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 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  3 االول 
مقدمة تعريفية عن 

 النصوص المسمارية 

أنواع النصوص 

المسمارية وأشكالها 

 وطرق الكتابة عليها 

 تكليف واجب  نظري 

  3 الثاني 
ع التي كشفت أبرز المواق

 فيها النصوص المسمارية 

عرض توضيحي 

لصور النصوص 

المسمارية الحقيقية 

بمختلف اصنافها 

 اجهاز ) الدات باستخدام

 شو ( 

 نظري 

تكليف واجب 

مع اختبار 

 شفوي 

  3 الثالث 
تصوير النصوص  

 المسمارية 

االدوات المطلوب 

تهيئتها قبل البدء 

بعملية التصوير ، 

المتبعة الطرق العلمية 

لدى الباحثين في 

تصوير النص 

 المسماري ، 

 نظري وعملي 

مشاركة 

الطلبة 

لتصوير عدد 

من النصوص 

المسمارية 

لنماذج 

مصنوعة 

 حديثاً 

 3 الرابع 
استنساخ النصوص 

 المسمارية 

االدوات المطلوب 

تهيئتها من قبل الباحث 

قبل البدء بعملية 

االستنساخ ، الطرق 

واالساليب العلمية 

متبعة في استنساخ ال

 النص المسماري 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

  3 الخامس 

الطرق واالساليب العلمية 

المتبعة في استنساخ النص 

المسماري من خالل 

الصبورة أو عن طريق 

  اإللكترونيةالحاسبة 

شرح تفصيلي عن 

عملية االستنساخ من 

 اإللكترونيةالحاسبة 

  الفتوغرافيةوالصور 

 ار شفوي اختب نظري 

 3 السادس 

توضيح المختصرات 

والرموز العامة التي تظهر 

في ترجمة النص 

 المسماري 

إعطاء نصوص 

 توضيحية لهذا الغرض 
 تكليف واجب  نظري وعملي 

  3 السابع 

شرح عملية االستنساخ 

على الصبورة لنص 

مسماري مع كتابة الرقم 

المتحفي وتوزيع 

جلب التدريسي لنماذج 

من النصوص 

المسمارية المصنوعة 

حديثاً والقيام 

 عملي 
مشاركة 

الطلبة في 

استنساخ 



 

المختصرات واالرقام على 

 ستنسخ النص الم

أمام الطلبة  باستنساخها

ومن ثم تدريبهم على 

 عملية االستنساخ 

النصوص 

 المسمارية 

  3 الثامن 
كيفية التفريق بين مضامين 

 النصوص المسمارية 

تميز النصوص 

والرسائل  االقتصادية

والرياضية والتبني ، 

 والخ 

 اختبار شفوي  نظري 

  3 التاسع 

 باستنساختكليف الطلبة 

نص مسماري اقتصادي 

بسيط نوعاً ما يعود الى 

العصر البابلي القديم 

وتصحيح االستنساخ من 

 قبل التدريسي 

حث الطلبة على 

محاوالت أولية لقراءة 

النص ومن ثم شرح 

النص وترجمته 

من قبل  وتحليله

التدريسي ، مع تنظيم 

جدول للعالمات 

المسمارية الواردة في 

النص ويضاف لهذا 

الجدول كل عالمة 

مسمارية جديدة تأتي 

في نصوص الحقة 

لتسهيل عملية حفظ 

 العالمات المسمارية 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

  3 العاشر 

استنساخ ودراسة نص 

يعود  اقتصاديمسماري 

القديم  إلى العصر البابلي

لقرض ) بفائدة ( وتصحيح 

االستنساخ من قبل 

 التدريسي 

تدريب الطلبة على 

قراءة النص والتأكيد 

على وحدات الوزن 

المذكورة في النص 

وكذلك على مصطلح ) 

الفائدة ( ليتسنى 

للطالب تميزه في 

 نصوص أخرى 

 اختبار  نظري وعملي 

  3 الحادي عشر 

استنساخ ودراسة نص 

دي يعود مسماري اقتصا

الى العصر البابلي  ) بدون  

 فائدة ( 

تصحيح االستنساخ من 

قبل التدريسي وتدريب 

الطلبة على قراءة 

النص والتأكيد على 

المصطلح ) بدون فائدة 

( في النص ليتسنى 

 تكليف واجب  نظري وعملي 



 

تميزه في  للطالب

 نصوص أخرى 

  3 الثاني عشر 

تدريب الطلبة على 

ص استنساخ وقراءة ن

مسماري خاص بتوزيع 

مواد ومن ثم تصحيح 

االستنساخ من قبل 

 التدريسي 

تدريب الطلبة على 

قراءة العالمات 

المسمارية وشرح 

النص وتحليله من قبل 

 التدريسي 

 نظري وعملي 
اختبار 

 تحريري 

  3 الثالث عشر 

تدريب الطلبة على 

استنساخ وقراءة نص 

مسماري من العصر البابلي 

 اً وصل استالم القديم متضمن

تدريب الطلبة على 

قراءة العالمات 

 باستخدامالمسمارية 

قاموس العالمات 

المسمارية وشرح 

النص وتحليله 

 وترجمته 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

  3 الرابع عشر 

 الستنساخالتدريب العملي 

نماذج من الرقم الطينية 

 المصنعة حديثاً 

استخدام الطرق 

عة العلمية الدقيقة المتب

في استنساخ النص 

 المسماري 

 عملي  

مشاركة 

الطلبة العملية 

في استنساخ 

 النصوص 

 3 الخامس عشر 

مراجعة عامة لمادة الفصل 

االول استعداداً إلجراء 

 امتحان نهاية الفصل 

  
اختبارات 

 تحريرية 

 امتحان نهاية الفصل االول   3 السادس عشر 
جميع مادة الفصل 

 االول 
 نظري 

 امتحان

 تحريري  

 

