة من سقوط مدٌنة بابل االثرٌة سنة 

هـ  41م / 696فً العراق القدٌم حتى دخول العراق تحت لواء الفتح اإلسالمً فً معركة القادسٌة سنة 
ق.م و 994ق.م و االحتالل المقدونً 593وتشمل الدراسة اثار العراق القدٌم اثناء االحتالل االخمٌنً 

البداٌة كانت م ، 662ق.م واخٌراً االحتالل الساسانً 466ق.م و االحتالل الفرثً 944االحتالل السلوقً 
تم  التعرٌف بأصول االقوام المحتلة للعراق وأسلوب اإلدارة والسٌاسة المتبعة مع السكان المحلٌٌن وبعدها

اثناء هذه الفترة كمدٌنة بابل وسلوقٌة والحضر مع التطرق الى اهم  كنماذج مختارة اختٌار عدد من المدن



 

كذلك أسالٌب والزخرفٌة التً برزت اثناء هذه الفترة المعمارٌة واهم الطرز الفنٌة عمارٌة والالعناصر 
ومواد البناء مع دراسة تخطٌط المدن وتحصٌناتها الدفاعٌة واٌضاً المعابد والقصور والمقابر البناء 

جها العناصر وغٌرها من الطرز التً دخلت الى العراق عن طرٌق المحتل وكٌفٌة التعامل معها وامتزا
 العراقٌة القدٌمة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 

 ثؼذ االَضًبو انً      Google meetيٍ خالل ثزَبيح ثزايح انزؼهُى االنكززوٍَ انشزذ ػٍ طزَك 

class room   ورفغ انًحبضزاد إيب ػٍ طزَك انفُذَى او ثزَبيحpower point     او انزحًُم

 .   pdfػٍ طزَك 

 

 

 ائك انزمُُى ة. طز

او   Google meet ثخ ػهً ثزَبيح  انزمُُى َؼزًذ ايب ػٍ طزَك االيزحبٌ انشفهٍ يٍ خالل انًحبد

واالخبثخ ػُهب خالل ولذ يحذد او  class room ػٍ طزَك  األطئهخااليزحبٌ انزحزَزٌ ثأرطبل 

  ػٍ طزَك ورمُُى يظزىي انطهجخ .  
 

 انزفكُز يهبرادج. 

او احذ انطزس انًؼًبرَخ وغُزهب   انشاو انطهجخ ثكزبثخ رمزَز ) ثحث ( ػٍ فززح يحذدح او يذَُخ يؼُُخ

 يفبخئخ رزؼهك ثبنًبدح انحبنُخ او انظبثمخ .  أطئهخنجُبٌ يهبرح انزفكُز نذَهى  او طزذ 

 انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ(انًهبراد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

حث انطهجخ ػهً يزبثؼخ اإلطذاراد انحذَثخ يٍ انكزت وانًظبدر انًزؼهمخ ثبنزخظض اِثبرٌ وَمم 

انزدبرة انظبثمخ نذوٌ االخزظبص ويزبثؼخ ورع انؼًم وانُذواد وانًؤرًزاد انخبطخ ثبنًدبل اِثبرٌ 

انخبطخ ثهى  انفزطخ نظًبع وخهبد انُظز إػطبءوانحضبرٌ وانهغبد انمذًَخ وانزُمُجبد وانًزبحف يغ 

 ويذي اطزؼذادهى نهؼًم فٍ انًدبل اِثبرٌ ثؼذ اَهبء انذراطخ اٌ رىفزد نهى فزص انزؼٍُُ . 
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 بنيت المقرر .11

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3  األول

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 power انـ ثزَبيح 
point    و Google 
meet  يغ فُذَى 

تعرٌفٌة مدخل ومقدمة 
عن مادة الفصل األول 

هاء الحكم توأسباب ان
الوطنً فً العراق 

بمدٌنة بابل  والمتمثل
على ٌد ق.م 593سنة 

 .االقوام االخمٌنٌة 

 شفهُخ أطئهخ انكززوٍَ

 3 انثبٍَ 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

أحوال العراق القدٌم 
من الناحٌة السٌاسٌة 

واالقتصادٌة فً أواخر 
حكم الدولة البابلٌة 

الحدٌثة وملكها نابو 
 نائٌد

 الكترونً

شفهُخ  أطئهخ

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح 

 3 انثبنث

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

االحتالل االخمٌنً 
للعراق القدٌم             

 ) األسباب والدوافع (
 الكترونً

انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز 

 3 انزاثغ

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

االخمٌنٌون األصل ، 
التسمٌة ، اللغة ، 

 الدٌانة ، اهم الملوك 
 الكترونً 

شفهُخ  أطئهخ

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح 

 3 انخبيض

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

أحوال العراق ابان 
االحتالل االخمٌنً من 

الناحٌة السٌاسٌة 
واالقتصادٌة والدٌنٌة 

مع ذكر اهم االثار فً 
هذه القترة وأسباب 
 السقوط واالنهٌار 

 الكترونً 
ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح 



 

