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 لقسم اللغات العراقية القديمة معاييرالمطابقة مع التقرير 

يعيملد قسلم اللغلات العراقيلة اذ سعى كل  مسسسلة تعليميلة  للى تطلدير ا اتحلا هتعسلياع مالر اميملا  معلايير مالميلة  ت  

معيمدة في مد  من الجامعات العراقية فضل  ملن جامعلات  ةبرامجي معاييرجامعة المدص  ملى -القديمة في كلية اآلثار

العلملي المسيدى ملى سداء كان األكا يمي للقسم  ءاال اقيمة من  ترفعمن شانحا ان  الييمصرية ميمثلة بكليات االثار 

 :ملى الاعد االتي   هكما هد ماينةطلاألمضاء هيئة اليدريس ام ملى مخرجات اليعليم لل

 المحاة:المعرفة العلمية هالمحارات هاالتجاه نعد  يارمع

 للخلرجين ملن قسلم اللغلات العراقيلة القديملة تسعى برامج المسسسة  لى تدفير المعرفة الكافية  هالمحلارات الضلرهرية

ة نعلد المحالة بملا يسلامد يجب ان تعيمد برامج المسسسة ملى تكلدين االتجاهلات اجيجابيل كماآلثاري  الممارسة محاة 

للمعللايير المعيمللدة مللن  لخللرجينا. هيلليم  جللراء اليقييمللات للي كللد مللن اسلليي اء الطلاللة اآلثللاريين فللي تعقيللت اليعللليم لللدى

 هالجامعة:الماظمات المحاية هالسلطات اليعليمية 

  كآثارين للعم  الخرجين المحارات هالمعرفة العلمية لدى 

  كمعيدين في الكلية اه آثاريين في  هاتر م يشيات االثارللعم  لخرجين امعيدى المعرفة لدى 

 تعلم الطلاة بالاساة للمرشعين للعم  كيدريسيين 

 المحارات هالمعرفة لدى العاملين غير هيئة اليدريس 

 اليا يذ:

 رؤية قسم اللغات العراقية القديمة هرساليع هاهدافع 

 المقررات الدراسية 

  تخرج الطلاةبعدث 

 هاالميعانات:معيار نظام اليقديم 

فيملا يخل  الدارسلين فلي القسلم  لطلاةتيميع المسسسة باظام تقديمي هاميعانات قدية تسيطيع ان تجمع الايانات من ا

ا اتحم بعد اليخلرج. هبملا يسلامد مللى اليغذيلة المرتلدة ملن بلرامج اليقلديم حسن  رجة ت هلحم العلمي لمزاهلة المحاة ه

 بحا  هيرتاط المعياران السابقان بك  من الطالب هالمدرس.هاالميعانات 

 نظام اليقييم المدجد  في الكلية 

 جمع الايانات هتقديمحا هتعليلحا 

 اسيعمال الايانات ليطدير الارنامج 

 اليا يذ:

 االخياارات العلمية )تعريرية هش حية (

 تقييم العم  ال ر ي لدى الطلاة 
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 نسب نجاح الطلاة 

  اجشراف العلمياسيمارات 

 العلمية:معيار الخارات الميدانية هالممارسات 

الي هيل  يخلدم تقدم المسسسة خارات ميدانية هتقدم بيصميمحا هتا يذها باالشيراك ملع الشلسهن العلميلة فلي الكليلة بملا 

 اةهيامي معارفحم المحاية هيطدر من خاراتحم همحاراتحم  هيرفع من اتجاهاتحم نعد المحللطلاة العلمي 

  هالمسسسات االخرىالكلية هشركاتحا من الكليات ا القسم هبين اليعاهن 

 تقديم الخارات هالممارسة العلمية 

  هالمحارات اليعليميةمعرفة الخرجين الامي ك 

 :اليا يذ 

  تدريب الطلاة ملى طراتلت صلاامة اللرقم الطيايلة هكيابلة الع ملات المسلمارية هترجملة قيمحلا الصلدتية هالرمزيلة

 االثاريةتطايت المعارف هالمحارات فض  من 

  هالدهرات اليدرياية ليطدير محاراتحم في قراءة الكيابات المسمارية هتدثيقحا  خالحم في الدرش 

 لمقاالت تدرياحم ملى كيابة الاعدث ها 

 معايير اليادع

للى اليداصل  ملع المجيملع هربلط القسلم بلالمجيمع ملن ايير مالمعل هيعم  قسم اللغات العراقية القديمة ملن خل ل هلذ     

باليعلاهن ملع المسسسلات العكدميلة األخلرى   هخارجحلا الجامعلة اخ  خ ل القيام باشاطات اجيمامية هثقافية هملمية 

طلالة قلا رين مللى تعمل  المسلسهلية  ه خلراجلمجيمعي اهيحدف هذا األمر  لى جع  الطلاة ملى  راية همعرفة بالداقع 

 بعد تخرجحم

 تصميم هتا يذ هتقديم الماحج هالخارات 

 الخارات المدجد ة لدى مجيمع ميادع من امضاء هيئة اليدريس 

 لطلاةا  مع مجيمع ميادع من خارات اليعام 

 

 :اليا يذ 

 الاشاطات الط بية 

  برامج اليادع في طريقة مرض الما ة العلمية باسيعمال( الادربديات pdf  دال يدي)تطايت مملي   

 المحاي:معيار مسه ت امضاء هيئة اليدريس هاأل اء هالامد 

فلي بمسه ت ملمية كافية  تجعلحلم ذهي قلدرة جيلدة في قسم اللغات العراقية القديمة  ييميع امضاء الحيئة اليدريسي   

قا رين مللى تقلديم ان سلحم  هتقلديم اليعليم العلم هالخارة الكافيين في مجال حيث يميلكدن من ممارسة محاة اليدريس 

يخصصات األخرى  هتقدم الدحدة في تخصصاتحم هالل ريت الداحد اب املية كافية  هاليعاهن مع الزم ء برهح طلايحم 

 بيقديم هيئة اليدريس بحا بشك  نظامي همسيمر هتسير لحم فرص الامد المحاي.
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 ت هي  امضاء هيئة اليدريس 

 الممارسات المحاية الجيدة في مجال اليدريس 

 الممارسات المحاية الجيدة في مجال الاعث 

 الممارسات المحاية الجيدة في مجال الخدمة 

 لأل اء المحاي هيئة اليدريس تقييم المسسسة

 :اليا يذ

 بعدث اليدريسيين 

 تقييم اليدريسيين 

 )الاشاطات العلمية لليدريسيين )الدرش  الادهات  العلقات الاقاشية العلمية 

 هالمدار :معيار اج ارة 

هقيللا ة تربديللة تيميللع بالسلللطة ال عالللة  هميزانيللة جيللدة همللد  مللن العمللال هاج اريللين  مسلليقر:للدحللدة نظللام   اري 

هاليسحي ت هاالمكانيات هالمدار   همصا ر تكادلدجيا المعلدمات بما يسلامد فلي الدفلاء بميطلالات المعلايير القدميلة  

 هال ع . االميما ة مدضدع همعايير الدالية هالمعايير المحاية  هترتاط المعايير األربع السابقة بالدحد

 مدازنة الكلية 

 :ذاليا ي

  تدفير المخيارات هتجحيزها باألجحزة هالمدا 

 )تجحيز بعدث الطلاة العملية )بعدث اليخرج 

 

 

 ا. .ص دان سامي سعيد                                                                     لى:ة ماع نسخ

 رتيس قسم اللغات العراقية القديمة                                                             األهراق للع ظ -

 االلكيرهنياليدثيت  -