  3 السابع عشر 

بداية الفصل الثاني ، 

استنساخ النصوص 

 المسمارية من الصورة 

الطرق المتبعة في 

استنساخ النصوص 

المسمارية من الصورة 

 أو الحاسبة االلكترونية 

 تكليف واجب  نظري 

استنساخ وقراءة وترجمة   3 الثامن عشر 

نص مسماري من العصر 

استنساخ النص من 

الحاسبة االلكترونية 
 تكليف واجب  عملي 



 

مال البابلي القديم خاص بع

 حصاد 

متبعين االساليب 

 العلمية في االستنساخ 

  3 التاسع عشر 

استنساخ وقراءة وترجمة 

نص مسماري من العصر 

البابلي القديم خاص بأسماء 

 اعالم  

استنساخ النص من 

الحاسبة االلكترونية 

متبعين االساليب 

 ذلك العلمية في 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

 3 العشرون 

تدريب الطلبة على 

استنساخ وقراءة رسالة من 

 العصر البابلي القديم 

التركيز على العبارات 

والمصطلحات الثابتة 

في جميع الرسائل 

ليتسنى للطالب معرفة 

هذا النوع من 

 النصوص 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

الحادي 

 والعشرون 
3  

راءة وترجمة استنساخ وق

رسالة من العصر البابلي 

 القديم 

استخدام الحاسبة 

االلكترونية في 

 استنساخ النص 

 نظري وعملي 
اختبار 

 تحريري 

الثاني 

 والعشرون 
3  

استنساخ رسالة من العصر 

 البابلي القديم 

قراءة الرسالة 

 وترجمتها وتحليلها 
 تكليف واجب  نظري وعملي 

الثالث 

 والعشرون 
3  

نساخ نص مسماري من است

العصر البابلي القديم 

 متضمناً عقد ايجار حقل 

قراءة العقد وترجمته 

على  والتأكيدوتحليله 

الصيغ واالفعال 

الواردة في عقود 

الحقول ليتسنى  رإيجا

للطالب معرفة هذا 

 النوع من النصوص 

 تكليف واجب  نظري 

الرابع 

 والعشرون 
3  

استنساخ نص مسماري من 

بابلي القديم العصر ال

 متضمناً عقد ايجار بيت  

قراءة العقد وترجمته 

على  والتأكيدوتحليله 

الصيغ واالفعال 

الواردة في عقود 

 ىليتسنايجار البيوت 

للطالب معرفة هذا 

 النوع من النصوص .

 اختبار شفهي  نظري وعملي 



 

 

 

الخامس 

 والعشرون 
3 

استنساخ نص مسماري من 

العصر البابلي القديم 

 اً عقد ايجار شخص متضمن

قراءة العقد وترجمته 

على  والتأكيدوتحليله 

الصيغ واالفعال 

الواردة في عقود 

ابجار االشخاص 

ليتسنى للطالب معرفة 

هذا النوع من 

  صصونال

 تكليف واجب  نظري وعملي 

السادس 

 والعشرون 
3  

استنساخ نص من العصر 

 البابلي القديم 

فراءة النص 

والمتضمن عقد شراء 

تدريب الطلبة على و

هذا النوع من 

 النصوص 

 تكليف واجب  نظري 

السابع 

 والعشرون 
3  

استنساخ نص مسماري من 

العصر البابلي القديم 

 متضمناً عقد تبني 

قراءة النص وتحليله 

على  والتأكيدوترجمته 

االفعال والصيغ 

الواردة في عقود 

التبني ليتسنى للطالب 

معرفة هذا النوع من 

 العقود 

 نظري وعملي 
اختبار 

 تحريري 

الثامن 

 والعشرون 
3  

استنساخ نص مسماري من 

العصر البابلي القديم 

 متضمناً عقد زواج 

قراءة النص وتحليله 

وترجمته مع اعطاء 

نبذة مختصرة عن هذا 

النوع من النصوص 

 والعبارات الواردة فيها 

 تكليف واجب  نظري وعملي 

التاسع 

 والعشرون 
 هاية الفصل الثاني امتحان ن  3

جميع النصوص 

ومواضيع الفصل 

 الثاني 

 نظري 
اجراء امتحان 

 تحريري 

  3 الثالثون 
االستعداد لالمتحانات 

 النهائية 

جميع المواضيع 

والنصوص للفصلين 

 االول والثاني 

 نظري 
اجراء امتحان 

 تحريري 
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 القراءات المطلوبة:
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  المتاحف.لتلك 

 

 القبول  .13

 اسة قواعد اللغة االكدية  والمتفرع منها اللهجة البابلية القديمة در المتطلبات السابقة

 3 أقل عدد من الطلبة 

 9 أكبر عدد من الطلبة 
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ب في الشرح وعرضها أكثر من مره واتاحة الفرصة للطلبة بشرح المادة العمل على شرح المادة ومشاركة الطال

 لزمالئهم.

 المقرر نيةب .11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول
مقدمة في جغرافية 

 واي النيل
 حضارة مصر القديمة

محاضرات 

فيديوية نظرية 

 تفاعلية

 أسئلة واجوبة

 3 الثاني
اصل األسماء ومعاني 

 االعالم
 = حضارة مصر القديمة

تكليف الطلبة بواجب 

 منزلي

 3 الثالث

اهمية نهر النيل في 

الحياة االقتصادية 

 والدينية

المعتقدات الدينية في 

 حضارة مصر
 اختبار يومي =

 3 الرابع
الخصائص الجغرافية 

 لبالد مصر

بيئة الجغرافية اثر ال

 لحضارة مصر
 أسئلة واجوبة =

 3 الخامس
مصادر معرفتنا 

 بحضارة مصر

تقسيم العصور في 

 حضارة مصر
 اختبار شهري =

 3 السادس
العصور الحجرية في 

 حضارة مصر

مظاهر الحياة بالد 

مصر في العصور ما 

 قبل التاريخ
= 

مشاركة الطلبة في 

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 عصر المملكة القديمة 3 السابع
العصور التاريخية في 