 3 انظبدص

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

االسكندر المقدونً 
شخصٌته اعتالئه 

للعرش حروبه 
التوسعٌة وتوحٌد بالده 
وحلمه بالسٌطرة على 

 الشرق 

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 3 انظبثغ 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

حروب االسكندر مع 
االخمٌنٌون والقضاء 

علٌهم والسٌطرة على 
مدٌنة بابل بٌان أحوال 

العراق من الناحٌة 
السٌاسٌة واالقتصادٌة 

وذكر اهم األثار 
والطرز الغربٌة 

الدخٌلة فً العمارة 
العراقٌة ووفاة 

 االسكندر الكبٌر   

 الكترونً 

شفهُخ  أطئهخ

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح 

 3 انثبيٍ 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point     وGoogle 
meet 

العراق بعد وفاة 
االسكندر الكبٌر وتقسٌم 

اإلمبراطورٌة 
المقدونٌة وكٌفٌة 

 سٌطرة سلوقس االول

 الكترونً 
ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح

 3 انزبطغ 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point    وGoogle 
meet 

أحوال العراق اثناء 
السٌطرة السلوقٌة من 

الناحٌة السٌاسٌة 
والدٌنٌة واالقتصادٌة 
وأسباب انهٌار الحكم 

السلوقً مع ذكر االثار 
 التً تعود لهذا العصر

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 3 انؼبشز 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point    وGoogle 
meet 

االحتالل الفرثً 
األصل ، التسمٌة ، 
اللغة ، الدٌانة ، اهم 

الملوك ، القضاء على 
السلوقٌٌن والسٌطرة 

 على العراق 

 الكترونً 

شفهُخ  أطئهخ

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح 

 3 انحبدٌ ػشز 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point    وGoogle 
meet 

أحوال العراق اثناء 
من الفرثٌة السٌطرة 

الناحٌة السٌاسٌة 
والدٌنٌة واالقتصادٌة 
وأسباب انهٌار الحكم 

مع ذكر االثار  الفرثً
 التً تعود لهذا العصر

 الكترونً 
ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح
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 3 انثبٍَ ػشز

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point    وGoogle 
meet 

 االحتالل الساسانً 
األصل ، التسمٌة ، 
اللغة ، الدٌانة ، اهم 

الملوك ، القضاء على 
والسٌطرة الفرثٌٌن 

 على العراق

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 3 انثبنث ػشز 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

 powerثزَبيح انـ  
point    وGoogle 
meet 

أحوال العراق اثناء 
من الساسانٌة السٌطرة 

الناحٌة السٌاسٌة 
والدٌنٌة واالقتصادٌة 
وأسباب انهٌار الحكم 

لساسانً ودخول ا
العراق تحت لواء الفتح 

مع ذكر اإلسالمً 
االثار التً تعود لهذا 

 العصر

 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 3 انزاثغ ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdf ثزَبيح انـ

Google meet 

التسمٌة ،  مدٌنة بابل ،
الموقع ، تخطٌط 

المدٌنة ، اهم المعالم 
االثرٌة من معابد 
وقصور واسوار 

وتحصٌنات دفاعٌة 
وبوابات وشوارع 

وزقورة وجنائن معلقة 
منها ما قد اضٌف 

خالل فترات االحتالل 
 المختلفة 

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 3 انخبيض ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

دراسة اهم العناصر 
والطرز العمارٌة فً 
المدٌنة والتً جاءت 

من قبل المحتلٌن  
كالملعب والمسرح 

 واهم مواد البناء 

 الكترونً 
ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح

  األول

يٍ انفظم 

 انثبٍَ 
2 

رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

مدخل ومقدمة تعرٌفٌة 
ثانً عن مادة الفصل ال
والحدٌث عن اهم 

 المدن المختارة للدراسة 

 أطئهخ شفهُخ الكترونً 



 

 2 انثبٍَ
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

اهم االثار والطرز 
المعمارٌة والفنٌة 

والتأثٌرات التً دخلت 
على العمارة والفنون 
العراقٌة القدٌمة من 

ق.م الى 593المدة 
 م  696

 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 2 انثبنث 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

مواد البناء المستخدمة 
فً هذه الفترة وكٌفٌة 
الحصول على المواد 
الغٌر متوفرة محلٌاً ، 
كاللبن ، االجر القٌر 

االخشاب ، الحجارة ، 
المعادن والمواد 

 الرابطة  وغٌرها ...

