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 الدراسية وصف المقررات

 /الفصل الدراسي االول األولىالمسمارية / المرحلة  ةالكتاب عنوان المادة الدراسية:

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   حقيقهات

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 لة االولىالكتابة المسمارية / المرح اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021نظام فصلي /الفصل الدراسي االول  للعام الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل الدراسي االول30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/12/2021 فتاريخ إعداد هذا الوص .8

على كل ما يتعلق بالكتابة المسمارية وتاريخها منذ بداية اختراعها وحتى  عاالطال المقرر:أهداف  .9

انقراضها فضال عن عرض كتابات مسمارية منتخبة من عصور مختلفة وتعليم الطلبة االساليب 

 الحديثة المتبعة في استنساخها 
 

 



 zئ
 

 لتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم وا .10

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 القديمة.عرض نماذج من الكتابات المسمارية من مختلف العصور العراقية  .1

 تدريب الطلبة على التعامل مع شكل العالمة المسمارية وتطورها عبر العصور. .2

 المسمارية.دراسة تاريخ الكتابة  .3

 ارية.اشراك الطلبة في الشروحات المتعلقة بتاريخ الكتابة المسم .4

 ائق التقييم ب. طر

 

 اسبوعية.اختبارات شفوية  .1

 بيتية.واجبات  .2

 اختبارات تحريرية. .3

 امتحان نصف الفصل. .4

 امتحان نهاية الفصل والتقييم النهائي للطلبة . .5

 التفكير مهاراتج. 

 اسلوب.من  بأكثرعرض مادة الكتابة المسمارية  .1

المعتمدة عالميا من اجل تطوير مستوى المصادر الحديثة للكتابة المسمارية و علىاالطالع  .2

 الطلبة.المهارات عند 

 المسمارية.للكتابة  وأدقلفهم اوضح  اآلراءمناقشة االسئلة واالستفسارات وابداء  .3

استخدام اسلوب العرض للكتابة المسمارية وصور توضيحية لمراحل تطور الكتابة المسمارية  .4

 ( . power point)  عبر العصور المختلفة عن طريق استخدام جهاز ال

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والمنقولة )د. 

 الدراسي.من مره وجعل الطالب يتفاعل بشكل مباشر مع المقرر  ألكثراعتماد اسلوب الشرح  .1

 طلبة.الالطرائق في دراسة الكتابة المسمارية، وبما يطور قابليات  أفضلتوضيح  .2

 الطالب واكسابه الخبرات الالزمة في دراسة الكتابة المسمارية تأهيلالمساهمة في  .3

الطالب اثناء العمل بعد التخرج في المؤسسات التعليمية  يواجهاتشخيص اهم المشاكل التي قد  .4

 بة .يعزز الثقة بالنفس واالعتماد على الخبرات المكتس بأسلوبودوائر االثار المختلفة وسبل تجاوزها 
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 بنية المقرر .11
 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 2 االول
مدخل عن تاريخ الكتابات 

 القديمة
 تكليف واجب نظري الكتابة المسمارية

 الثاني
عرض سريع الكتشاف  2

 الكتابة المسمارية
 ظرين الكتابة المسمارية

اجراء اختبارات 

 شفوية

 الثالث
 اهمية الكتابة / 2

 الكتابة واللغة

تاريخ الكتابة المسمارية 
 وفك رموزها

 نظري
 تكليف واجب

 الرابع

فك رموز الكتابة  2

 المسمارية /

 تاريخ الكتابة المسمارية

تاريخ الكتابة المسمارية 
 وفك رموزها

 نظري
مشاركة الطلبة في 

 الشرح 

 الخامس

2 
شار استخدام الكتابة انت

 المسمارية
تاريخ الكتابة المسمارية 

 وفك رموزها

اجراء  –واجبات  نظري

اختبارات شفوية + 

 امتحان تحريري

 السادس
 لبدايات الكتابة / ما قب 2

 الكتابة في بالد الرافدين
الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

 نظري
 تكليف واجب

 السابع

 مراحل تطور الكتابة 2

ورية ، الرمزية ، )الص

 المقطعية(

الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

 

 نظري
مشاركة الطلبة في 

 الشرح

 الثامن

2 
النهايات الصوتية/انواع 

 العالمات الدالة
الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

اجراء  –واجبات  نظري

اختبارات شفوية + 

 امتحان تحريري

 التاسع

2 

اجراء امتحان نصف 

 الفصل

يخ الكتابة المسمارية تار
الكتابة  وفك رموزها /

المسمارية ومراحل 
 تطورها

 

 نظري
اجراء امتحان 

 تحريري

 العاشر

اشكال الرقم الطينية  2

واحجامها/ الكتابة على 

 مواد اخرى سوى الطين

مواد الكتابة وادواتها 
 وطرائق التعلم

 نظري
 تكليف واجب

 الحادي عشر

الطين مادة اساسية  2

انواع العالمات  للكتابة/

 المسمارية

مواد الكتابة وادواتها 
 وطرائق التعلم

 نظري
مشاركة الطلبة في 

 الشرح
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 الثاني عشر
2 

 قلم الكتابة / تعلم الكتابة
مواد الكتابة وادواتها 

 وطرائق التعلم
اجراء  –واجبات  نظري

 اختبارات شفوية

 الثالث عشر

2 
الكتبة / المكتبات/ 

 المدرسة وادارتها

الكتابة وادواتها  مواد
 وطرائق التعلم

 

 نظري

اجراء  –واجبات 

اختبارات شفوية + 

 امتحان تحريري

 الرابع عشر

2 
مراجعة لمواضيع الفصل 

 االول

جميع مواضيع الكتابة 
المسمارية للفصل 

 االول

 

 نظري
 مراجعة

 الخامس عشر 

مراجعة عامة واالستعداد  2

المتحانات الفصل 

 الدراسي  االول
 

 نظري
جراء امتحان ا

 تحريري

 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 
 اخرى  

 –اللغة االكدية )البابلية  سليمان،عامر  .1

 وقواعدها،االشورية( تاريخها وتدوينها 

 .1991 الموصل،

 بغداد، القديمة،تركي عطية الكتابات والخطوط  .2

1984. 

ديرينجر ، الكتابة ، ترجمة وتعليق : د. عامر  .3

 . 2001سليمان ، بغداد ، 
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 أ.م.د. محمد حمزة حسين / قسم اللغات العراقية القديمة / كلية االثار المادة:استاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 دال توج  ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعية )

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 

القيام بزيارات ميدانية الى بعض المتاحف والمواقع االثرية 

 المسمارية.ليطلع الطلبة على نماذج حية من الكتابات 

 

 

 

 القبول  .13

 دراسة الكتابة المسمارية وتاريخها  المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 الدراسية وصف المقررات

عراق القديم السياسي منذ العصور المبكرة حتى نهاية العصر البابلي ال ختأري عنوان المادة الدراسية:

 الفصل الدراسي االول/ القديم/ المرحلة االولى

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 طالبال من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة  القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
السياسي منذ العصور المبكرة حتى نهاية  تأريخ العراق القديم

 العصر البابلي القديم/ المرحلة االولى

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم 

 حضور كامل 

 2022-2021نظام فصلي /الفصل الدراسي االول للعام  الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل  الدراسي االول45 )الكلي(دد الساعات الدراسية ع .7

 1/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  .9
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تعريف الطلبة بتأريخ العراق القديم منذ ظهور أقدم انسان على سطح االرض ويمتد بالنسبة الى العراق 
ق م، فضالً عن االقوام العراقية  1600-2000وبقية اجزاء الوطن العربي حتى العصر البابلي القديم 

 القديمة ولغاتها

 

 بنية المقرر. 11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري المكان والزمان  تعريف التأريخ القديم 3 األول      

مشاركة 

الطلبة في 

 شرح المادة

 3 انيالث

ل الجغرافية العوام

المؤثرة في تأريخ و 

 ضارة العراق القديمح

جغرافية العراق 

 التاريخية 
 نظري

اجراء 

اختبارات 

 شفوية 

 3 الثالث
عصور ما قبل التأريخ 

 والعصور التاريخية 
 تكليف واجب نظري في معنى التأريخ

 3 الرابع 

تأريخ السنين في 

الفترات المختلفة التي 

عراق مرت على ال

 القديم 

 نظري نصوص التقاويم

مشاركة 

الطلبة في 

 شرح المادة

 3 الخامس 

مصادر معلوماتنا عن 

تاريخ العراق القديم 

قبل بدء التنقيبات 

 االثرية

مصادر معلوماتنا عن 

 تأريخ العراق القديم
 نظري

واجبات 

اجراء 

اختبارات 

امتحان 

 تحريري

 3 السادس

التاريخ  لعصور ما قب

بيه والعصر الش

 بالكتابي

العراق في عصور 

 ماقل التاريخ
 تكليف واجب نظري
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 السابع 