 حضارة مصر 
- 

تكليف الطلبة بواجب 

 منزلي



 

 عصر االهرامات 3 الثامن
السالالت الثالثة 

 والرابعة والخامسة
= 

مشاركة الطلبة في 

 شرح المادة العلمية

 3 التاسع
كيفية بناء االهرامات 

 في حضارة مصر

االهرامات في 

 حضارة مصر
 اختبار يومي =

 3 العاشر
عصر المملكة 

 الوسطى

العصور التاريخية في 

 حضارة مصر
 تكليف واجب =

 3 الحادي عشر

منجزات الساللة 

الحادية عشر والثانية 

 عشر

 = عهد المملكة الوسطى
تكليف الطلبة بواجب 

 منزلي

 الهكسوس 3 الثاني عشر
عصر الهكسوس في 

 حضارة مصر
 أسئلة واجوبة  =

 مملكة الحديثةعصر ال 3 الثالث عشر
عصر االمبراطورية 

 في حضارة مصر
 اختبار يومي =

 3 الرابع عشر
العالقات الدولية بين 

 ممالك الشرق االدنى
= = 

تكليف الطلبة بواجب 

 منزلي

 3 الخامس عشر

التطورات الدينية 

والعمارية في عهد 

 االمبراطورية

 اختبار يومي = =

 3 السادس عشر
سمات االلهة في 

 حضارة مصر

الديانة في حضارة 

 مصر
 أسئلة وأجوبة =

 3 السابع عشر
عقائد ما بعد الموت 

 في حضارة مصر

العقائد والعبادات 

 الدينية
- 

مشاركة الطلبة في 

 شرح المادة

 3 الثامن عشر
التحنيط في حضارة 

 مصر
 - التحنيط

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها

 3 التاسع عشر
الكهنة والمعابد في 

 حضارة مصر

نب من الحياة الدينية جا

 في حضارة مصر
 اختبار يومي -

 3 العشرون
الكتابة في حضارة 

 مصر
 - العلوم والمعارف

طرح األسئلة 

 واالجابة عليها



 

 

 

 

 

 

الواحد 

 والعشرون
3 

االدب في حضارة 

 مصر
 اختبار يومي - العلوم والمعارف

الثاني 

 والعشرون
3 

الفن والقانون 

والشريعة في حضارة 

 مصر

 - المعارفالعلوم و
مشاركة الطلبة في 

 شرح الموضوع

الثالث 

 والعشرون
3 

التقويم والطب في 

 حضارة مصر
 - العلوم والمعارف

مشاركة الطلبة في 

 شرح الموضوع

الرابع 

 والعشرون
3 

الملك في حضارة 

 مصر

شيء عن الدولة 

 والمجتمع
- 

عرض مقارنة مع 

 حضارات اخرى

الخامس 

 والعشرون
3 

ة في الحياة االجتماعي

 حضارة مصر

شيء عن المجتمع 

 والحياة االجتماعية
- 

مشاركة الطلبة في 

 شرح الموضوع

السادس 

 والعشرون
3 

اثر سورية في التاريخ 

 والعوامل المؤثرة فيها
 واجب منزلي - حضارة بالد الشام

السابع 

 والعشرون
3 

العصور الحجرية في 

 بالد الشام
 اختبار يومي - عصور ما قبل التاريخ

لثامن ا

 والعشرون
 االموريون 3

االقوام السامية في 

 بالد الشام
 أسئلة واجوبة -

التاسع 

 والعشرون
 الكنعانيون والفينيقيون 3

االقوام السامية في 

 بالد الشام
 أسئلة واجوبة -

 3 الثالثون

اشهر المستوطنات 

الفينيقية في بالد الشام 

 وخارجها

االقوام السامية في 

 بالد الشام
 واجوبة أسئلة -
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 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

تاريخ الشرق القديم /الجزء الثاني/حضارة وادي -1 -

 النيل/تأليف طه باقر

تاريخ الشرق القديم/ تأليف د. سامي سعيد األحمد و -2 -

 د. جمال رشيد احمد

 موسوعة مصر القديمة/تأليف سليم حسن-3 -

 ال يوجد               متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 ال يوجد    -

 القبول  .13

 ال يوجد المتطلبات السابقة

 2 أقل عدد من الطلبة 

 9 أكبر عدد من الطلبة 



 

 وصف المقررات الدراسية

 علم المتاحف/ المرحلة الثالثةعنوان المادة الدراسية: 

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

 

ً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر  البالط من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا

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

 .البرنامج وصف وبين

 

 جامعة الموصل / كلية االثار المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة  القسم الجامعي / المركز .2

 ة الثالثةعلم المتاحف/ المرحل اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

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

 كامل الكتروني  حضور 

 2022-2021نظام سنوي/للعام الدراسي  الفصل / السنة .6

 دراسي ( ساعة لكل فصل  45( ساعة بواقع )  90)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021/  12/  1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر:  .9

وعرض صور وفيديوهات تخص المتاحف العربية  المتاحف وتدريسهااالطالع على مواضيع تخص علم  

واالجنبية للطالب وما تضمنته تلك المتاحف من اثار وطريقة الحفاظ عليها ال يصال المعلومة للطالب 

   .مفهومةبطريقة علمية 

 



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 تحديد الواجب المقرر -أ

 الطلبة في النقاششرح ما تم تحديده ومشاركة  -ب

تتضمنه من اثار ومعرفة  عمافكرة  والعالمية إلعطاءعرض صور وفيديوهات ال نواع المتاحف العربية  -ت

االساليب والتقنيات المستخدمة في متاحفها  البناء وكذلكب الحديثة المستخدمة في تصاميم متاحفها واالسالي