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انزاثغ 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

العمارة والمعمار 
االغرٌقً فً العراق 
 القدٌم التأثٌر والتأثر 

 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 2 انخبيض 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

مدٌنة سلوقٌة ، الموقع 
تارٌخ  ،أسباب النشوء 

التنقٌبات ، المدٌنة 
 االثرٌة

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انظبدص
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

تخطٌط المدٌنة ، 
التحصٌنات الدفاعٌة ، 

 البٌوت السكنٌة 
 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 2 انظبثغ 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

المعابد ، القصور ، 
 المدافن والقبور 

 الكترونً 
ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح

 2 انثبيٍ 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

مدٌنة الحضر ، الموقع 
 التسمٌة ، تارٌخ المدٌنة 

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انزبطغ 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

اهم الملوك ، الدٌانة ، 
االقتصاد ، السٌاسة ، 

 سقوط المدٌنة 
 الكترونً 

انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز
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 2 انؼبشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

مواد البناء ، التنقٌبات 
 االثرٌة 

 الكترونً 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انحبدٌ ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

تخطٌط المدٌنة ، 
التحصٌنات الدفاعٌة 
االسوار البوابات 

 الخندق 

 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 2 انثبَُخ ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

 الكترونً  المعابد الرئٌسٌة 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انثبنث ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

 الكترونً  المعابد الثانوٌة 
انًشبركخ 

وانزفبػم 

 وانزحضُز

 2 انزاثغ ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

البٌوت السكنٌة ، 
 المدافن والقبور 

 الكترونً 

أطئهخ شفهُخ 

ثؼذ انطهت يٍ 

اندًُغ 

انزحضُز 

وانمزاءح حىل 

 انًبدح

 2 انخبيض ػشز 
رفغ انًبدح ػٍ طزَك 

و   pdfثزَبيح انـ 

Google meet 

معالم اثرٌة أخرى فً 
 مدٌنة الحضر ،

 الساحات ، األسواق 
 الكترونً 

ايزحبٌ شفهٍ 

 نهًبدح



 

 

 
 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمزر 
 اخزي  

االعتماد على العدٌد من المصادر والمراجع الخاصة بهذه 
 الفترة ومنها ... 

 حضارة العراق / مجموعة من الباحثٌن  -

 موسوعة الموصل الحضارٌة / مجموعة من الباحثٌن  -

 مقدمة فً تارٌخ الحضارات / طه باقر  -

محاضرات فً التارٌخ القدٌم / عامر سلٌمان واحمد   -

 مالك الفتٌان 

العراق فً التارٌخ ، موجز التارٌخ الحضاري / عامر  -

 سلٌمان 

 الحضر العاصمة العربٌة / ماجد عبد هللا الشمس  -

 خ العرب قبل اإلسالم / هاشم المالح الوسٌط فً تارٌ -

 نشوء الدولة السلوقٌة وقٌامها / حسن حمزة جواد  -

 تارٌخ اٌران القدٌم / طه باقر  -

حضارة اٌران واسٌا الصغرى فً العصور القدٌمة /  -

 محمد الخطٌب 

 سامً سعٌد األحمد / تارٌخ الشرق األوسط  -

 --------  خيزطهجبد خبط

ورشًم ػهً طجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانزذرَت 

 انًهٍُ وانذراطبد انًُذاَُخ( 

 
 

-------- 
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 ------ انًزطهجبد انظبثمخ

 2 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 12 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 
 
 
 
 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 ًَىرد وطف انًمشس

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

 

َىفش وطف انًمشس هزا إَزبصاً يمتضُبً ألهى خظبئض انًمشس ويخشربد انتؼهى انًتىلؼخ يٍ 

 انطبنت تحمُمهب يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االستفبدح انمظىي يٍ فشص انتؼهى انًتبحخ. والثذ يٍ

 انشثظ ثُُهب وثٍُ وطف انجشَبيذ.