3 
االقوام السومرية 

 واالكدية ولغاتهم

االقوام العراقية القديمة 

 هاولغات

مشاركة  نظري

الطلبة في 

 شرح المادة

 الثامن 

3 
بعض قواعد اللغة 

 االكدية
 اللغة االكدية

واجبات +  نظري

امتحان 

 تحريري

 التاسع
3 

 صر فجر السالالتع
العراق في عصوره 

 المبكرة

امتحان  نظري

 تحريري

 العاشر
3 

 ساللة لكش االولى
السالالت الحاكمة في 

 عصر فجر السالالت

 نظري
 تكليف واجب

 الحادي عشر

3 
عصر فجر  عأهم مواق

 السالالت

االوضاع السياسية في 

 عصر فجر السالالت

مشاركة  نظري

الطلبة بشرح 

 المادة

 عشر الثاني 

سرجون األكدي  3

خلفاء -وانجازاته

سياسة  -سرجون

 الملوك االكديين

العراق في ظل دولة 

 القطر الواحدة

 نظري
واجبات + 

اختبارات 

 شفوية

 الثالث عشر

 -حرب التحرير 3

العصر –اورنمو 

البابلي واآلشوري 

 القديمين

 -الغزو الكوتي

العصرين البابلي 

 واآلشوري القديمين

اختبارات  نظري

فية+ ص

امتحان 

 تحريري

 الرابع عشر
مراجعة مواضيع  3

 الفصل االول 

جميع المواضيع 

 المعطاة

 نظري
 تغذية راجعة 

الخامس 

 عشر

مراجعة عامة  3

 لالمتحاناتواالستعداد 

  الفصل الدراسي االول

جميع المواضيع 

 المعطاة

تغذية راجعة  نظري

+ امتحان 

 تحريري

 م والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعلي -10

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 تعريف الطلبة بالفترات الزمنية التي مرت على تأريخ العراق القديم./1

 ابراز دول الملوك الذين ساهموا في بناء مؤسسات الممالك العراقية القديمة وتطبيق القوانين فيها. /2

 التأريخ العراقي القديم.عرض آراء مختلفة لباحثين عراقيين واجانب في فهم /3
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 إشراك الطلبة في فهم وشرح التأريخ العراقي القديم بأسلوب علمي واضح./4

 

 ائق التقييم ب. طر

 اختبارات شفوية اسبوعية. /1

 واجبات بيتية. /2

 اختبارات تحريرية. /3

 امتحان نصف الفصل. /4

 امتحان نهاية الفصل و التقييم النهائي للطلبة . /5

 التفكير اتج. مهار

عرض مادة تأريخ العراق القديم الخاصة بالممالك العراقية القديمة ولغاتها ومقارنتها مع الوقت  /1

 الحاضر.

 فسح المجال لطرح االسئلة واالستفسارات وإبداء اآلراء لفهم تأريخ العراق القديم./2

المادة باستخدام برنامج  التنوع في طريقة شرح المادة من خالل الشرح النظري فضالً عن توضيح /3

(Power Point) عرض بعض أهم المواقع االثرية المنتشرة في العراق وأهم التقنيات  لغرض

 األثرية التي اجريت فيها.

 

 

 المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(د. 

 ع طريقة شرح المادة بطريقة التفصيل او الموجز احياناً.اعتماد اسلوب التدريب للطالب بتنوي /1

 اعتماد شبكة االنترنيت لالستفادة من بعض الكتب والبحوث العليمة الحديثة الخاصة بالمادة. /2
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 أستاذ المادة:م.د رامي عبد الحكيم قاسم/قسم اللغات العراقية القديمة

 البنية التحتية . 12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

موجز  –أريخ القديم العراق في الـت المقرر:الكتاب 

 السياسي.التأريخ 

تأليف  -مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة /1اخرى 

 طه باقر

قوة آشور تأليف هاري ساكر ترجمة : د.عامر  /2

  سليمان

 ال توجد  متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 نية( المهني والدراسات الميدا

القيام بزيارات ميدانية الى بعض المتاحف التي تضم آثاراً تعود 

لفترات مختلفة من تأريخ العراق القديم أو زيارة بعض المواقع 

 االثرية ليطلع على اآلثار المادية وغيرها

 

 القبول  .14

 ال توجد المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية

 الفصل الدراسي االول//المرحلة األولى  حقوق االنسانعنوان المادة الدراسية: 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية اآلثار المؤسسة التعليمية .1

 لغات العراقية القديمةال القسم الجامعي / المركز .2

 حقوق االنسان اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور اليومي على وفق جدول المحاضرات أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021نظام فصلي/الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .6

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 1/2/2022 ا الوصفتاريخ إعداد هذ .8

 أهداف المقرر: .9

 

 توعية الطلبة بثقافة حقوق االنسان والحريات العامة -1

 توعية الطلبة بالدستور وسيادة القانون والسلطتين التشريعية والتنفيذية -2
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم

 حقوق االنسان مفهوم حقوق االنسان 2 1

شرح 

المحاضرات من 

قبل تدريسي 

المادة باستعمال 

وسائل التدريس 

 والعرض الحديثة

امتحانات يومية تقييم 

مشاركة الطلبة اليومي 

امتحانات فصلية امتحانات 

 نهائية نشاطات طالبية 

    مميزات وخصائص 2 2

3 2 
تطور تاريخي 

 للحقوق
   

4 2 
االعتراف الدولي 

 بالحقوق
   

5 2 
االعتراف اإلقليمي 

 بالحقوق 
   

    شكال الحقوق 2 6

7 2 
ديمقراطية حقوق 

 االنسان
   

8 2 
حقوق االنسان 

 وسيادة القانون
   

    دور األمم المتحدة 2 9

10 2 
دور المنظمات 

 اإلقليمية
   

11 2 
االتفاقات الخاصة 

 بالحقوق
   

    ات الدستوريةالضمان 2 12
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13 2 
الضمانات القضائية 

 والضمانات السياسية
   

    مناقشة بحوث الطلبة 2 14

15 2 
امتحان الكورس 

 االول
   

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 هذا المجالالشرح النظري للحريات العامة وحقوق االنسان وعرض تجارب الدول في  -1

 تقديم البحوث والتقارير المختصة في مجال الحريات وحقوق االنسان -2

 ب. طرائق التقييم 

 

 التقارير والبحوث   -4االمتحانات السنوية    -3االمتحانات الفصلية    -2االمتحانات اليومية    -1

 النشاطات الالصفية -5

 ج. مهارات التفكير

 الحريات العامة وتطبيقهااكتساب الطلبة المعرفة في  -1

 اكتساب الطلبة مهارة الحوار في مجال حقوق االنسان والحريات الشخصية -2

 اكتساب الطلبة مهارة اإلفادة من الدستور وسيادة القانون في تعامالتهم -3

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(

 الطلبة المعرفة العامة في الحريات وحقوق االنسان والدستور والقوانين المشرعةاكساب  -1

2-  

 تطبيق ما اكتسبه الطلبة من معرفة في الحياة العامة -3

 نشر ثقافة المعرفة بالحريات العامة وحقوق االنسان في المجتمع -4
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 كتب منهجية / كتب مساعدة

 من قبل مدرس المادةنصوص أساسية معدة 

 متطلبات خاصة 

يوصي مدرس المادة بعمل تقارير االطالع على الدوريات 

والمجالت العلمية باإلضافة الى شبكة المعلومات الدولية 

 االنترنيت

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 

ومراجعة منظمات حقوق االنسان من االطالع على عملها 

 األكاديميالميداني واالستفادة منه في العمل 
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 لقديمةأستاذ المادة:م.م خالص عبد الكريم فرمان/قسم اللغات العراقية ا                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .15

 حقوق االنسان المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية                        

 الفصل الدراسي االول/ المرحلة االولى / )االسم  )االكديةقواعد اللغة عنوان المادة الدراسية: 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   ا  إيجاز هذا المقرر وصف يوفر
 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها
 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 غات العراقية القديمةقسم الل القسم الجامعي / المركز .2