 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.ها لمحاضره يتم تحديدها مسبقا للتحضير إللقائ

 

 ب. طرائق التقييم 

 

 اسبوعية.اختبارات شفوية  -1

 بيتية.واجبات  -2

 تحريرية.اختبارات  -3

اختباره واعطاءه فرصة إللقاء محاضرة عن موضوع معين يخص المنهج وقيامه بطرح اسئلة للطالب  -4

 تقييمه.لإلجابة عليها وبالتالي يتم  االسئلة للطالبوبدورهم يطرحون 

 .الفصلامتحان نصف  -5

 امتحان نهاية الفصل والتقييم النهائي للطلبة . -6

 ج. مهارات التفكير

 

 شرح المادة بأكثر من اسلوب -1

 االطالع على المصادر الحديثة والكتب التي تخص علم المتاحف  -2

 فسح المجال للطالب لطرح االسئلة واالستفسارات بخصوص اي موضوع  -3

وماهي الوسائل المعتمدة في متاحفهم ومقارنتها مع عرض الصور واالفالم التي تخص المتاحف العالمية  -4

  power pointالمتاحف العربية مع عرض المحاضرة على برنامج 



 

 

االعتماد على اسلوب جذب الطالب للمادة من خالل اعطاءه فرصه إللقاء محاضره لتشجيعه على  -5

ح المادة وكذلك لمساعدته مهاراته في شر المجال إلبرازالتحضير للمادة وقراءتها مسبقا وكذلك اعطاءه 

 الشرحوتشجيعه للقضاء على عامل التردد والخوف لدى الطالب اثناء 

 

 

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

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

مساعدة الطالب وتشجيعه للقراءة من خالل الطلبة دة والتي تطور قابليات االساليب المفي أكثراعتماد  -2

 كأثاري.اعطاءه فرصه إللقاء محاضرة إلبراز مهاراته وتقوية شخصيته 

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

بناء المجتمع ومتفوقين في توضيح وتوصيف اي ليكونوا اعضاء مناسبين في  الشريحةتشجيع قابلياتهم  -4

 المتاحف.موضوع اثناء عملهم في 
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول
فكرة وتمهيد عن 

 المتاحف وتاريخها
 تكليف واجب نظري علم المتاحف 

 3 لثانيا

تعريف المتاحف 

قديما وحديثا 

واهميتها في حياة 

 االمم والشعوب

 مشاركة الطلبة نظري علم المتاحف

 3 الثالث

اراء الباحثين في 

نشأة المتاحف 

 وعوامل نشأتها

وعوامل النشأة  اراء الباحثين

 االقتصادية والدينية
 نظري  

اجراء اختبارات 

شفوية وتكليف 

 واجب

 لمتحفاغراض ا 3 الرابع
الغرض او الهدف من انشاء 

 المتحف
 مشاركة الطلبة نظري



 

 تطور المتاحف  3 الخامس
اسباب التطور من النواة االولى 

 لحد ان اصبحت متاحف عالمية
 نظري 

مشاركة واختبار 

 شفوي

 3 السادس

المتاحف الرئيسية 

في الوطن العربي 

 وانواعها

الفن  -متحف الفن المصري

تاحف م -العراقي-االسالمي

 القطر السوري

 مراجعة نظري+

 للمواضيع السابقة 

اجراء اختبارات 

شفوية وتكليف 

 واجب

 3 السابع 
المتاحف االجنبية 

 المشهورة

-المانيا -ايطاليا-فرنسا -انكلترا

 الواليات المتحدة -روسيا
 نظري

مشاركة الطلبة 

 واختبار شفوي

 3 الثامن
 بناية المتحف 

 ) الموقع (      

البناء والخطوات  وصف موقع

التي يجب اتباعها الختيار 

 الموقع 

 مشاركة الطلبة نظري 

 3 التاسع
مزايا المتحف 

 الحديث

مزايا تميزت بها المتاحف وفق 

 الطراز الحديث
 نظري

مشاركة الطلبة 

وامتحان 

 تحريري قصير

 3 العاشر
انواع المتاحف في 

 العراق 
 مشاركة الطلبة نظري المتاحف االثارية

ادي الح

 عشر
3 

انواع المتاحف في 

 العراق
 المتاحف غير االثارية

نظري مع 

مراجعة 

 للمواضيع السابقة

اختبار طالب 

 بألقاءوتكليفه 

محاضرة + 

 تكليف واجب

الثاني 

 عشر
3 

انواع  المتاحف 

 في الوطن العربي
 مشاركة الطلبة نظري المتاحف العلمية والتراثية

الثالث 

 عشر
3 

مقارنة بين 

العربية  المتاحف

 واالجنبية

نقاط عن الفروق والمميزات بين 

 المتاحف العربية واالجنبية
 امتحان تحريري نظري

الرابع 

 عشر 
 هيئات المتاحف         3

الهيئات االدارية والتعليمية 

 والفنية
 مشاركة الطلبة نظري

الخامس 

 عشر 
 هيئات المتاحف 3

هيئات المراقبة والحراسة 

 والتنظيف

نظري مع 

راجعة م

 للمواضيع السابقة

 تغذية راجعة



 