 

 ربيؼخ  انًىطم انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ االحبس / لسى االحبس انًشكض/ انمسى انزبيؼٍ  .2

 األكذَخانهغخ   Okraz4p سيض انًمشس/ اسى  .3

 Classroom + Google meet انجشايذ انتٍ َذخم فُهب .4

 الكترونً +حضوري  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 0202-0202 انسُخ/ انفظم  .6

 سُىَب ( 60أسجىػُب ) 3 (انكهٍ)ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 0202\7\22 تبسَخ إػذاد هزا انىطف .8

 :أهذاف انًمشس .9
 ٌهدف المقرر الى ما ٌأتً:

 توظٌف محتوى التعلم لتفسٌر المشكالت التً تواجه العملٌة التعلٌمٌة. -1
 العملٌة التعلٌمٌة.وضع مقترحات للتغلب على مشكلة تدنً مستوى فاعلٌة  -2
 تفسٌر السلوك اإلنسانً باالعتماد على نظرٌات التعلم. -3
 إٌجاد الحلول لمشكلة تدنً مستوى دافعٌة الطلبة نحو الدراسة. -4

 



 

 

 يخشربد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى . أ

 
 َتجغ فٍ هزا انًمشس أَىاع يختهفخ يٍ انتذسَسبد يُهب:

 انًحبضشاد انُظشَخ وفك يب يتبس فٍ انًظذس انشئُس وانًظبدس انًسبػذح نهًمشس. -1
 طشَمخ االستزىاة الستطالع اساء انطهجخ حىل يؼشفتهى انسبثمخ ػٍ انًىضىع.  -2
 

 طشائك انتمُُى . ة

 

 َتى تمُُى انطهجخ فٍ هزا انًمشس وفك يب َأتٍ:

 اختجبساد َظشَخ . -1
 .يختهف أَىاع انخذيبد تكهُف ثىارجبد ويهبو ػهًُخ حىل -2
  كتبثخ انتمبسَش وانجُجشاد ػٍ كم يىضىع. -3
 
 
 
 
 

 يهبساد انتفكُش. د

 
َتؼهى انطبنت لىاػذ انهغخ األكذَخ يٍ خالل انذساسخ انًفظهخ ػٍ لبَىٌ حًىساثٍ وانذخىل ثتفبطُهه 

ويٍ حى ثُبء وتشكُت انزًهخ ودالنتهب،  نذلُمخ يٍ حُج تحهُم انكهًبد يٍ أفؼبل وأسًبء وحشوفا

 نُتسًُ نه إيكبَُخ يؼشفخ وتحهُم ولشاءح يب خهفه نُب انمذيبء يٍ يىسوث ػهًٍ سطٍُ .
 
 
 

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

 
كزنك  جخ يٍ خالل تهك انًهبساد االيكبَُخ انظشفُخ وانُحىَخ ػٍ ثُبء انزًهخ األكذَخ َتؼهى انطه

يؼهىيبد كبفُخ ػٍ االطالع ػهً اكخش انًظبدس اهتًبيب ثهزا انشأٌ نتزتًغ فٍ رهُه يهكخ واسؼه و

 .األكذَخانهغخ لىاػذ 
 
 
 
 
 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 قسم االعتماد الدولي         
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 انسبػبد األسجىع
يخشربد انتؼهى 

 انًطهىثخ
انًسبق / اسى انىحذح 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتؼهُى

طشَمخ 

 انتمُُى

 يؼهىيبد ػبيخ 3 -2
مقدمة عن القوانٌن 

 العراقٌة القدٌمة
 انكتشوٍَ

يحبضشح 

 طفُخ

 رىاَت يؼشفُخ 3 -0
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة األولى 
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
يحبضشح  

 طفُخ

 رىاَت يؼشفُخ 3 -3
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة االولى

 انكتشوٍَ
يحبضشح 

 طفُخ

 رىاَت يؼشفُخ 3 -4
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة الثانٌة 
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
يحبضشح 

 طفُخ

 رىاَت يؼشفُخ 3 -5
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة الثانٌة

 انكتشوٍَ
يحبضشح 

 طفُخ

 رىاَت يؼشفُخ 3 -6
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة الثالثة 
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -7
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة الثالثة

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -8
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة الرابعة 
 انكتشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو



 

 حمورابًمن قانون 

 رىاَت يؼشفُخ 3 -9
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة الرابعة

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -22

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة 

السادسة من قانون 
 حمورابً

 انكتشوٍَ 
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -22
الحاالت شرح 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة الرابعة

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -20
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة السابعة 
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -23
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة السابعة

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -24
مراجعة شاملة 

 للمحاضرات السابقة 
 انكتشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكتشوٍَ اسئلة اسئهخ 3 -25
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -26
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة التاسعة 
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -27
الحاالت شرح 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة التاسعة