 المرحلة االولى  / )االسم  (قواعد اللغة االكدية  اسم / رمز المقرر .3

 دراسات نظرية  البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم / 

 حضور كامل

 2022-2021عاملل األولانظام فصلي /الفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل الدراسي االول45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  .9
تعريف الطالب بأهمية اللغة االكدية بوصفها من أقدم اللغات العاربة المعروفة من حيث تاريخ التدوين 

العراق القديم وجنوبه، وانتشارها خارج حدود بالد وتفرعات هذه اللغة بلهجتين رئيسيتين في شمال 
 الرافدين، وتقسيمات حروفها العلة والصحيحة يضاف الى ذلك دراسة قواعد االسم في هذه اللغة
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 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

اق اسم الوحدة / المس

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول 
تمهيد 

لموضوع اللغة 

 االكدية 
  نظري اللغة االكدية

  نظري اللغة االكدية اللغة االكدية  3 الثاني 

 3 الثالث 

عوامل التطور 

واالستمرار 

في اللغة 

 االكدية 

 نظري اللغة االكدية
اختبارات 

 شفوية

 3 الرابع 
اللهجات 

 دية االك
  نظري اللغة االكدية 

 3 الخامس
اللهجات 

 البابلية 
  نظري اللغة االكدية 

 3 السادس
اللهجات 

 االشورية
 تكليف واجب نظري اللغة االكدية

 3 السابع

التركيب 

الصوتي للغة 

العلة -االكدية

 والصحيحة

 نظري اللغة االكدية
اختبارات 

 شفوية 

 3 الثامن 
االسم في اللغة 

 االكدية
 نظري لغة االكديةال

امتحان 

 تحريري
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 3 التاسع
انواع االسماء 

 االكدية 
  نظري اللغة االكدية 

 نظري اللغة االكدية  التمويم 3 العاشر 
اختبارات 

 صفية

 3 الحادي عشر
المعرب 

 والمبني
 واجبات نظري اللغة االكدية

  نظري اللغة االكدية جنس االسم  3 الثاني عشر

 3 الثالث عشر
م المذكر االس

 وانواعه
 تكليف واجب نظري اللغة االكدية

 3 الرابع عشر
االسم المؤنث 

 وانواعه 
  نظري اللغة االكدية 

 3 الخامس عشر
الحاالت 

االعرابية 

 لالسم 
 نظري اللغة االكدية 

 تاختبارا

 شفوية 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10
 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 

 دراسة اللغة االكدية من حيث قدمها -

 لغة االكدية دراسة لهجات ال -

 انتشار اللغة االكدية خارج حدود بالد الرافدين -

 تأثير اللغة االكدية على اللغات االخرى  -

 دراسة االسم ودالالته وانواعه وجنسه واعرابه واصنافه  -

 ائق التقييم ب. طر

 اختبارات شفوية اسبوعية  -

 واجبات بيتيه  -

 اختبارات تحريرية  -

 امتحان نصف السنة  -

 الفصل والتقييم النهائي للطالبامتحان نهاية  -
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:
 كتب المقرر 
 اخرى  

  2005-اللغة االكدية–مان أ.د.عامر سلي -

 2009-د.فوزي رشيد، قواعد اللغة االكدية -

معجم اللغات –المعجم المسماري  –د.نائل حنون  -

 2001-االكدية والسومرية والعربية

 دال توج  ةمتطلبات خاص

وتشمل على سبيل المثال الخدمات االجتماعية )

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 التفكير مهاراتج. 

  اتذكير الطلبة بعراقة اللغة االكدية وأثرها الواضح داخل بالد الرافدين وخارجه -

 اطالع الطلبة على قواعد االسم االكدي وقربه الواضح من اللغة العربية  -

 فسح المجال للطلبة لطرح االسئلة واالستفسارات  -

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(ة والمنقولة )المهارات العامد. 

 جعل الطالب يتفاعل بشكل مباشر مع المادة  -

 تأهيل الطالب واكسابه الخبرات الالزمة في معرفة اللغات العراقية القديمة  -

 



 zئ
 

 

 م.م. رنا وليد فتحي/قسم اللغات العراقية القديمة/كلية االثاردة:المااستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 دراسة االسم في اللغة االكدية المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية

الفصل الدراسي  /المرحلة األولى /االسمية( الجملة )السومرية اللغة  دقواع الدراسية:عنوان المادة 

 االول

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية اآلثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

  األولى المرحلة /مية()الجملة االساللغة السومريةقواعد  اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية لغوية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
حسب جدول المحاضرات األسبوعي بالوقت والمكان المحدد 

 يمة لقسم اللغات العراقية القد

 2022-2021 للعام األولنظام فصلي/الفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

 االول دراسيالفصل للساعة  45بواقع    )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  .9
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األولى من اتقان فهم قواعد اللغة السومرية والسيما ما يتعلق بتركيب الجملة االسمية  ةطلبة المرحلتمكين 
 فضال عن الضمائر الشخصية وضمائر اإلشارة وحروف الجر وحاالت الجمع 

 ت التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجا .10

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 

تعليم الطلبة على اتقان قواعد اللغة السومرية بما يخص بناء الجملة االسمية من خالل عرض 

 ترجمات لنصوص مسمارية سومرية يبين من خاللها الحاالت القواعدية الخاصة بها 

 ائق التقييم ب. طر

 

 quizمكررة قصيرة  اختبارات

 معاينة الفهم واالدراك عن طريق الحوار العلمي

 اختبارات شهرية

 اختبارات فصلية

 االمتحان النهائي

 التفكير مهاراتج. 

 عرض نصوص مسمارية سومرية مختلفة بما يخص بناء الجملة االسمية  -1

 الميا االطالع على القراءات الحديثة للنصوص السومرية وفق النماذج المعتمدة ع -2

 من اجل فهم قواعد اللغة السومرية  اآلراءواالستفسارات وابداء  األسئلةفسح المجال لطرح  -3

لعرض صور  power pointجذب واستقطاب الطلبة من خالل استعمال برنامج  أساليباعتماد  -4

   لنصوص مسمارية توضيحية لنماذج من تلك التي تضمنتها الدراسة.

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(لة )المهارات العامة والمنقود. 
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اختيار أنجع الطرق في تحليل النص المسماري والتركيز على بناء الجملة االسمية من اجل فهم 

   سهل واالعتماد على الخبرات المكتسبة. بأسلوبالقواعد النحوية وسبل تجاوزها 

 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
خرجات التعلم م

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول
مدخل لدراسة تاريخ 

 اللغة السومرية 
 شرح نظري اللغة السومرية   

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 3 الثاني
مقدمة عن قواعد اللغة 

 السومرية 
 اللغة السومرية

شرح نظري 

 مقارن

المشاركة 

النقاش و

 العلمي

 3 الثالث
خصائص اللغة 

 السومرية 
 اللغة السومرية

شرح على 

 السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 = اللغة السومرية      لهجات اللغة السومرية  3 الرابع

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 3 الخامس
Phonology 

 علم األصوات 
 تحليل قواعد اللغة السومرية

تقييم كيفية 

يل عن التحل

طريق الشرح 

 على السبورة

 اللغة السومرية     Homophonic 3 السادس 

عرض شرائح 

power 

point 

تقييم كيفية 

التحليل عن 

طريق الشرح 

 على السبورة

 تحليل قواعد اللغة السومرية     Polyphonic 3 السابع
تقيم حل 

 التمارين
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 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 3 الثامن
Determinative  

 العالمات الدالة     
 اللغة السومرية    

شرح على 

 السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 3 التاسع
 AK اإلضافةأداة 

 
 تحليل تطبيقي اللغة السومرية

تقيم حل 

 التمارين

 المباشرة

 اللغة السومرية تركيب الجملة االسمية  3 العاشر

تحليل تطبيقي 

اختبارات 

 قصيرة

حل  تقيم

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 3 الحادي عشر
االسم في اللغة 

 السومرية
 اللغة السومرية

عرض شرائح 

power 

point 

تقييم كيفية 

التحليل عن 

طريق الشرح 

 على السبورة

 اللغة السومرية الصفة  3 الثاني عشر
تحليل قواعد 

 تطبيقية

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

الختبارات وا

القصيرة 

 المباشرة

 اللغة السومرية الضمائر الشخصية  3 الثالث عشر
شرح امثلة 

 على السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 2009فوزي رشيد، قواعد اللغة السومرية، دمشق، 

  2016-اللغتان السومرية واالكدية -نائل حنون 

F.A.Ali and others ,Introduction to the 

study of Ancient Languages ,1980  

  

 ال يوجد          متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية( 

 

 

 

 

