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                   التاريخ         

 التوقيع    
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 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  

من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 لكَة الآاثر  املؤسسة امتؼوميَة .1

 املدمية كسم الآاثر  املسم امؼومي / املركز  .2

 املدميةمورًوس يف الآاثر باك امس امربانمج الأاكدميي او املِين  .3

 ًوسورمباك امس امشِادت اههنائَة  .4

 اميظام ادلرايس :  .5

 س يوي /ملرراث /بأخرى 

 س يوي 

 ال ًوجد  برانمج الاغامتد املؼمتد   .6

  املؤثراث اخلارجِة الأخرى  .7

ػداد اموضف  .8  0202/ 6/ 02 اترخي اؤ

 الأاكدمييبأُداف امربانمج  .9

 امثلايف.  االؤرجًتخرح امعامب ػىل امؼمل يف املؤسساث اميت ثؼين يف احلفاظ ػىل 

   املدمية .يف الآاثر  الأساس َةًتخرح امعامب ممل يف ابملفاُمي 

و ممل بأأساس َاث امؼمل يف احللل الأثري.   ًتخرح ُو

 .مس تلبال امؼايل امتؼومي مرفد امؼوَا ادلراسة مواضةل ػىل املدرت ھاخرح خنبة من امعوبة دلً ًت
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 خمرجاث امربانمج املعووبة وظرائق امتؼومي وامتؼمل وامتلِمي  .11

 املؼرفِة   الأُداف - بأ 

 ػمل الآاثر  بأساس َاثمعامب نوحطول ػىل فھم ا متكني  .2بأ 

ػداد.  0بأ  ني  اؤ آاثًر  امثلايف.   االؤرجاميت ثؼين يف احلفاظ ػىل  املؤسساث يف نوؼمل ھونيمؤ  ب

ػداد  .3بأ   . مبس توى ػايل اجلودت مؼاون مٌلب اؤ

 اخلاضة ابمربانمج  ِاراثَةامل الأُداف  –ة 

 يف ضَاهة وامرتممي الآاثر.  ارتب امعامب هم. ٍكتس 2ة 

ة.  ظرق وبأسامَب. ٍكتسب امعامب همارت يف  0ة   امتيلِب يف املواكع الأثًر

ثؼمل اس تخدام امعرق احلدًثة ) الأهجزت ( يف جمال الاستشؼار غن بؼد وكَفَِ من  امعامب . ٍمتكن 3ة 

ة ( .   الأفادٍ مهنا يف جمال الآاثر ) كشف انولى الآاثًر

 

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل      

 طحَح. امؼومي ام  متفكريا بأسووة. 2

 املياكشة.  بأسووة. 0

ة. 3 ة وامس يًو  . الاختباراث امَومِة وامشًِر

 

 ظرائق امتلِمي      

 . امتلاٍرر امشِري وامس يوي. 2

ة. 0 ة وامس يًو  . الاختباراث امشًِر
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 . حبوج امتخرح. 0

 

 الأُداف اموجداهَة واملميَة . -ح

 جؼل جزء من حمارضٍ الاس تاذ  نوعامب ثدور يف حب حضارثَ واترخيَ والاػزتاز هبا .. 2ح         

ة امكبريت  زرع  .0ح  حلضارت بالد امرافدٍن كوهنا من احلضاراث الأضَةل . املمية  الأثًر

 . امليعق امفوسفي يف حتوَل امؼيارص امفٌَة. 3ح

 

 

 

َوَة امليلوةل )املِاراث الأخرى املتؼولة بلابوَة امتوظَف وامتعور امشخيص(.-د   املِاراث امؼامة وامتأُأ

 .يف الاختطاضاث املؼرفِة  املؼووماث املكتس بة وظَفث. 2د

رام . 0د  .املؼارف حتدًث امشخيص من خالل املراءت و تعٍو

 .الأثريامتيلِب وامبحث  ةيالاخنراط يف هم . 3د

 .املشاركة يف اميدواث واملؤمتراث وورش امؼمل املتخططة. 4د   

 

 ظرائق امتؼومي وامتؼمل   

ة اخملتوفة  وؼووم ناميظري وامؼمًل  تدٌرسام  ا. و حبوج امتخرح و  الأثًر  غرُي

 

 ظرائق امتلِمي   
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 موَة.ة وامؼ يظًرالاختباراث ام . 2

 ث.ياكشا. امل 0

 هنائَة. الامتحاانث اه. 3

 

 بًِة امربانمج 

 امساػاث املؼمتدت    امس امللرر بأو املساق رمز امللرر  املرحةل ادلراس َة 

 معًل     هظري    

 

 

 

 

 الأوىل

ENGL101 ة  انوغة    0 الاىلكزًي

ARAG103  0 انوغة امؼربَة  

COMP1011 0 2 هماراث احلاسوة 

LAW112  2 وادلميلراظَة االؤوسانحلوق  

ANAR103  ىلاملدخل   3 واملتاحفػمل الآاثر  اؤ

ANAR104  3 اترخي امؼراق املدمي  

ANAR108  0 امؼراق املدميفٌون  

ANAR106  ة (انوغة املدمية   3 ) انوغة امسومًر

ANAR110 3 امؼربَة الاسالمِة امؼٌلرت  

 