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -28

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة الثالثة 

عشر من قانون 
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -29
شرح الحاالت 

القواعدٌة عن المادة 
 القانونٌة الثالثة عشر

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -02

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة 

عشر من  سادسةال
 قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -02
قراءة وترجمة 

وتحلٌل المادة السابعة 
عشر من قانون 

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 والتقويم العمميجهاز اإلشراف     

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 حمورابً

 رىاَت يؼشفُخ 3 -00

قراءة وترجمة 
الحادٌة وتحلٌل المادة 

من قانون  والعشرون
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -03

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة الثالثة 
والعشرون من قانون 

 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -04

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة 

 والعشرون الخامسة
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -05

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة 

والعشرون  السادسة
 من قانون حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -06

قراءة وترجمة 
السابعة وتحلٌل المادة 

والعشرون من قانون 
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -07

قراءة وترجمة 
 الثامنةوتحلٌل المادة 

والعشرون من قانون 
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -08

قراءة وترجمة 
 التاسعةوتحلٌل المادة 

والعشرون من قانون 
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 رىاَت يؼشفُخ 3 -09

قراءة وترجمة 
وتحلٌل المادة 

من قانون  الثالثون
 حمورابً

 انكتشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكتشوٍَ اسئلة اسئهخ 3 -32
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو
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 :انمشاءاد انًطهىثخ
 كتت انًمشس ▪

 اخشي  ▪

 انكتت انًُهزُخ: - أ

 .دكتىس ػبيش سهًُبٌ تأنُف،  كذَخاألانهغخ  -1

 دكتىس فىصٌ سشُذ. تأنُف،  األكذَخانهغخ  -2

 ًَبرد يٍ انكتبثبد انًسًبسَخ دكتىس فىصٌ سشُذ -3

 ششَؼخ حًىساثٍ انذكتىس َبئم حُىٌ -4

 يظبدس أخشي: -ثـ            

1- Akkadian Grammar ,j heunrgard  

2- Introduction to Akkadian , cables  

 

 يتطهجبد خبطخ 

المصادر المساندة لهذا المقرر هً مجموعة من النتاجات 
 جامعٌة  العلمٌة التً تصب بهذا الصدد منها اطارٌح ورسائل

 ودراسات فً اللغة األكدٌة وقواعدها.وبحوث 
 

وتشًم ػهً سجُم )انخذيبد االرتًبػُخ 

انًخبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 ( وانذساسبد انًُذاَُخانًهٍُ 

 
 

 ػشع ثبنىسبئم اإلنكتشوَُخ
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 -- انًتطهجبد انسبثمخ

 4 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 22 أكجش ػذد 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 

 

يوفروصفالمقررهذاإيجازاًمقتضيًاألهمخصائصالمقررومخرجاتالتعلمالمتوقعةمنالطالبتحقيقهامبرهنًاعماإذاكانقدحققاالست
 .والبدمنالربطبينهاوبينوصفالبرنامج .فادةالقصوىمنفرصالتعلمالمتاحة

 

 خبيؼخ انًىصم  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى اِثبس –كهُخ اِثبس  انمسى اندبيؼٍ / انًشكز .2

 حضبسح انششق األدًَ )إَشاٌ و األَبضىل (__ Lgu4rpp اسى / سيز انًمشس .3

 ُذكالسشوو +كىكم يُ انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 انكزشوٍَ  أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 2221-2222 انفصم / انسُخ .6

 أسجىػُب 3 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 11/7/2221 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
وهو  الشرق األدنى القدٌمٌهدف المقرر إلى تعرٌف الطلبة على جانب حضاري مهم فً تارٌخ  -1

التارٌخ السٌاسً لتلك البلدان والموقع الجغرافً والحٌاة االجتماعٌة ومصادر المعلومات حول 

  دراسة أثار وحضارات تلك الدول .

م اكتساب الطلبة للسلوك المسؤول تحقٌق رسالة المؤسسة التعلٌمٌة وعن القٌم التً تمثلها ومن ث -2



 

  واألخالقً 

 

 
 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

 طشائك انزؼهُى وانزؼهىأ. 