)نماذج التعليمية االطالع على النصوص المسمارية 

 ة(مستنسخة طبق األصل على االلواح الطيني

والمتاحف، بغية معاينة النصوص  األثرية،زيارة المواقع 

 المسمارية المتوفرة

 

 

 

 

 

 

 تحليل قواعد اللغة السومرية ضمائر المفرد 3 الرابع عشر

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

الخامس 

 عشر
 = للغة السومريةا ضمائر الجمع  3

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة
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 القديمة/كلية االثارقسم اللغات العراقية /محمد سليمان  دد. مؤي.المادة: أأستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 دراسة قواعد االسم في اللغة السومرية المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية 

 الفصل الدراسي االول/ مدخل إلى علم االثار /المرحلة األولىعنوان المادة الدراسية: 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 ثار /المرحلة األولى مدخل إلى علم اال اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور  الكتروني كامل حسب الجدول االسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021نظام فصلي/الفصل الدراس االول للعام  الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل الدراسي االول48 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  1/12/2021 وصفتاريخ إعداد هذا ال .8

 المقرر:أهداف  .9
يهدف المقرر الدراسي الى اطالع الطلبة على علم التنقيبات االثرية وبيان طرقها وانواع المواقع االثرية 
وكيفية تشكيل هيئات التنقيب وعالقة علم االثار بالعلوم االنسانية والتطبيقية االخرى وكيفية اجراء المسح 

 االثري للمواقع االثرية.
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 رجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخ .10

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 

 .اطالع الطلبة على طرائق التنقيب المختلفة -

 كيفية اختيار الموقع االثرية واختيار الطريقة المثلى للتنقيب واالدوات المناسبة للعملية. -

 

 ائق التقييم ب. طر

 

 المشاركة اليومية في عرض المادة. -

 تبارات نهائية عند كل فصل من افصل المقرر الدراسي.اخ -

 اختبارات نهائية عند نهاية الفصل دراسي. -

 االمتحان النهائي. -

 التفكير مهاراتج. 

 

 pdfتقديم المادة الدراسية بصورة ورقية للطلبة مع تزويدهم بمحاضرات الكترونية بصيغة 
 ومحاضرة فيديوية تفاعلية power pointو

 

 

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(رات العامة والمنقولة )المهاد. 

 

العمل على شرح المادة ومشاركة الطالب في الشرح وعرضها أكثر من مرة واتاحة الفرصة للطلبة 

 بشرح المادة لزمالئهم.
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 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق  اسم الوحدة /

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  نظري علم االثار اهمية علم االثار 2 االول

 = علم االثار اتجاهات علم االثار  2 الثاني
تكليف الطلبة 

 بواجب منزلي

 2 الثالث
عالقة علم االثار 

 بالعلوم االخرى
 اختبار يومي = علم االثار

  = طرق التنقيبات االثرية يةتاريخ التنقيبات االثر 2 الرابع

 اختبار شهري = = انواع المواقع االثرية  2 الخامس

  = = اكتشاف االثار 2 السادس

 2 السابع
العوامل المساعدة في 

 الكشف عن االثار
= = 

تكليف الطلبة 

 بواجب منزلي

 2 الثامن
كيفية الكشف عن 

 االثار
= =  

 2 التاسع
المعلومات المطلوبة 

 االثريمن الكشف 
 اختبار يومي = =

  = = االستعداد للتنقيب 2 العاشر

 2 الحادي عشر
 –اهداف التنقيب 

 اختيار الموقع االثري
= = 

تكليف الطلبة 

 بواجب منزلي

 2 الثاني عشر
 -تأليف هياة التنقيب

 عدة التنقيب
 اختبار شهري = =

  = = طرق الحفر 2 الثالث عشر

 2 االربع عشر
مباني تنقيب مخلفات ال

 القديمة
= = 

تكليف الطلبة 

 بواجب منزلي
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 البنية التحتية  .12
 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 
 اخرى  

 
 عمر جسام فاضل –علم االثار  -

 ال يوجد  ةخاصمتطلبات 

وتشمل على سبيل المثال الخدمات االجتماعية )

محاضرات الضيوف والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية( 

زيارة المواقع االثرية لالطالع على طرق  -

 .التنقيبات االثرية

زيارة المتاحف المحلية والوطنية لغرض االطالع  -

 على طرق العرض المتحفي وصيانة االثار.

 

 

 استاذ المادة: م.م. حنين عبد الغني جاسم

 

 

 

 

 2 الخامس عشر
تنقيب المقابر 

واستخراج الهياكل 

 العظمية
 اختبار يومي = =

 اختبار شهري = = تنقيب الفخاريات 2 السادس عشر

 ل القبو .13

 ال يوجد المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية                                  

 الفصل الدراسي الثاني /األولىاستنساخ عالمات مسمارية/ المرحلة عنوان المادة الدراسية:

 تعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات ال

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية اآلثار ة التعليميةالمؤسس .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 األولىاستنساخ عالمات مسمارية/ المرحلة  اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية لغوية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
وعي الوقت والمكان المحدد حسب جدول المحاضرات األسب

 لقسم اللغات العراقية القديمة

 2022-2021نظام فصلي/الفصل الدراسي الثاني للعام  الفصل / السنة .6

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021 /12 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

 

في عملية تصوير  تمكين الطلبة من معرفة استنساخ العالمات المسمارية واستخدام الطرق الحديثة

 على القواميس الخاصة بهذا المجالالنصوص المسمارية وكذلك ارشادهم 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 

 تعليم الطلبة على استنساخ النص المسماري ومعرفة العالمات المسمارية وحفظها واتقانها

 ب. طرائق التقييم 

 

 اختبارات متكررة للطلبة

 مشاركة يومية

 أسبوعيةامتحانات 

 درجات للحضور اليومي

 

 ج. مهارات التفكير

 

 

 meet ,  class room    عرض الشرح عن طريق برنامج 

 

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(

 

طلبة في عرض الشرح باإلضافة الى التفاعل مع الطلبة واالستماع الى آرائهم زرع الثقة في نفوس ال

 والعمل على التطوير الذهني للطلبة.
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 بنية المقرر .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول
االطالع على اصول 

 سماريةالكتابة الم

نشاءة الكتابة 

 المسمارية  
 شرح نظري

المشاركة 

 والنقاش العلمي

 2 الثاني
الكتابة المسمارية اهم 

 محصلة حضارية

تاريخ الكتابة 

 المسمارية

شرح نظري 

 و فيديوي
 المشاركة

 2 الثالث
حل وفك رموز الكتابة 

 المسمارية

تاريخ الكتابة 

 المسمارية

 

شرح على 

 السبورة

المشاركة 

 قاش العلميوالن

 = العالمات المسمارية  استنساخ العالمات  2 الرابع
المشاركة 

 والنقاش العلمي

 2 الخامس
استنساخ نصوص 

 مسمارية 
 شرح و اسئلة العالمات المسمارية

المشاركة و 

 النقاش

 2 السادس 

استنساخ نصوص 

مسمارية عن طريق 

الصور او من نص 

 طيني 

 عملي  العالمات المسمارية 
شاركة و الم

 النقاش

 شرح العالمات المسمارية المعاجم والقواميس  2 السابع

شرح على 

 السبورة

 

 2 الثامن
صيانة وتنظيف الرقم 

 الطينية 
 نظري   1.2انقاط 

المشاركة 

 والنقاش العلمي

 2 التاسع
استنساخ العالمات 

 المسمارية

المقطع الصوتي 

ba.be.bi.bu 

ab.eb. ib .ub 

على  شرح

 السبورة

المشاركة و 

 النقاش

 2 العاشر
استنساخ العالمات 

 المسمارية

da. De.de.du 

..ad.ed.id.ud .. 

على  شرح

 السبورة
 مشاركة  و شرح

الحادي 

 عشر
2 

استنساخ العالمات 

 المسمارية

 المقطع الصوتي

Ga.ge.gi.gu..ag.e

g .ig.ug 

شرح على 

 السبورة

شرح على 

 السبورة

 2 الثاني عشر
استنساخ العالمات 

 المسمارية
المقاطع الصوتية 

ha,he,hi.hu..ah,e

على  شرح

 السبورة
تكليف الطلبة 

بواجبات على 
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 رينيه تال باقاموس العالمات المسمارية للباحث  -1

 اجنبية  قواميس -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متطلبات خاصة 

على سبيل المثال  الخدمات االجتماعية )وتشمل

اطالع الطلبة على الكتب و المصادر االخرى 

الخاصة بحضارة مصر القديمة و الحضارات 

 االخرى 

 

التعرف على احث االساليب العلمية المتبعة في استنساخ 

 العالمات المسماري

 

 

 

 

 

h,ih,uh, 

.ka,ke,ki,ku 

استنساخ العالمة 

 المسمارية

 2 الثالث عشر
استنساخ العالمات 

 المسمارية

المقاطع الصوتية 

ak,ek,ik,uk 

..la,le,li,lu..al,el,i

l,ul. 