السادس 

 عشر 
3 

امتحان نهاية 

 الفصل االول

جميع المواضيع التي دٌرست في 

 الفصل االول
 نظري

اجراء امتحان 

 تحريري

السابع 

 عشر
3 

بداية الفصل 

الثاني) تعريف 

مقتنيات المتاحف 

 ومصادرها(

مصادر المقتنيات )التنقيبات 

المواد -الهبات-الحيازة -االثرية

الودائع الطويلة -المنقولة ملكيتها

 االمد(

 تكليف واجب نظري

الثامن 

 عشر
 ادارة المقتنيات 3

اجراءات ادخال المقتنيات 

واخراجها من المتحف وتغليفها 

 ونقلها

 مشاركة الطلبة نظري

التاسع 

 عشر
 مشاركة الطلبة نظري انواع السجالت في المتاحف تسجيل المقتنيات  3

 مشاركة الطلبة نظري الحروب ( –الحريق -)السرقة سالمة المتحف  3 العشرون

الواحد 

 والعشرون
 العالقات العامة  3

عالقة المتحف مع الجمهور 

 والدوائر والوزارات االخرى 

نظري مع 

مراجعة 

 للمواضيع السابقة

اختبار طالب 

 بألقاءوتكليفه 

 محاضرة 

 + تكليف واجب

الثاني 

 والعشرون
 مشاركة الطلبة نظري الفحوص العلمية  المختبر  3

الثالث 

 والعشرون
 تلف المواد  3

 عوامل التلف

 االنارة ( -) المناخ  
 اختبارات شفوية نظري

الرابع 

 والعشرون
3 

طبيعة المادة 

 المعرضة للنور

 –غير عضوية  –مواد عضوية 

 صور زيتية
 مشاركة الطلبة نظري

الخامس 

 والعشرون
 الصيانة والترميم 3

صيانة وترميم المباني والمواد 

 المتحفية وطرق معالجتها
 نظري

مشاركة الطلبة 

واجراء امتحان 

 قصير

السادس 

 والعشرون
3 

 مكتبة المتحف 

 وانواع المعارض 

 اهمية المكتبة في المتحف 

 -المؤقت -المعرض الدائم

 المتنقل

 نظري 

مشاركة الطلبة 

واجراء 

 اختبارات شفوية



 

 

السابع 

 والعشرون
3 

طرق العرض 

 وقاعات العرض  

انواع طرق العرض وانواع 

 قاعات العرض 
 مشاركة الطلبة نظري

الثامن 

 والعشرون
 ارضيات المتاحف  3

انواع ارضيات المتاحف 

 مميزاتها ومساوئها

نظري مع 

مراجعة 

 للمواضيع السابقة

تغذية راجعة 

 واجراء امتحان

التاسع 

 والعشرون
3 

امتحان نهاية 

 الفصل الثاني

جميع المواضيع التي دٌرست في 

 الفصل الثاني
 نظري

اجراء امتحان 

 تحريري

 3 الثالثون
االستعداد 

 لالمتحانات النهائية

جميع المواضيع التي دٌرست في 

 الفصلين االول والثاني
 نظري

اجراء امتحان 

 تحريري
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 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

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

1979 

 1988 دمشق، المتاحف، بشير، زهدي، -2

 المتاحف،علم  ابراهيم، النواوي،زاهي و،  حواس، -3

 2010 مصر، ،1ط

فيليب ، آدامز واخرون ، دليل تنظيم المتاحف ، ترجمة  -4

 1993: محمد حسن عبد الرحمن ، مصر ، 

 ال توجد متطلبات خاصة 

)وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية

المثال محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية( 

 

القيام بزيارات ميدانية الى بعض المتاحف لتعريف الطالب 

بتاريخ حضارتنا من خالل المقتنيات االصلية المتواجدة فيه 

واعطاء الطالب فكرة عنها وعن مواقع اكتشافها وطريقة 

التي تتطلب ذلك وكيفية الحفاظ عليها  استخراجها واالجراءات

من عوامل الطبيعة كالمناخ والرطوبة والتلف التي تتعرض لها 

من لحظة اكتشافها في المواقع لحد وصولها للمتحف 

تواجدها عليها في اماكن  تتبعها للحفاظواالجراءات التي يمكن 

 المتحف. في

الى جانب اقامة معارض للطالب تشمل عرض المقتنيات 

 الرافدين واعطاءهممتنوعة من مختلف مراحل حضارة بالد ال



 

 

 

 

 د. رونق جندي صبري / قسم اللغات العراقية القديمة / كلية االثار المادة:مدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجال المشاركة في استنساخ قطع متنوعة منها وابراز مهاراتهم 

 فيها   .

 

 القبول . 13

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

 3 أقل عدد من الطلبة 

 9 طلبة أكبر عدد من ال



 

 وصف المقررات الدراسية

 المرحلة الثالثة\مقدمة في اللغة اآلراميةعنوان 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

 

 كلية االثار\جامعة الموصل المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغات العراقية القديمة المركزالقسم الجامعي /  .2

 المرحلة الثالثة\مقدمة في اللغة اآلرامية اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي 

 حضور كامل\للقسم

 2022-2021نظام سنوي/للعام الدراسي  الفصل / السنة .6

 (ساعة لكل فصل دراسي30اعة بواقع)س 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2021\12\1 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

 

دراسة اللغة اآلرامية في مختلف ادوارها التاريخية وما جرى عليها من تطورات ودراسة اللغة اآلرامية 

 في العهد القديم تاريخا وابجدية وقواعد.



 

 

 بنية المقرر.11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول
2 

 

شرح عن اللغات 

الجزرية 

واقسامها 

وتطوراتها واللغة 

 اآلرامية

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية
  نظري

 الثاني

اآلرامية القديمة  2

في  واآلرامية

 الشوريالعهد ا

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري

 

 الثالث

في  اآلراميةاللغة  2

العهد البابلي 

 والساساني

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري

 واجب بيتي

 الرابع
في  اآلراميةاللغة  2

 العهد اليوناني

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

مراجعة  نظري

 شفوية

 الخامس
في  اآلراميةاللغة  2

 العهد الفرثي

دمة في اللغة مق

 اآلرامية

 نظري
 امتحان شفوي

 السادس
في  اآلراميةاللغة  2

 العهد الساساني

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 السابع
في  اآلراميةاللغة  2

 العهد االسالمي

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الثامن
2 

 الدويالت آرامية 
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 



 