 أَىاع يخزهفخ يٍ انزذسَسبد يُهب :رزجغ فٍ هزا انًمشس 

 انًحبضشاد انُظشَخ وفك يب هى يزبذ يٍ انًصبدس انًسبػذح نهًمشس -1

 انًحبضشاد انزٍ َهمُهب األسزبر ػهً انطهجخ يٍ خالل انًُصبد االنكزشوَُخ  -2

 األسئهخ واالسزفسبساد وانًُبلشبد انؼهًُخ داخم انصف انذساسٍ  -3

 رزوَذ انطهجخ ثبنًصبدس انؼهًُخ يٍ اخم ػًم انزمبسَش انؼهًُخ انزٍ رغٍُ يؼهىيبد انطبنت  -4

 ائك انزمُُى ة. طش

 

 اخزجبس َظشٌ رحشسٍَ َىيٍ  -1

 اخزجبس َظشٌ رحشسٍَ شهشٌ  -2

 اخزجبس َظشٌ رحشسٍَ َهبَخ انكىسس )انُصف األول يٍ انسُخ انذساسُخ ( -3

كزبثخ انجُجشاد  –ركهُف انطهجخ ثىاخجبد ويهبو ػهًُخ حىل يخزهف أَىاع انخذيبد )كزبثخ انزمبسَش  -4

 ػٍ كم يىضىع (

 انزفكُش يهبسادج. 

 

انذول انًدبوسح نهؼشاق انمذَى وانزأثُش انًزجبدل ثُُهب يٍ انُىاحٍ انسُبسُخ انززكُش ثحضبسح     -1

 وااللزصبدَخ واالخزًبػُخ وانثمبفُخ 

انزغُشاد انسُبسُخ وااللزصبدَخ ػهً ثهذاٌ انًؼشفخ ثبنؼىايم انزٍ كبٌ نهب انزأثُش انًجبشش ػهً  -2

  انششق انمذَى

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

 

رًُُخ لذسح انطبنت انؼهًُخ فٍ يدبل يؼشفخ ػًبسح انؼشاق انمذَى يٍ خالل ػًم انًمبسَبد ثٍُ األدواس 

 انحضبسَخ انزٍ يشد ثُه انؼًبسح انؼشالُخ انمذًَخ يٍ لصىس ويؼبثذ ودوس سكٍ 

 



 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- 

 
 ايزحبٌ سشَغ  انكزشوٍَ  جغرافٌة بالد إٌران حفع واطالع 2

 خىاَت يؼشفُخ  2 -2
جغرافٌة بالد إٌران وأثرها 

  فً تارٌخ المنطقة
 ايزحبٌ سشَغ انكزشوٍَ

 يؼشفُخخىاَت  2 -3
المصادر المدونة فً دراسة 

  تارٌخ إٌران
 ايزحبٌ سشَغ انكزشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 2 -4
المصادر المدونة فً دراسة      

 تارٌخ إٌران
 ايزحبٌ سشَغ انكزشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 2 -5
المصادر المادٌة فً دراسة 

 تارٌخ إٌران 
 ايزحبٌ سشَغ انكزشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 2 -6
الحجري فً أثار العصر 

 إٌران
 ايزحبٌ سشَغ انكزشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 2 -7
دراسة فً أثار وتارٌخ 

 العٌالمٌٌن
 انكزشوٍَ 

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ  الدٌن والفن العٌالمً خىاَت يؼشفُخ 2 -8
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -9
االقتصاد واإلدارة والقانون 

 العٌالمً
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -12
–الهجرات الهند أوربٌة 

 الدولة المادٌة
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ الدولة االخمٌنٌة  خىاَت يؼشفُخ 2 -11
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ قٌام الدولة االخمٌنٌة  خىاَت يؼشفُخ 2 -12     
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ إٌران فً العهد السلوقً  خىاَت يؼشفُخ 2 -13
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ الدولة الفرثٌة  أسئهخ  2 -14
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو



 

 انكزشوٍَ الدولة الساسانٌة  خىاَت يؼشفُخ 2 -15
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -16
الخصائص الجغرافٌة 

 والمناخٌة لبالد األناضول 
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ  مصادر الدراسات االثارٌة  خىاَت يؼشفُخ 2 -17
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ مصادر الدراسات المدونة  خىاَت يؼشفُخ 2 -18
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -19
العصر الحجري القدٌم 

 والمعدنً 
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ العصر الحجري البرونزي  خىاَت يؼشفُخ 2 -22
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ العصر الحاتً  خىاَت يؼشفُخ 2 -21
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ الحٌثٌون أصلهم وتارٌخهم   خىاَت يؼشفُخ 2  -22      
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -23
وعالقتهم بالداخل  نالحٌثٌو