شرح امثلة 

 على السبورة

المشاركة و 

 النقاش 

 2 الرابع عشر
استنساخ العالمات 

 المسمارية

المقاطع الصوتية 

ma,me,mi,mu..a

m,em,im,um. 

Na,ne,ni,nu 

شرح على 

 السبورة

تكليف الطلبة 

باستنساخ 

العالمات 

 المسمارية

الخامس 

 عشر
2 

تصوير النصوص 

 المسمارية 
 نظري  3.4.5النقاط 

شرح على 

 الصبورة
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 أستاذ المادة:م.م علي محمد احمد/قسم اللغات العراقية القديمة/كلية االثار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 دراسة احدث االساليب في استنساخ النص المسماري المتطلبات السابقة

 1 دد من الطلبة أقل ع

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية

 الفصل الدراسي الثاني /األولىالمرحلة  /ةالديمقراطي الدراسية:عنوان المادة 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف وفري

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية اآلثار المؤسسة التعليمية .1

 اللغات العراقية القديمة الجامعي / المركزالقسم  .2

 الديمقراطية اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور اليومي على وفق جدول المحاضرات أشكال الحضور المتاحة .5

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني للعام /نظام فصلي الفصل / السنة .6

 ساعة 30 (عدد الساعات الدراسية )الكلي .7

 1/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

 

 توعية الطلبة بثقافة الحرية والديمقراطية والحريات العامة -3

 توعية الطلبة بالدستور وسيادة القانون والسلطتين التشريعية والتنفيذية -4
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

  أ. طرائق التعليم والتعلم

 الشرح النظري للحريات العامة والحرية والديمقراطية وعرض تجارب الدول في هذا المجال -3

 تقديم البحوث والتقارير المختصة في مجال الحريات والحرية والديمقراطية -4

 

 

 ب. طرائق التقييم 

 

 البحوث  التقارير و -4االمتحانات السنوية    -3االمتحانات الفصلية    -2االمتحانات اليومية    -2

 النشاطات الالصفية -5

 

 

 ج. مهارات التفكير

 اكتساب الطلبة المعرفة في الحريات العامة وتطبيقها -4

 اكتساب الطلبة مهارة الحوار في مجال الحرية والديمقراطية والحريات الشخصية -5

 اكتساب الطلبة مهارة اإلفادة من الدستور وسيادة القانون في تعامالتهم -6

 

 عامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(د. المهارات ال

 اكساب الطلبة المعرفة العامة في الحريات والحرية والديمقراطية والدستور والقوانين المشرعة -5

 تطبيق ما اكتسبه الطلبة من معرفة في الحياة العامة -6

 يمقراطية في المجتمعنشر ثقافة المعرفة بالحريات العامة والحرية والد -7

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
مفهوم الحرية 

 والديمقراطية

الحرية 

 والديمقراطية

شرح المحاضرات 

من قبل تدريسي 

المادة باستعمال 

وسائل التدريس 

 ثةوالعرض الحدي

امتحانات يومية تقييم 

مشاركة الطلبة اليومي 

امتحانات فصلية امتحانات 

 نهائية نشاطات طالبية 

    المميزات 2 2

    الخصائص 2 3

    المبادئ 2 4

5 2 
أنواع واشكال 

 الحريات
   

    حرية الفكرية  2 6

7 2 
الحريات 

 االساسية
   

8 2 
أنواع واشكال 

 الديمقراطية
   

9 2 
ض تجارب بع

 الديمقراطية
   

    الدستور 2 10

    سيادة القانون 2 11

    السلطة التشريعية 2 12
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    السلطة التنفيذية 2 13

    استقالل القضاء 2 14

15 2 
امتحان الفصل 

 الثاني
   

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 كتب منهجية / كتب مساعدة

 أساسية معدة من قبل مدرس المادة نصوص

 متطلبات خاصة 

يوصي مدرس المادة بعمل تقارير االطالع على الدوريات 

والمجالت العلمية باإلضافة الى شبكة المعلومات الدولية 

 االنترنيت

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 

 

ومراجعة منظمات الحرية والديمقراطية من االطالع على عملها 

 الميداني واالستفادة منه في العمل األكاديمي
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 الكريم فرمان/قسم اللغات العراقية القديمة أستاذ المادة: م.م خالص عبد                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 الديمقراطية المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية

العراق القديم السياسي من العصر الكشي حتى نهاية العصر السلوقي/  ختأري الدراسية:عنوان المادة 

 األولى/ الفصل الدراسي الثانيالمرحلة 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة  المركز القسم الجامعي / .2

 اسم / رمز المقرر .3
تأريخ العراق القديم السياسي من العصر الكشي حتى نهاية 

 العصر السلوقي/ المرحلة االولى

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم 

 حضور كامل 

 2022-2021نظام فصلي /الفصل الدراسي الثاني للعام  الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل  الدراسي الثاني45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/2/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  .9
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العصر  ق م حتى نهاية 1157-1595تعريف الطلبة بتأريخ العراق القديم منذ فترة االحتالل الكشي لبابل 
 السلوقي متضمنا التطرق ألبرز االحداث السياسية التي مرت على حضارة العراق القديم

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 طرائق التعليم والتعلم أ. 

 تعريف الطلبة بالفترات الزمنية التي مرت على تأريخ العراق القديم./1

 موا في بناء مؤسسات الممالك العراقية القديمة وتطبيق القوانين فيها.ابراز دول الملوك الذين ساه /2

 عرض آراء مختلفة لباحثين عراقيين واجانب في فهم التأريخ العراقي القديم./3

 إشراك الطلبة في فهم وشرح التأريخ العراقي القديم بأسلوب علمي واضح./4

 ائق التقييم ب. طر

 اختبارات شفوية اسبوعية. /1

 واجبات بيتية. /2

 اختبارات تحريرية. /3

 امتحان نصف الفصل. /4

 امتحان نهاية الفصل و التقييم النهائي للطلبة . /5

 التفكير مهاراتج. 

عرض مادة تأريخ العراق القديم الخاصة بالممالك العراقية القديمة ولغاتها ومقارنتها مع الوقت  /1

 الحاضر.

 تفسارات وإبداء اآلراء لفهم تأريخ العراق القديم.فسح المجال لطرح االسئلة واالس/2

التنوع في طريقة شرح المادة من خالل الشرح النظري فضالً عن توضيح المادة باستخدام برنامج  /3

(Power Point) عرض بعض أهم المواقع االثرية المنتشرة في العراق وأهم التقنيات  لغرض

 األثرية التي اجريت فيها.

 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(لعامة والمنقولة )المهارات اد. 
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 اعتماد اسلوب التدريب للطالب بتنويع طريقة شرح المادة بطريقة التفصيل او الموجز احياناً. /1

 اعتماد شبكة االنترنيت لالستفادة من بعض الكتب والبحوث العليمة الحديثة الخاصة بالمادة. /2



 zئ
 

 ية المقرربن .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
امتحان نهاية الفصل  3

 االول
جميع مواضيع الفصل 

 االول
اجراء امتحان  نظري

 تحريري

 الثاني

بالد بابل في مدة  3

 السيطرة الكشية

بالد بابل في ظل ايسن 

 الثانية

بالد آشورفي العصر 

 االشوري الوسيط

العصران البابلي 
 واالشوري الوسيطين

 نظري
واجبات 

اجراء 

اختبارات 

شفوية + 

امتحان 

 تحريري

 الثالث

 المنجزات االشورية 3

الوضع العام في 

 القديمالشرق االدنى 

عوامل قوة االشوريين 

 ونجاحاتهم

العصر اآلشوري 
 االمبراطوري

 )الحديث(

 نظري

مشاكرة الطلبة 

في شرح 

 المادة

 الرابع

تقويم السياسة  3

 االشورية

 