 التاسع
المملكة  يةآرام 2

 االخمينية والفيلة

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 العاشر
العهد  آرامية 2

 القديم

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

امتحان  نظري

 تحريري

 الحادي عشر
 اآلراميةاللهجات  2

 الغربية

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الثاني عشر
 اآلراميةاللهجات  2

 الغربية 

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الثالث عشر
 اآلراميةاللهجات  2

 الشرقية

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الرابع عشر
 اآلراميةاللهجات  2

 الشرقية

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الخامس عشر
2 

 مراجعة
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 السادس عشر
امتحان نهاية  2

 الفصل

مقدمة في اللغة 

 اميةاآلر

امتحان  نظري

 تحريري

 السابع عشر

مراجعة لما  2

درسناه في 

 الفصل االول

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري

 امتحان شفوي

 الثامن عشر
 آراميةابجدية  2

 العهد القديم 

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 واجب بيتي

 التاسع عشر
 آراميةابجدية  2

 العهد القديم

مقدمة في اللغة 

 ةاآلرامي

 نظري
 

 العشرون

امتحان تحريري  2

 آراميةفي ابجدية 

 العهد القديم

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري

 

 الواحد والعشرون
2 

 الحركات 
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 



 

 الثاني والعشرون
2 

 الحركات
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الثالث والعشرون
2 

 السكون
مقدمة في اللغة 

 ةاآلرامي

 نظري
 امتحان مفاجئ

 الرابع والعشرون 
الفتحة \الشدة 2

 المسروقة

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 الخامس والعشرون
2 

 الضمائر
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 السادس والعشرون
2 

 العدد
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 واجب بيتي

 السابع والعشرون
2 

 المذكر والمؤنث
اللغة مقدمة في 

 اآلرامية

 نظري
 

 الثامن والعشرون
2 

 اداة التعريف
مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 التاسع والعشرون
امتحان نهاية  2

 الفصل

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
 

 2 الثالثون

االستعداد 

لالمتحانات 

 النهائية

مقدمة في اللغة 

 اآلرامية

 نظري
امتحان 

 تحريري

 ق التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائ .10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

 .تدريب الطلبة على كتابة ابجدية آرامية العهد القديم وحركاتها باعتبارها واحدة من اللغات اآلرامية.1

 .تدريس الطلبة قواعد آرامية العهد القديم واطالعهم على المشتركات مع اللغات الجزرية.2

 

 ب. طرائق التقييم 

 

 .اختبارات شفوية اسبوعية.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .امتحانات مفاجئة.2

 .اختبارات تحريرية.3

 .امتحان نصف الفصل.4

 .امتحان نهاية الفصل والتقييم النهائي للطلبة.5

 ج. مهارات التفكير

تنمية مهارة النقاش والحوار مع الطلبة حول اللغات الجزرية بهدف زيادة معرفتهم بالمشتركات مع اللغات 

 الجزرية.

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

 

من اللغة االكدية ومن اللهجات العامية الموجودة في العراق بغية ايجاد  االتيان بمفرداتتدريب الطلبة على 

 القديم.الواردة في العهد المشتركات مع اللغات الجزرية والوصول الى فهم ادق للمفردة اآلرامية 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية االثار\قسم اللغات العراقية القديمة\المادة:م.م طارق حازم طهمدرس 

 

 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

 العهد القديم قواعد ونصوص( آراميةالكتاب المقرر)

 ال يوجد متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

  يوجدال

 

 

 

 

 القبول  .14

 ال يوجد المتطلبات السابقة

 3 أقل عدد من الطلبة 

 9 أكبر عدد من الطلبة 



 

 

 وصف المقررات الدراسية

 نصوص بابلية / مرحلة ثالثة عنوان 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 تعلمال 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

 نصوص بابلية / مرحلة ثالثة  اسم / رمز المقرر .3

 دراسة نظرية  البرامج التي يدخل فيها .4

 حةأشكال الحضور المتا .5
الوقت والمكان المحدد بحسب الجدول االسبوعي / حضور 

 كامل 

 2022-2021نظام سنوي/للعام الدراسي الفصل / السنة .6

 ( ساعة لكل فصل دراسي 45( ساعة بواقع )90) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 
1/ 12 /2021 

 أهداف المقرر: .9

وقانونية)حمورابي( من العصر البابلي  منتخبة اقتصاديةصوص مسمارية تدريب الطلبة واطالعهم على ن

 ق . م( ، وعرض اساليب قراءتها وتحليلها وترجمتها ، والتمييز بين انواعها     1595-2004القديم )



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 أ. طرائق التعليم والتعلم 

ونماذج منتخبة من مواد قانون  االقتصادية،صوص المسمارية عرض نماذج منتخبة من الن -1

 حمورابي.

 النصوص.تدريب الطلبة على قراءة وتحليل وترجمة  -2

 مساعدة الطلبة على التمييز المباشر ألنواع النصوص المسمارية ومضامينها . -3

 ب. طرائق التقييم 

 تحريرية.اختبارات  -1

 واجبات.تكليف  -2

 شفوية.اسئلة واجوبة  -3

 الفصل.نصف  امتحان -4

 امتحان نهاية الفصل  . -5

 ج. مهارات التفكير

 اساليب.عرض النصوص المسمارية بعدة  -1

 اآلراء.طرح االسئلة واالستفسارات وتبادل  -2

 .power pointاستخدام الطرق الحديثة في عرض النصوص  -3

 ام نماذج طينية من النصوص لتدريباستخد -4

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

 المسمارية.اعتماد التدريبات وجعل الطلبة يتفاعلون بشكل مباشر مع النصوص  -1

 المسمارية.الطرق في قراءة وتحليل وترجمة النصوص  أفضلاستخدام  -2

 المسمارية.اكساب الطلبة الخبرات في التعامل مع النصوص  -3

 عد التخرج وسبل تجاوزها باالعتماد على الخبرات المكتسبة .بيان المشاكل اثناء العمل ب -4