  والخارج 
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ  عصر طروادة  خىاَت يؼشفُخ 2 -24
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ عصر طروادة  خىاَت يؼشفُخ 2 -25
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -26
مظاهر الحضارة الحثٌة 
 النظام السٌاسً واإلداري

 انكزشوٍَ
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -27
الطبقات االجتماعٌة والدٌانة 

 الحثٌة 
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 انكزشوٍَ االقتصاد والقانون الحثً خىاَت يؼشفُخ 2 -28
أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 خىاَت يؼشفُخ 2 -29
عصر الدوٌالت األناضولٌة 

  والٌونانٌة 
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو

 أسئهخ 2 -32
عصر الدوٌالت األناضولٌة 

 والٌونانٌة  
 انكزشوٍَ

أسئهخ 

 ثبنكالسشوو



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي

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

  الكتاب املقرر هو )تاريخ الشرق األدىن القدمي إيران واألناضول 

 خيزطهجبد خبص

 املصادر األخرى املساندة هلذا املقرر هي 
العراق فً التارٌخ القدٌم /الموجز الحضاري /تألٌف  -1

 د.عامر سلٌمان 

ورشًم ػهً سجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 
 االلكرتونية  لعرض بالوسائ

 
 
 

 انمجىل  .13

 ______ انًزطهجبد انسبثمخ

 19 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 24 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 



 

 

 منوذج وصف املقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربنامج األكادميي((

 

يوفروصفاملقررهذاإجيازاًمقتضيًاألمهخصائصاملقرروخمرجاتالتعلماملتوقعةمنالطالبتحقيقهامربهناًعماإذاكانقدحققاالستفادةالقصوىمن
 فرصالتعلماملتاحة. والبدمنالربطبينهاوبينوصفالربنامج.

 

 خبيؼخ انًىطم  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 لضى اِثبض –كهُخ اِثبض  انًطكز/ انمضى اندبيؼٍ  .2

 انهغخ انضىيطَخ__ 6rmdoo3 ضيز انًمطض/ اصى  .3

 كىكم يُُذ+كالصطوو  انجطايح انزٍ َسذم فُهب .4

 انكزطوٍَ +حضىضٌ  أشكبل انحضىض انًزبحخ .5

 2021-2020 انضُخ/ انفظم  .6

 أصجىػُب 2 (انكهٍ)ػسز انضبػبد انسضاصُخ  .7

 1/2/2021 ربضَد إػساز هصا انىطف .8

 :أهساف انًمطض .9
ٌهدف المقرر إلى تعرٌف الطلبة على جانب حضاري مهم فً تارٌخ العراق وهو عمارة  -1

 القصور والمعابد والدور السكنٌة والمواد المستخدمة فً تشٌٌدها 

ثم اكتساب الطلبة للسلوك المسؤول تحقٌق رسالة المؤسسة التعلٌمٌة وعن القٌم التً تمثلها ومن  -2

 واألخالقً  

 

 يرطخبد انزؼهى وططائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .11

 ططائك انزؼهُى وانزؼهى. أ

 :رزجغ فٍ هصا انًمطض أَىاع يرزهفخ يٍ انزسضَضبد يُهب 
 انًحبضطاد انُظطَخ وفك يب هى يزبذ يٍ انًظبزض انًضبػسح نهًمطض -1

 األصزبش ػهً انطهجخ يٍ ذالل انًُظبد االنكزطوَُخ انًحبضطاد انزٍ َهمُهب  -2



 

 األصئهخ واالصزفضبضاد وانًُبلشبد انؼهًُخ زاذم انظف انسضاصٍ  -3

 رزوَس انطهجخ ثبنًظبزض انؼهًُخ يٍ اخم ػًم انزمبضَط انؼهًُخ انزٍ رغٍُ يؼهىيبد انطبنت  -4

 ططائك انزمُُى . ة

 
 اذزجبض َظطٌ رحطضٍَ َىيٍ  -1

 شهطٌ اذزجبض َظطٌ رحطضٍَ  -2

 (انُظف األول يٍ انضُخ انسضاصُخ )اذزجبض َظطٌ رحطضٍَ َهبَخ انكىضس  -3

 (كزبثخ انزمبضَط )ركهُف انطهجخ ثىاخجبد ويهبو ػهًُخ حىل يرزهف أَىاع انرسيبد  -4

 يهبضاد انزفكُط. ج

 
 .رسضَش انطهجخ ربضَد ولىاػس انهغخ انضىيطَخ يٍ ذالل األيثهخ فٍ زضاصخ انُظىص انًضًبضَخ   -1

 