 

 

 

 امثاهــــَة

AOH 207  ة ابنوغة ة  هطوص بأثًر   0 الاىلكزًي

AOH202 0 مهنج امبحث امؼومي  

AOH205 ة   3 انوغة امسومًر

AOH201  3  انوغة الاكدًة  

AOH203  3 فٌون امؼراق يف غِد الأحتالل الاجٌيب  
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 AOH206 0 2 املساحة وامرمس امِيديس 

AOH208   0 2 الاستشؼار غن بؼد وثعبَلاثَ يف جمال الأاثر 

AOH204  3 فٌون الآاثر الاسالمِة  

  3 امفخار املدمي  AOH304 امثامثة 

AOH308 ) 0 حضاراث الكس َكِة ) امَوانن وامرومان  

AOH305  3 انوغة املدمية  

AOH306   آاثر اخلوَج واجلٍزرت امؼربَة   3 ب

AOH303  3 امؼٌلرت امؼربَة االؤسالمِة  

AOH301  3 حضارت امؼراق املدمي  

AOH307 ) 0 امرشق الأدىن املدمي ) فارس وبالد الآانضول  

AOH302 2 0 ػمل املتاحف 

  0 ختعَط اس تحاكماث املدن امؼراكِة املدمية  AOH401 امرابؼة 

AOH403 3 امفن الآشوري  

AOH405  3 انوغة املدمية  

AOH404  ة  2 6 ظرق امتيلِباث الآثًر

AOH402  0 اختَاري  

AOH407 ) 3 امرشق الآدىن املدمي ) مرص بالد امشام  

AOH406  2 0 مبادئ ترممي وضَاهة الآاثر 

AOH408  حبث امتخرح   

 

 .  امبًِة امتحتَة  20

 ال ًوجد _ امكتب امللررٍ املعووبة  2

 فوزي رش َد ، كواػد انوغة الاكدًة .  امرئُس َة ) املطادر (_ املراجع  0

 ػامر سوامين ، فواػد  انوغة الاكدًة  .
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بأ _ امكتب واملراجع اميت ًويص هبا ) اجملالث امؼومَة ، 

 امتلاٍرر ، .......(

 _ جمةل سومر .

 _ جمةل دراساث يف امتارخي والآاثر .

ة  هُت ة _ املراجع الامكرتوهَة ، مواكع الاهرت   املكتباث الامكرتوهَة الأثًر

 

 

 

ر امللرر ادلرايس  23  . خعة ثعٍو

ة اكمةل  ة ػىل امللرر ادلرايس واملطادر احلدًثة . والآخذوضع خعة س يًو  بيظر الاغتبار امتحدًثاث امس يًو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتخعَط نوتعور امشخيص .11

 الاكثار من امواجباث اميت ثتعوب مؼووماث خارجِة. 2

 . يف معوَاث املسح وامتيلِب ومعوَاث ترممي وضَاهة الآاثر  الاكثار من امتعبَلاث امؼموَة. 0

 

 مؼَار املبول )وضع الأهظمة املتؼولة ابالمتحاق ابملكَة بأو املؼِد( .12

 .املبول املركزي. 2
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 .امللابةل امؼومَة. 0

 ني امؼومي والأديب. حةل الاػدادًة امفرػاملر  خرجيًلبل . 3

 امعيب امفحص. 4

 

 بأمه مطادر املؼووماث غن امربانمج. 23

 (.كبل اجلامؼة ) انوجية املعاغَة  املطادر املؼمتدت من. 2

 متيوػة يف مكتبة املكَة واجلامؼة. مطادر خارجِة وكتب . 0

 . امش بكة امؼيكبوثَة واملكتباث الامكرتوهَة.  3
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 هخطط ههاراث الونهج

 فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن إشارةَرجً وضع 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ

 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

   _ _   _ _ _ _ _ _  _ _ _ أساسٍ اللغت االكذَت  AHO201 سنىٌ
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهْح آثاس انًؤعغح انرؼهًْْح .1

 آثاس انقذًّح     / انًشكض ؼهًِ انقغى ان .2

  AHO201انهغح االكذّح /   اعى / سيض انًقشس .3

  حضٌسُ أشكال انحضٌس انًراحح .4

 عنٌُ انفصم / انغنح .5

 3 )انكهِ(ػذد انغاػاخ انذساعْح  .6

 2121/ 6/ 21 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًقشس .8

) السومرٌة واالكدٌة والبابلٌة واآلشورٌة ( وأهمٌتها فً  القدٌمة العراقٌة اللغاتأن ٌتعرف الطالب على 

 مختلف المجاالت االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة والقانونٌة .

 قراءه النصوص الكتابٌة المسمارٌة باللغة االكدٌة .

 تعلم قواعد اللغة االكدٌة .