 يالعصر اآلشور
 االمبراطوري 

 )الحديث(

اختبارات  نظري

شفوية + 

امتحان 

 تحريري

 الخامس

3 
ملوك االمبراطورية 

 االشورية االولى

العصر اآلشوري 
 االمبراطوري

 )الحديث(

 نظري

 تكليف واجب

 السادس

3 
 ملوك االمبراطورية

 اآلشورية الثانية

 يالعصر اآلشور
 االمبراطوري

 )الحديث(

 نظري
امتحان 

 تحريري

 السابع

 –الكلديون  3

نبوبالصرمؤسس 

 المملكة البابلية الحديثة

العصر البابلي 
 االمبراطوري

 )الحديث(

مشاركة  نظري

الطلبة في 

 شرح المادة

 الثامن

3 
نبوخذ نصر الثاني 

 ومنجزاته

العصر البابلي 

 ورياالمبراط

 )الحديث(

واجبات +  نظري

اجراء 

اختبارات 

 شفوية 
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 التاسع

3 
اجراء امتحان نصف 

 السنة

العصران البابلي 

 واالشوري الوسيطين

تغذية راجعة  نظري

+ امتحان 

 تحريري 

 العاشر
نبونائيد ونهاية الحكم  3

 الوطني في العراق

العصر البابلي 

 االمبراطوري

 نظري
 تكليف واجب

 الحادي عشر
لعراق تحت وطأة ا 3

 االحتالل االخميني

العراق تحت وطأة 

 االحتالل األجنبي

امتحان  نظري

 تحريري

 الثاني عشر

غزو االسكندر  3

 المقدوني

 مدة السيطرة الفرثية

العراق تحت وطأة 

 االحتالل االجنبي

اختبارات  نظري

شفوية + 

امتحان 

 تحريري

 الثالث عشر

3 
مراجعة مواضيع 

 الفصل الثاني
 

تغذية راجعة  نظري

+ امتحان 

 تحريري 

 الرابع عشر
امتحان نهاية الفصل  3

 الثاني

جميع مواضيع الفصل 

 الثاني
اجراء امتحان  نظري

 تحريري

 الخامس عشر
االستعداد لالستعدادات  3

 النهائية 
جميع المواضيع 

 للفصلين االول والثاني
اجراء امتحان  نظري

 تحريري

 البنية التحتية . 12

 ءات المطلوبة:القرا

 كتب المقرر 
 اخرى  

موجز  –العراق في الـتأريخ القديم  المقرر:الكتاب 
 السياسي.التأريخ 

تأليف  -مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة /1اخرى 
 طه باقر

قوة آشور تأليف هاري ساكر ترجمة : د.عامر  /2
  سليمان

 ال توجد   ةمتطلبات خاص
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 مدرس المادة :م.د. رامي عبد الحكيم قاسم/ قسم اللغات العراقية القديمة                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى سبيل وتشمل عالخدمات االجتماعية )

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

القيام بزيارات ميدانية الى بعض المتاحف التي تضم آثاراً تعود 
لفترات مختلفة من تأريخ العراق القديم أو زيارة بعض المواقع 

 االثرية ليطلع على اآلثار المادية وغيرها

 

 القبول  .13

 ال توجد ات السابقةالمتطلب

 10 أقل عدد من الطلبة 

 40 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية                                         

الفصل  / ولىاألتطبيقات على الجملة االسمية في النصوص السومرية/ المرحلة عنوان المادة الدراسية:

 الدراسي الثاني
 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل/ كلية اآلثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
تطبيقات على الجملة االسمية في النصوص السومرية/ 

  األولىالمرحلة 

 لغوية دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب جدول المحاضرات األسبوعي 

 لقسم اللغات العراقية القديمة 

 2022-2021الفصل الدراسي الثاني للعام  نظام فصلي / الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل الدراسي الثاني  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 المقرر:أهداف  .9
 

تمكين طلبة المرحلة األولى من اتقان فهم قواعد اللغة السومرية والسيما ما يتعلق بتركيب الجملة االسمية 
 فضال عن الضمائر الشخصية وضمائر اإلشارة وحروف الجر وحاالت الجمع 
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 بنية المقرر .11
 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم عليمطريقة الت

 االول

 
 اللغة السومرية ضمائر التملك  3

عرض شرائح 

power 

point 

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 اللغة السومرية ضمائر المفرد  3 الثاني
شرح امثلة 

 على السبورة

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 = ةاللغة السومري ضمائر الجمع  3 الثالث
تقيم حل 

 التماري

 

 الرابع
 = اللغة السومرية أسماء اإلشارة  3

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 الخامس

 
 = اللغة السومرية ضمائر المفرد 3

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 
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واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 السادس

 
 اللغة السومرية  ضمائر الجمع  3

ليل قواعد تح

وواجبات 

quiz 

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 اللغة السومرية حروف الجر 3 السابع

عرض شرائح 

power 

point 

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

 القصيرة 

 

 الثامن

 

 اللغة السومرية أدوات الجمع  3

تحليل قواعد 

وواجبات 

quiz 

تقيم حل 

 لتمارينا

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 اللغة السومرية أدوات الجمع  3 التاسع
شرح امثلة 

 على السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 

 العاشر
3 

عالمات مسمارية       

 منتخبة 
 اللغة السومرية

عرض شرائح 

power 

point 

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

 المباشرة
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 3 لحادي عشرا
عالمات مسمارية 

 منتخبة  
 اللغة السومرية

شرح امثلة 

 على السبورة

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 

 الثاني عشر
 اللغة السومرية أسماء الهة  3

تحليل قواعد 

وواجبات 

quiz 

تقيم حل 

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 اللغة السومرية أسماء الهة  3 ث عشرالثال

عرض شرائح 

power 

point 

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 الرابع عشر

 
 اللغة السومرية أسماء مواقع جغرافية  3

شرح امثلة 

 على السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 اللغة السومرية أسماء مواقع جغرافية  3 الخامس عشر

تحليل قواعد 

وواجبات 

quiz 

م حل تقي

 التمارين

 البيتية 

واالختبارات 

القصيرة 

 المباشرة

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والتعلم  طرائق التعليمأ. 

تعليم الطلبة على اتقان قواعد اللغة السومرية بما يخص بناء الجملة االسمية من خالل 
 عرض ترجمات لنصوص مسمارية سومرية يبين من خاللها الحاالت القواعدية الخاصة بها 



 zئ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائق التقييم ب. طر

 quizاختبارات مكررة قصيرة 

 يمعاينة الفهم واالدراك عن طريق الحوار العلم

 اختبارات شهرية

 اختبارات فصلية

 االمتحان النهائي

 التفكير ج. مهارات

 عرض نصوص مسمارية سومرية مختلفة بما يخص بناء الجملة االسمية  -5

 االطالع على القراءات الحديثة للنصوص السومرية وفق النماذج المعتمدة عالميا  -6

اجل فهم قواعد اللغة  من اآلراءواالستفسارات وابداء  األسئلةفسح المجال لطرح  -7
 السومرية 

 power pointجذب واستقطاب الطلبة من خالل استعمال برنامج  أساليباعتماد  -8
   لعرض صور لنصوص مسمارية توضيحية لنماذج من تلك التي تضمنتها الدراسة.

المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور د. 
 الشخصي(

الطرق في تحليل النص المسماري والتركيز على بناء الجملة االسمية من اجل  أنجعاختيار 
   سهل واالعتماد على الخبرات المكتسبة. بأسلوبفهم القواعد النحوية وسبل تجاوزها 
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  م اللغات العراقية القديمة/كلية االثارقس/محمد سليمان دالمادة: أ.د. مؤيستاذ ا                     

 البنية التحتية . 12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 2009فوزي رشيد، قواعد اللغة السومرية، دمشق، 

  2016-اللغتان السومرية واالكدية -نائل حنون 

F.A.Ali and others ,Introduction to the study 

of Ancient Languages ,1980  

  

 ال يوجد          متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

)نماذج مستنسخة التعليمية االطالع على النصوص المسمارية 

 طبق األصل على االلواح الطينية(

والمتاحف، بغية معاينة النصوص  األثرية،رة المواقع زيا

 المسمارية المتوفرة

 

 

 القبول  .13

 دراسة قواعد االسم في اللغة السومرية المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2  أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية

 الفصل الدراسي الثاني /المرحلة االولى  / )ملحقات االسم  (قواعد اللغة االكدية عنوان المادة الدراسية: 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات ررالمق خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 المرحلة االولى  / )ملحقات االسم  (قواعد اللغة االكدية  رمز المقرر /اسم  .3

 دراسات نظرية  البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم / 

 حضور كامل

 2022-2021نظام فصلي/الفصل الدراسي الثاني للعام  الفصل / السنة .6

 ساعة للفصل الدراسي الثاني45 لساعات الدراسية )الكلي(عدد ا .7

 1/2/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

تعريف الطالب بأهمية اللغة االكدية حيث عدت من أقدم اللغات العاربة المعروفة من حيث تاريخ التدوين 