 

 بنية المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول 
مقدمة عن اصناف 

 العقود
 نظري العقود

اجراء 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 صيغ العقود الصيغ العامة للعقود  3 الثاني
 -نظري 

 تمارين

اجراء 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية 

 3 الثالث
فقرات صياغة عقود 

 القرض
 صيغ عقود القرض

 -نظري 

 تمارين

اجراء 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية 

 3 الرابع
نماذج لعقود قروض 

 بدون فائدة 
 قرض بدون فائدة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة 

ركة مشا

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 الخامس
نماذج لعقود قروض 

 بفائدة
 قرض بفائدة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 السادس 
فقرات صياغة عقود 

 البيع
 نظري   صيغ عقود البيع

اجراء 

اختبارات 

ة شفوي

 وتحريرية

 3 السابع
نماذج لعقود بيع اموال 

 منقولة 
 بيع عبيد وحيوانات

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية



 

 3 الثامن 
نماذج لعقود بيع اموال    

 غير منقولة

بيع بيوت واراضي 

 زراعية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 التاسع 
فقرات صياغة عقود 

 االيجار 
 نظري صيغ عقد االيجار 

اجراء 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 العاشر 
عقود ايجار اموال 

 منقولة وغير منقولة 

ايجار بيوت وايجار 

 اشخاص 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

حليل ت

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 عقد دين  عقود )مكاتبة ( الديون  3 الحادي عشر 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 نفقات مواد متنوعة  نصوص النفقات  3 الثاني عشر 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

في  الطلبة

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية



 

 3 الثالث عشر
ورسائل  رسائل ملكية

 شخصية

رسائل ارشيف ماري 

 الملكي

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 الرابع عشر 
مراجعة  لنصوص 

 الفصل االول 

جميع نصوص الفصل 

 االول 
 تغذية راجعة ري نظ

 3 الخامس عشر 

مراجعة عامة 

واالستعداد المتحانات 

 الفصل االول

 نظري 

تغذية راجعة 

+ امتحان 

 تحريري

 3 السادس عشر 
امتحان نهاية الفصل 

 االول

جميع المواضيع 

والنصوص المسمارية 

 للفصل االول

 
امتحان 

 تحريري

 3 السابع عشر 
مقدمة عن قانون 

 حمورابي
 تكليف واجب نظري رابيقانون حمو

 3 الثامن عشر
تقسيم ابواب مواد 

 قانون حمورابي
 تكليف واجب نظري قانون حمورابي

 3 التاسع عشر 
نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن التقاضي

باب التقاضي في 

 المحاكم

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

 3 العشرون 
نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن االموال

 باألموالاالضرار 

 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية



 

الحادي 

 والعشرون 
3 

نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن السرقة
 معالجة قضايا السرقة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

اركة مش

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

الثاني 

 والعشرون 
3 

نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن العبيد 
 االحكام المتعلقة بالعبيد 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

الثالث 

 والعشرون
3 

اد نماذج منتخبة لمو

قانونية عن االحوال 

 الشخصية

 قضايا االرث والزواج

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

الرابع 

 والعشرون
3 

نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن االجور

االحكام المتعلقة 

 بأسعار االجور

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

طلبة في ال

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية

الخامس 

 والعشرون
3 

نماذج منتخبة لمواد 

 قانونية عن الجرائم
 العقوبات على الجرائم

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

تحليل 

النصوص + 

اختبارات 

شفوية 

 وتحريرية



 

السادس 

 والعشرون
 يف واجبتكل نظري  مواد قانونية منوعة  3

السابع 

 والعشرون
 مراجعة عامة  3

جميع المواضيع 

والنصوص البابلية 

 للفصل الثاني

 تغذية راجعة نظري

الثامن 

 والعشرون
 تغذية راجعة نظري  مراجعة عامة  3

التاسع 

 والعشرون
 امتحان نهاية الفصل 3

جميع المواضيع 

والنصوص البابلية 

 للفصل الثاني

 نظري
امتحان 

 تحريري 

 3 ثالثونال
االستعداد لالمتحانات 

 النهائية 

جميع المواضيع 

والنصوص البابلية 

 للفصلين االول والثاني

 نظري
امتحان 

 تحريري

 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة:

 كتب المقرر 

  اخرى 

  TIMنصوص المتحف العراقي  -1

 CTنصوص المتحف البريطاني  -2

النافع أمين، صيغ العقود البابلية في  يونس، أمين عبد -3

النصوص المسمارية، رسالة ماجستير غير منشورة، 
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الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية( 

 القيام بزيارات ميدانية لبعض المتاحف والمواقع االثرية-1

 ليطلع الطلبة على النماذج الحية من النصوص المسمارية.

القيام بزيارات ميدانية الى المدارس وتكليف الطلبة بعمل -2

نماذج من النصوص الطينية والكتابة عليها للتعريف بالحضارة 

 العراقية 

 القبول  .15

 مة .قراءة وتحليل وترجمة النصوص المسمارية البابلية القدي المتطلبات السابقة

 3 أقل عدد من الطلبة 

 9 أكبر عدد من الطلبة 



 

 صف المقررات الدراسيةو
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 

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

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

 .البرنامج وصف وبين بينها
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 دراسة نظرية البرامج التي يدخل فيها .4

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

 حضور كامل

 2022-2021نظام سنوي/للعام الدراسي  الفصل / السنة .6

 ( ساعة لكل فصل دراسي45( ساعة بواقع )90) ات الدراسية )الكلي(عدد الساع .7

 1/12/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر: .9

 

وتدريب الطلبة على التعامل مع  مختلفة،االطالع على نصوص مسمارية منتخبة من عصور سومرية 
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 سهل الثقة بالنفس واالعتماد على الخبرات المكتسبة بأسلوبتجاوزها 