 مشاهدة النصوص مسمارٌة بشكل واقعً من خالل زٌارة المتاحف العراقٌة .

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 12الصفحت 

 
  

 

 

 

 ًطشائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى ًقشساخ انيخشج .11

  ىذاف انًؼشيْح األ -أ

ين  يِ يخرهف انًجاالخ انهغح االكذّح ًدساعح قٌاػذىا ًنيجاذيا ذًكْن انطانة ين انرؼشف ػهَ  -1أ

 خالل اعرخذاو احذز األعانْة يِ انرؼهى ) انشاشاخ االنكرشًنْح (.

 ػن قشب . انهٌاح انرِ ذضى اننصٌص انكراتْح ذًكْن انطانة ين اننضًل ًيشاىذج آثاس ً -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  ًقشس.انخاصح تان ْحانًياساذاألىذاف   -ب 

تالدج ين يخرهف انجٌانة االجرًاػْح ًاالقرصادّح ًانغْاعْح  نغاخكغة يؼشيو ػن ذاسّخ ً – 1ب

 ًانذّنْح ًانقانٌنْح  .

 ) انٌاح (  اننًارج انفنْح ين قطغ ًنقَ قشأه ذًكْن  انطانة ين انرؼشف ػن قشب ػن كْفْح  – 2ب

يِ انًراحف  انرِ ذضى نصٌص انًغًاسّح نًخرهف انًجاالخ   أثأسّح ذًثم ذاسّخ ًحضاسج انثالد

 انؼشاقْح نضّادج انًياسج نهطانة . 

  - 3ب

     -4ب

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 انرذسّظ اننظشُ ًانؼًهِ إضايح إنَ انثحٌز .
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 طشائق انرقْْى      

 اننيائْح .االخرثاساخ انشيشّح نهطهثح اننظشّح ًانؼًهْح  ًااليرحاناخ 

 

 

 

 األىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح  -ج

 صسع يِ نفٌط انطهثح حة حضاسج انثالد كٌنيا ين انحضاساخ األصْهح . -1ج

 يكانو حضاسج تالد انشايذّن تْن انحضاساخ األخشٍ كٌنيا ذؼذ ين أقذو انحضاساخ اإلنغانْح . -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 

 إنَ صّاسج انًٌاقغ األثشّح . إضايحانذساعح اننظشّح ًانضّاسج انؼًهْح نهًراحف تشكم دًسُ 

 

 طشائق انرقْْى    

 إنَ انرقاسّش انٌْيْح . إضايحاالخرثاساخ انشيشّح ًانغنٌّح 

 

 

 

 ًانرطٌس انشخصِ (.انًنقٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف انرأىْهْح انؼايح ً انًياساخ -د 

 .انشايذّن  تالد انهغح االكذّح انخاصح ّرًكن ين صّادج انخثشج نذٍ انًرؼهى ػن   -1د

 أثناء صّاسج انٌيٌد األجنثْح ًانؼشتْح نهًٌاقغ ًانًراحف . انهغح االكذّح ذاسّخ  يؼشيحّرًكن ين  -2د

 انؼًم يِ انًؤعغاخ انحكٌيْح ) يششذ عْاحِ ( . -3د
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 انثنْح انرحرْح  .12

 ال ٌوجد  ـ انكرة انًقشسج انًطهٌتح 1

 

نائل _  2 فوزي رشٌد ، قواعد اللغة االكدٌة ، بغداد ._ 1 )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئْغْح 2

 حنون ، شرٌعة حمورابً .

 . ، الموصل قواعد اللغة االكدٌة _ عامر سلٌمان ،  3

 انكرة ًانًشاجغ انرِ ٌّصَ تيا                 اـ

 ( انًجالخ انؼهًْح , انرقاسّش ,.... ) 

 _ مجلة سومر .1

_ رٌنٌه البات ، قاموس العالمات المسمارٌة ، المجمع  2

 العلمً العراقً .

     -4د

 انًقشس تنْح .11

يخشجاخ انرؼهى  انغاػاخ األعثٌع

 انًطهٌتح

اعى انٌحذج / أً 

 انًٌضٌع

 طشّقح انرقْْى طشّقح انرؼهْى

انهغاخ انقذًّح يؼشيح  3 األعثٌع

  )االكذّح (

 اننظشُ  انهغح االكذّح 

ًصّاسج 

 انًٌاقغ ػًهْا

االخرثاساخ 

انشيشّح 

ًانرقاسّش 

 ًاننيائْح

      

      

      

      

      

      



  
 15الصفحت 

 
  

ب ـ انًشاجغ االنكرشًنْح, يٌاقغ االنرشنْد 

.... 

 المكتبات الخاصة بالدراسات اآلثرٌة .

 

 خطح ذطٌّش انًقشس انذساعِ  .13

ًضغ خطح عنٌّح كم تذاّح ػاو دساعِ ًاألخز تنظش االػرثاس انرحذّثاخ انغنٌّح نهًقشس انذساعِ ًانًصادس  

   انحذّثح . 

 

 

 

 

 

 