به، وانتشارها خارج حدود بالد وتفرعات هذه اللغة بلهجتين رئيسيتين في شمال العراق القديم وجنو

 الرافدين، وتقسيمات حروفها العلة والصحيحة يضاف لذلك دراسة قواعد االسم االكدي
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 

 دراسة اللغة االكدية من حيث قدمها -

 دراسة لهجات اللغة االكدية  -

 كدية خارج حدود بالد الرافدينانتشار اللغة اال -

 تأثير اللغة االكدية على اللغات االخرى  -

 دراسة االسم ودالالته وانواعه وجنسه واعرابه واصنافه  -

 ب. طرائق التقييم 

 اختبارات شفوية اسبوعية  -

 واجبات بيتيه  -

 اختبارات تحريرية  -

 امتحان نصف السنة  -

 بامتحان نهاية الفصل والتقييم النهائي للطال -

 ج. مهارات التفكير

 تذكير الطلبة بعراقة اللغة االكدية وأثرها الواضح داخل وخارج العراق القديم  -

 اطالع الطلبة على قواعد االسم االكدي وقربه الواضح من اللغة العربية  -

 فسح المجال للطلبة لطرح االسئلة واالستفسارات  -

 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى ا

 جعل الطالب يتفاعل بشكل مباشر مع المادة  -

 تأهيل الطالب واكسابه الخبرات الالزمة في معرفة اللغات العراقية القديمة  -

 

 بنية المقرر .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 3 االول 
طرق جمع االسم 

 المذكر
 نظري اللغة االكدية

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 3 الثاني 
طرق جمع االسم 

 المؤنث
 نظري اللغة االكدية

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 3 الثالث 
حاالت االسم 

 االكدي
 اختبارات شفوية نظري اللغة االكدية

 نظري االكدية  اللغة الصفة  3 الرابع 
طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 3 الخامس
الحاالت االعرابية 

 للصفة
 نظري اللغة االكدية 

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 تكليف واجب نظري اللغة االكدية الضمائر الشخصية  3 السادس

 اختبارات شفوية  نظري اللغة االكدية الضمائر المنفصلة 3 السابع

 3 الثامن 
ئر الرفع ضما

 المفردة
 امتحان تحريري نظري اللغة االكدية

 3 التاسع
ضمائر النصب 

 والجر المفردة
  نظري اللغة االكدية 

 3 العاشر 

ضمائر النصب 

والجر في صيغة 

 الجمع

 اختبارات صفية نظري اللغة االكدية 

 واجبات نظري اللغة االكدية ضمائر القابل 3 الحادي عشر

  نظري اللغة االكدية ئر المتصلة الضما 3 الثاني عشر
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 العراقية القديمة/كلية االثارم.م. رنا وليد فتحي/قسم اللغات المادة: أستاذ

 

 3 الثالث عشر
الحاالت االعرابية 

 للضمائر المتصلة 
 تكليف واجب نظري اللغة االكدية

  نظري اللغة االكدية  ادوات النفي 3 الرابع عشر

 اختبارت شفوية  نظري اللغة االكدية  حروف الجر 3 الخامس عشر

 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة

 كتب المقرر 

  اخرى 

  2005-اللغة االكدية–أ.د.عامر سليمان  -

 2009-د.فوزي رشيد، قواعد اللغة االكدية -

معجم اللغات –المعجم المسماري  –د.نائل حنون  -

 2001-االكدية والسومرية والعربية

 دال توج متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل المثال 

يب المهني محاضرات الضيوف والتدر

 والدراسات الميدانية( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 القبول  .16

 دراسة االسم في اللغة االكدية المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 صف المقررات الدراسيةو

 الفصل الدراسي الثاني /مدخل الى علم المتاحف/ المرحلة األولى عنوان المادة الدراسية: 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

 الطالب نم المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر
 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها
 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 جامعة الموصل / كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة  القسم الجامعي / المركز .2

 لمتاحف/ المرحلة األولى مدخل الى علم ا اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي للقسم 

 الكتروني /

 2022-2021الدراسي الثاني نظام فصلي/ الفصل  الفصل / السنة .6

 كورس الدراسي الثاني ساعة لل 26بواقع  ( ساعة 26)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2022/  2 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر:  .9

وما تضمنته  لبةالمتاحف للطوعرض صور تخص  المتاحف وتدريسهااالطالع على مواضيع تخص علم  

 تلك المتاحف من اثار وطريقة الحفاظ عليها ال يصال المعلومة للطالب بطريقة علمية مفهومة .  
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 لتعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات ا .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 تحديد الواجب المقرر -أ

 شرح ما تم تحديده ومشاركة الطالب للشرح -ب

فكرة عن ما تتضمنه من اثار ومعرفة تصاميم  والعالمية إلعطاءعرض صور ال نواع المتاحف العربية  -ت

االساليب والتقنيات المستخدمة في متاحفها  اء وكذلكالبنمتاحفها واالساليب الحديثة المستخدمة في 

 وحديثا.للحفاظ على اثارها ومقارنتها مع متاحفنا قديما 

مشاركة الطالب عن طريق التفاعل من خالل طرح اسئلة او من خالل اعطاء فرصة للطالب في القاءه  -ث

 لزمالئه.لمحاضره يتم تحديدها مسبقا للتحضير إللقائها 

 يم ب. طرائق التقي

 

 اسبوعية.اختبارات شفوية  -1

 تحريرية. بيتية واختباراتواجبات  -2

اختباره واعطاءه فرصة إللقاء محاضرة عن موضوع معين يخص المنهج وقيامه بطرح اسئلة للطالب  -3

 تقييمه.لإلجابة عليها وبالتالي يتم  االسئلة للطالبوبدورهم يطرحون 

 .امتحان نهاية الكورس والتقييم النهائي للطلبة  -4

 ج. مهارات التفكير

 

 شرح المادة بأكثر من اسلوب وطريقة -1

 االطالع على المصادر الحديثة والكتب التي تخص علم المتاحف  -2

 فسح المجال للطالب لطرح االسئلة واالستفسارات بخصوص اي موضوع  -3

تخص المتاحف العالمية وماهي الوسائل المعتمدة في متاحفهم ومقارنتها مع  الصور التيعرض  -4

  power pointالمتاحف العربية مع عرض المحاضرة على برنامج 
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االعتماد على اسلوب جذب الطالب للمادة من خالل اعطاءه فرصه إللقاء محاضره لتشجيعه على  -5

مهاراته في شرح المادة وكذلك لمساعدته  المجال إلبرازالتحضير للمادة وقراءتها مسبقا وكذلك اعطاءه 

 الشرح.التردد والخوف لدى الطالب اثناء  وتشجيعه للقضاء على عامل

 

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(

 للتفاعل.اعتماد اسلوب الشرح ألكثر من مرة وطرح االسئلة  -1

مهاراته وتقوية لقاء محاضرة إلبراز في امساعدة الطالب وتشجيعه للقراءة من خالل اعطاءه فرصه  -2

 كأثاري.شخصيته 

 لها.وايجاد الحلول المناسبة  يوجهونهااعطاء الفرصة للطلبة لتبيان المشاكل التي  -3

في بناء المجتمع ومتفوقين في توضيح وتوصيف اي فاعلين ليكونوا اعضاء العلمية تشجيع قابلياتهم  -4

 موضوع اثناء عملهم في المتاحف .

 بنية المقرر .11

 تالساعا األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول

تمهيد عن المتاحف 

 وأهمية دراستها

 

 تكليف واجب الكتروني المتاحف

 2 الثاني

بداية ضهور 

 المتاحف.