 

 بنية المقرر -11

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 طلوبةالم

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول

تمهيد ومراجعة 

سريعة لقواعد اللغة 

 السومرية

 قواعد اللغة السومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 

 الثاني

3 
عرض سريع لقواعد 

 اللغة السومرية
 قواعد اللغة السومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

راء اج

اختبارات 

 شفوية

 الثالث

3 
نصوص تذكارية + 

 كتابات ملكية
 نصوص سومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تكليف واجب

 الرابع

3 

نصوص من عصر 

 اور الثالثة
 نصوص اقتصادية 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

 الخامس

3 

نص تذكاري للملك 

 رنمواو

نصوص سومرية من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 –واجبات 

اجراء 

اختبارات 

شفوية + 

امتحان 

 تحريري

 السادس

3 
نص تذكاري للملك 

 شولكي

نصوص سومرية من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تكليف واجب

 السابع

3 

 نص تذكاري للملك

 امارسين

من نصوص سومرية 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

 الثامن

3 

نص تذكاري للملك 

 شوسين

نصوص سومرية من 

 عصر اور الثالثة

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 –واجبات 

اجراء 

اختبارات 

شفوية + 

امتحان 

 تحريري

 التاسع

3 
 لألميرنص بنائي 

 يمناانت

نص من عصر فجر 

 السالالت

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

امتحان 

 تحريري 

 العاشر

  

 

3 

نص انتيمنا العمود 

 االول
 كتابات ملكية سومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

واجبات 

واختبارات 

 شفوية



 

الحادي 

 عشر

مجموعة نصوص  3

 لألميرعلى تمثال 

 العمود االول –كوديا 

من  سومريةنصوص 

 عصر لكش الثانية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تكليف واجب 

الثاني 

 عشر

3 
العمود الثاني من نص 

 كوديا

من  سومريةنصوص 

 عصر لكش الثانية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

اختبارات 

 شفوية

الثالث 

 عشر

3 

العمود الثالث من نص 

 كوديا

من  سومريةنصوص 

 عصر لكش الثانية

 –نظري 

يل قراءة وتحل

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

الرابع 

 عشر

3 
مراجعة لنصوص 

 الفصل االول

جميع النصوص 

السومرية للفصل 

 االول

 نظري  

 تغذية راجعة

الخامس 

 عشر

مراجعة عامة  3

واالستعداد المتحانات 

 الفصل االول 

 

 نظري  
اجراء امتحان 

 تحريري

السادس 

 عشر

3 
هاية الفصل امتحان ن

 االول

جميع المواضيع 

والنصوص السومرية 

 للفصل االول

 نظري  

 تكليف واجب

السابع 

 عشر

3 

 –بداية الفصل الثاني 

 نص 
 كتابات ملكية سومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

الثامن 

 عشر

3 
نص انتيمنا العمود 

 الثاني
 لكية سومريةكتابات م

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

واجبات 

+امتحان 

 تحريري

التاسع 

 عشر

3 
نص انتيمنا العمود 

 الثالث
 كتابات ملكية سومرية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تغذية راجعة

 العشرون

3 
نماذج لنصوص من 

 عصر اور الثالثة
 نصوص اقتصادية

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تكليف واجب

واحد ال

 والعشرون

3 
نص تضمن نفقات 

 ماشية 

 –نظري  نصوص اقتصادية

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القواعدي 

 للنص

الثاني 

 والعشرون

نص تضمن نفقات  3

من  ألنواعملكية 

 الماشية

 –نظري  نصوص اقتصادية

قراءة وتحليل 

 وترجمة

اجراء امتحان 

 تحريري

الثالث 

 نوالعشرو

3 
نص تضمن نفقات 

 جلود

 –نظري  نصوص اقتصادية

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تكليف واجب

الرابع 

 والعشرون

3 

اجراء  امتحان نصف 

 الفصل  

نص انتيمنا العمود 

الثاني والثالث 

ونصوص نفقات 

 الماشية والجلود

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

خامس ال

 والعشرون

3 

 نصوص اقتصادية نص استالم بقوليات

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

 تغذية راجعة

السادس 

 والعشرون

3 
نص استالم انواع 

 مختلفة من الدقيق
 نصوص اقتصادية 

 –نظري 

قراءة وتحليل 

 وترجمة

اجراء امتحان 

 شفوي

السابع 

 والعشرون

3 
مراجعة لنصوص 

  الفصل الثاني

 جميع النصوص

السومرية للفصل 

 الثاني

 نظري  
اجراء امتحان 

 تحريري

الثامن 

 والعشرون

3 

مراجعة عامة 

واالستعداد المتحانات 

 الفصل الثاني

 

  

 نظري

مشاركة 

الطلبة في 

اعادة التحليل 

القواعدي 

 للنص

التاسع 

 والعشرون

3 
امتحان نهائية الفصل 

 الثاني

جميع المواضيع 

والنصوص السومرية 

 يللفصل الثان

 نظري  
اجراء امتحان 

 تحريري

 الثالثون

3 
االستعداد لالمتحانات 

 النهائية

جميع المواضيع 

والنصوص السومرية 

 للفصلين االول والثاني

 نظري 
اجراء امتحان 

 تحريري
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متطلبات خاصة 

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل المثال 

وف والتدريب المهني محاضرات الضي

 والدراسات الميدانية( 

االطالع على النصوص المسمارية التعليمية )نماذج مستنسخة 

 االثرية،زيارة المواقع  الطينية(طبق االصل على االلواح 

 بغية معاينة النصوص المسمارية المتوفرة والمتاحف،

 

 

 

 

 القبول . 13

 مرية الممهدة الخاصة باالسم والفعل السومريدراسة قواعد اللغة السو المتطلبات السابقة

 3 أقل عدد من الطلبة 

 9 أكبر عدد من الطلبة 


