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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقت  طريقت التعليم

1 2 
 تأسهىبمعزفح انطانة 

 صىاعح انفخار قذيما

أنواع وخواص طٌنة 
 .الفخار

التحول الكٌمٌائً 
 لطٌنة الفخار

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

2 2 
 تأسهىبمعزفح انطانة 

 صىاعح انفخار قذيما

البوادر األولى 
 .لصناعة الفخار

أهمٌة الفخار بالنسبة 
للسكان القدماء 

 واالثارٌٌن

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

 

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

3 2 
 تأسهىبمعزفح انطانة 

 صىاعح انفخار قذيما
خطوات صناعة 

 الفخار

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

4 2 
 تأسهىبمعزفح انطانة 

 صىاعح انفخار قذيما
خطوات صناعة 

 الفخار

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.



 

5 2 
معزفح انطزس انفخاريح 

 نحضارج تالد انزافذيه
 فخار جرمو

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

 وانىاخثاخ

 انمىشنيح.

6 2 

معزفح انطزس انفخاريح 

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار حسونة

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

7 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار حسونة

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

8 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار سامراء

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

9 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار سامراء

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

12 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار حلف

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

11 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار حلف

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

12 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الُعبٌد

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

13 
معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
 فخار الُعبٌد

انقاء 

انمحاضزج 

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 
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وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

 انمىشنيح.

14 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الُعبٌد

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

15 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
وجمدة فخار الوركاء 
 نصر

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

16 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
فخار عصر فجر 

 السالالت

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

17 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
فخار االكدي وساللة 

 اور الثالثة

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

18 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار البابلً القدٌم

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

19 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الخابور

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

22 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
 فخار الخابور

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

انصفي انتقييم 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.



 

 انذهىي

21 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
فخار االشوري 

 الحدٌث

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

22 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه
فخار االشوري 

 الحدٌث

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

23 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار البابلً الحدٌث

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

24 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 االخمٌنًفخار 

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

25 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار السلوقً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

26 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 انزافذيهنحضارج تالد 

 فخار السلوقً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

27 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الفرثً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

28 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الفرثً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.
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29 

معزفح انطزس انفخاريح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الساسانً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.

32 

انطزس انفخاريح معزفح  2

 نحضارج تالد انزافذيه

 فخار الساسانً

انقاء 

انمحاضزج 

وانمىاقشح 

وانعصف 

 انذهىي

انتقييم انصفي 

وانىاخثاخ 

 انمىشنيح.
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 انقزاءاخ انمطهىتح:
 كتة انمقزر 
 اخزي  

ًكتابًمقرر  الًيوجد

   حمتطهثاخ خاص

وتشمم عهً سثيم االختماعيح )انخذماخ 

انمثال محاضزاخ انضيىف وانتذرية 

 انمهىي وانذراساخ انميذاويح( 

 
ًالتدريبًالعمليًعلىًوصفًوتسجيلًورسمًالفخار

 
 
 

 انقثىل  .13

  انمتطهثاخ انساتقح

  أقم عذد مه انطهثح 

  أكثز عذد مه انطهثح 