 

 مشاركة الطلبة الكتروني المتاحف

 2 الثالث

خصائص المتاحف 

المؤسسة في 

ني القديمة المبا

 والحديثة

 

 مباني المتحف

 
 الكتروني

تكليف واجب  

 ومشاركة الطلبة
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 2 الرابع

متاحف االثار 

 والعلوم والفنون

 

 انواع المتاحف وتطورها

 
 الكتروني

تكليف واجب 

 ومشاركة الطلبة

 2 الخامس

ما يعرض في 

المتحف 

وخصائصه 

 ومصادر التحف

 

 المتحف ووظائفه

 
 الكتروني

ان مشاركة وامتح

تحريري 

 حضوري 

 2 السادس

قواعد وأصول 

 انشاء المتاحف

 

 ادارة المتاحف

 
 الكتروني

اجراء اختبارات 

شفوية وتكليف 

 واجب

 2 السابع
المتاحف وعالقتها 

بالعلوم اإلنسانية 

 بالتحفوالعناية 
 الكتروني ادارة المتاحف

مشاركة الطلبة 

 واختبار شفوي

 2 الثامن

المبنى والموقع 

 ارةوطرق الزي

 

المواصفات العامة لعناصر 

 المتحف

 

 

 الكتروني
مشاركة الطلبة و 

 تكليف واجب

 2 التاسع

خزانات العرض 

اإلضاءة والمواد 

 الثقافية

 

المواصفات العامة لعناصر 

 المتحف

 

 

 تكليف واجب الكتروني

 2 العاشر

حماية 

المعروضات 

 وعوامل تلفها

وحماية مبنى 

 المتحف

 أمن وسالمة المتحف

 
 مشاركة الطلبة ترونيالك



 zئ
 

الحادي 

 عشر
2 

 امتحان نهاية 

 الثاني  الكورس

جميع المواضيع التي دٌرست في  

 الكورس  الثاني
 حضوري

اجراء امتحان 

 تحريري

الثاني 

 عشر
2 

جميع المواضيع 

التي تم دراستها 

في  الكورس  

 الثاني

 الكتروني مراجعة للمواضيع السابقة
تغذية راجعة 

 ومشاركة الطلبة

الثالث 

 عشر
2 

االستعداد 

 لالمتحانات النهائية

جميع ما تم دراسته في  

 الكورس الثاني
 حضوري

اجراء امتحان 

 تحريري

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 
  اخرى 

 بغداد، المتاحف،علم  فوزي، رشيد،تقي و،  الدباغ، -1

1979 

، 1موسی ، مدخل الی فن المتاحف،ط محمد، رفعت -2

 2002قاهرة،ال

 1988 دمشق، المتاحف، بشير، زهدي، -3

 المتاحف،علم  ابراهيم، النواوي،زاهي و،  حواس، -4

 2010 مصر، ،1ط

 

 ال توجد متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 

متاحف لتعريف الطالب القيام بزيارات ميدانية الى بعض ال

بتاريخ حضارتنا من خالل المقتنيات االصلية المتواجدة فيه 

واعطاء الطالب فكرة عنها وعن مواقع اكتشافها وطريقة 

استخراجها واالجراءات التي تتطلب ذلك وكيفية الحفاظ عليها 

من عوامل الطبيعة كالمناخ والرطوبة والتلف التي تتعرض لها 

المواقع لحد وصولها للمتحف  من لحظة اكتشافها في

عليها في اماكن تواجدها   تتبعها للحفاظواالجراءات التي يمكن 

 في المتحف  .
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 ريم محمد صالح مصطفى /قسم اللغات العراقية القديمة / كلية االثار 0م0م :المادةمدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القبول  .13

 دراسة كتب علم المتاحف الحديثة لتغذية المنهج بمعلومات توضيحية مفيدة المتطلبات السابقة

 1 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 
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 وصف المقررات الدراسية                                 

 الدراسي الثاني الفصلاألولى/معاجم الكتابات المسمارية / المرحلة عنوان المادة الدراسية:

 ألكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج ا

 

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا   إيجازا   هذا المقرر وصف يوفر

 الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين بينها

 

 آلثارجامعة الموصل/ كلية ا المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة القسم الجامعي / المركز .2

 معاجم الكتابات المسمارية / المرحلة االولى اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية لغوية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد حسب جدول المحاضرات األسبوعي 

 يمةلقسم اللغات العراقية القد

 2022-2021نظام فصلي/الفصل الدراسي الثاني الفصل / السنة .6

 اسبوع  15ساعة بواقع  45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021 /12 /1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

 

 تمكين الطلبة من معرفة معاجم الكتابات المسمارية باعتبارها من المصادر المهمة في البحث العلمي
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 

 

 تعليم الطلبة على معرفة الخلفية التاريخية لمعاجم الكتابات المسمارية وكيفية  استخدامها

 

 ب. طرائق التقييم 

 

 اختبارات متكررة للطلبة

 مشاركة يومية

 امتحانات فصلية

 درجات للحضور اليومي

 

 ج. مهارات التفكير

 

 عرض المحاضرات بشكل نظري واعطاء الطلبة نماذج من المعاجم

 د. المهارات العامة والمنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(

 

 زرع الثقة في نفوس الطلبة في عرض الشرح باإلضافة الى التفاعل مع الطلبة واالستماع الى آرائهم

 والعمل على التطوير الذهني للطلبة.
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 بنية المقرر .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول

خلفية تاريخية عن 

معاجم الكتابات 

 المسمارية

تاريخ المعاجم 

 الكتابات المسمارية
 شرح نظري

المشاركة 

قاش والن

 العلمي

 3 الثاني

انتشار الكتابة 

المسمارية و كيفية 

 تبويب االلواح الطينية

تاريخ المعاجم 

 الكتابات المسمارية

شرح نظري 

 و فيديوي
 المشاركة

 3 الثالث
مظاهر الثنائية اللغوية 

 االكدية -السومرية 

 االزدواج اللغوي

 

شرح على 

 السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 لمعاجم اللغويةا 3 الرابع
 االزدواج اللغوي

 
= 

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 3 الخامس

االنتشار الجغرافي و 

التاريخي للقوائم 

 المعجمية

اهمية معاجم الكتابات 

 المسمارية
 شرح و اسئلة

المشاركة و 

 النقاش

 3 السادس 
مراحل تطور الكتابة 

 المسمارية

تطور الكتابة 

المسمارية على مر 

 العصور

 شرح
المشاركة و 

 النقاش

 3 السابع
اهم السلسالت 

 المعجمية

دراسة معجمية و 

 تصنيفية
 شرح

شرح على 

 السبورة

 

 3 الثامن
اهمية السلسلة 

 المعجمية احادية اللغة

دراسة معجمية و 

 تصنيفية

شرح على 

 السبورة

المشاركة 

والنقاش 

 العلمي

 3 التاسع
اهمية السلسلة 

 المعجمية ثنائية اللغة

عجمية و دراسة م

 تصنيفية

على  شرح

 السبورة

المشاركة و 

 النقاش

 3 العاشر
قوائم معاجم الكتابات 

 المسمارية

دراسة معجمية و 

 تصنيفية

على  شرح

 السبورة

مشاركة  و 

 شرح

 3 الحادي عشر
قوائم العالمة 

 المسمارية

دراسة معجمية و 

 تصنيفية

شرح على 

 السبورة

شرح على 

 السبورة

 3 الثاني عشر
ئم الموضوعية و القوا

 التأصيلية

دراسة معجمية و 

 تصنيفية

على  شرح

 السبورة
تكليف الطلبة 

على كيفية 
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استخدام 

 المعجم

 3 الثالث عشر
تدوين النصوص ثنائية 

 اللغة

دراسة معجمية و 

 تصنيفية

شرح امثلة 

 على السبورة

المشاركة و 

 النقاش 

 3 الرابع عشر
صيغ النصوص ثنائية 

 اللغة

و  دراسة معجمية

شرح على  تصنيفية

 السبورة

تكليف الطلبة 

بتدوين 

النصوص 

 ثنائية اللغة

 3 الخامس عشر

صيغ االعمدة 

المتوازية و المتناوبة 

 او المتداخلة

دراسة معجمية و 

 تصنيفية
= 

تكليف الطلبة 

اسماء  بأعداد

لمجموعة من 

 المعاجم

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة:

 لمقرركتب ا 

  اخرى 

معاجم الكتابات المسمارية مثل المعجم المسماري و  -3

 معجم البات 

القواميس التي تعنى بتوضيح المفردات مثل القواميس  -4

 عربي -عربي و قاموس اكدي   -اكدي   -سومري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال اطالع الطلبة على الكتب و المصادر 

االخرى الخاصة بحضارة مصر القديمة و 

 الحضارات االخرى 

 

التعرف على احث االساليب العلمية المتبعة في استخدام المعاجم 

 التي تعنى باللغات العراقية القديمة

 

 

 



 zئ
 

 

 

 

 

 

 

 

 .م وسام حميد صباح/قسم اللغات العراقية القديمةالمادة: مأستاذ 

 

 

 

 

 

 القبول  .17

 المتطلبات السابقة
دراسة احدث االساليب في استخدام المعجم سواء كان في اختصاص اللغات 

 العراقية القديمة او اي لغة اخرى

 2 أقل عدد من الطلبة 

 2 أكبر عدد من الطلبة 