 (انًهبضاد األذطي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىض انشرظٍ)انًهبضاد انؼبيخ وانًُمىنخ . ز

 
رؼهُى ورسضَت انطهجخ ػهً لطاءح واصزُضبخ انُظىص انًضًبضَخ انضىيطَخ ورفطَمهب ػٍ انُظىص 

 اِشىضَخ أو انجبثهُخ أو يٍ ػظط آذط حُث ًَُز انطبنت ربضَد انُض يٍ ذالل انكزبثخ
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 انضبػبد األصجىع
يرطخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
انًضبق أو / اصى انىحسح 

 انًىضىع
 ططَمخ انزؼهُى

ط

ض

َ

ل

ح

 

ا

ن

ر

ل

َ

َ



 

 و

1- 
 

 حضىضٌ الفرق بٌن اللغة والكتابة حفع واطالع 2

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ

 

ص

ض

َ

ع

  

 حضىضٌ العوائل اللغوٌة خىاَت يؼطفُخ  2 -2

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ

 

ص

ض

َ

 ع

 حضىضٌ العاربة -الجزرٌة  خىاَت يؼطفُخ 2 -3

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ

 

ص

ض

َ

 ع

 حضىضٌ الهندواوربٌة خىاَت يؼطفُخ 2 -4

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ



 

 

ص

ض

َ

 ع

 حضىضٌ تارٌخ -اللغة السومرٌة  خىاَت يؼطفُخ 2 -5

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ

 

ص

ض

َ

 ع

 حضىضٌ قواعد اللغة خىاَت يؼطفُخ 2 -6

ا

ي

ر

ح

ا

ٌ

 

ص

ض

َ

 ع

 انكزطوٍَ  قواعد اللغة خىاَت يؼطفُخ 2 -7

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ قواعد اللغة خىاَت يؼطفُخ 2 -8
أ

ص



 

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الفعل خىاَت يؼطفُخ 2 -9

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الفعل خىاَت يؼطفُخ 2 -10

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و



 

 انكزطوٍَ الفعل خىاَت يؼطفُخ 2 -11

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الفعل خىاَت يؼطفُخ 2 -12     

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ االسم خىاَت يؼطفُخ 2 -13

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و



 

 و

 انكزطوٍَ االسم أصئهخ  2 -14

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ األحرف خىاَت يؼطفُخ 2 -15

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ األحرف خىاَت يؼطفُخ 2 -16

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص



 

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الكاملةالجملة السومرٌة  خىاَت يؼطفُخ 2 -17

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الجملة السومرٌة الكاملة خىاَت يؼطفُخ 2 -18

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ الجملة السومرٌة الكاملة خىاَت يؼطفُخ 2 -19

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال



 

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ نص مسماري اقتصادي خىاَت يؼطفُخ 2 -20

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 انكزطوٍَ نص مسماري اقتصادي يؼطفُخخىاَت  2 -21

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2  -22      
نص مسماري ملكً من 

 عصر كودٌا
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك



 

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -23
نص مسماري ملكً من 

 عصر كودٌا
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -24
نص مسماري ملكً من 

 عصر كودٌا
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -25
نص مسماري ملكً من 

 عصر كودٌا
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن



 

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -26
نص مسماري ملكً من 

 عصر كودٌا
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -27
وصل تسلٌم من العصر 

 السومري
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -28
وصل تسلٌم من العصر 

 السومري
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا



 

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 خىاَت يؼطفُخ 2 -29
وصل تسلٌم من العصر 

 السومري
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و

 أصئهخ 2 -30
وصل تسلٌم من العصر 

 السومري
 انكزطوٍَ

أ

ص

ئ

ن

ح

 

ث

ا

ن

ك

ال

ص

ض

و

 و
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 :انمطاءاد انًطهىثخ
 كزت انًمطض ▪

 اذطي ▪

 اليوجد كتاب منهجي حول املادة /االستعانة بكتاب 

The Sumerian Language 

 يزطهجبد ذبطخ
 نهصا انًمطض هٍ انًظبزض األذطي انًضبَسح 

The Sumerian Grammar 

ورشًم ػهً صجُم )انرسيبد االخزًبػُخ 

انًثبل يحبضطاد انضُىف وانزسضَت 

 ( انًهٍُ وانسضاصبد انًُساَُخ

 
 ػطع ثبنىصبئم االنكزطوَُخ 
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 ______ انًزطهجبد انضبثمخ

 8 ألم ػسز يٍ انطهجخ 

 11 أكجط ػسز يٍ انطهجخ 

 


