
 

 
 

 
 
 

 توصيف  
 ()برنامج اآلثار العراقية القديمة      

 
 

 العراقية القذيمة المعايير األكاديمية القياصية لقضم اآلثار

 
 

 : العراقية القديمة االثار أوال: األهداف العامة لبرنامج
 القذيمة ةاآلثار العراقيلمىاصفات العامة لخريج قضم ا - 1

 ون الخريج قادرٌا عمى:بنهاية هذا البرنامج يجب أن يك
( بما يخدم   – والصيانة الترميم –الجيولوجيا  –مارية الهندسة المع –االستفادة من العموم األخرى )التاريخ  - 1/1

 .العراقية القديمةعمم اآلثار 

 إتباع مناهج التفكير والبحث العممي في حل المشكالت التي تواجهه. - 1/2
 والتفكير المنطقي عند تحميل النصوص . العراقية العممية فى حقل اآلثار  التحميل النقدي لمنظريات - 1/3
 بمغة أجنبية واحدة عمى األقل. العراقيةاستخدام المهارات المغوية لمتعامل مع المراجع الالزمة لعمم اآلثار  - 1/4
 .استخدام المهارة المغوية لصياغة المعمومات بالمغة العربية بصورة عممية صحيحة - 1/5
( ووستتا ل التكنولوجيتتا واالتصتتال Auto Cad- Photo shopاستتتخدام الحاستتل اآللتتي وبخاصتتة بتترامج ) - 1/6

 0العراقية القديمةالحديثة بالطريقة التي تخدم عمم اآلثار 
توظيف المعارف وعموم اآلثار المختمفة لخدمة المجتمع والبي ة المحيطة به بشكل إيجابي)نشر ثقافة الوعى  - 1/7

 والعربية (. العراقيةرى والحفاظ عمى الهوية التراثية األث
 وفروعه المختمفة. ية العالمية في مجال عمم اآلثار استيعال المفاهيم األساسية والنظريات والمدارس الفكر  - 1/8
لتى دون النظتر إ العراقيتة اكتسال ثقافة المواطنة والتواصل مع اآلخر من خالل االعتزاز بمنتجات الحضارة - 1/9

 الجنسيات والحدود .
تحصتيل المعمومتتات اآلثاريتتة متتن مصتتادر معرفيتتة متنوعتتة كالمصتتادر التاريخيتتة والوثتتا   والنقتتوش الكتابيتتة   -1/10

 والشبكة الدولية .
 تطبي  البحوث العممية الحديثة فى مجال عمم اآلثار. - 1/11

 
 



 .بمجال عمم اآلثار  التفاعل مع المستجدات والمتغيرات العالمية التى لها صمة  -1/12
 ثانيا : المخرجات التعميمية المستهدفة من البرنامج:

 المعارف والمفاهيم: - أ
 يجب أن يكىن الخريج قذ اكتضب المعارف والقذرة على فهم:

 انؼهىو انًسبػذح ثبنمذر انذي ًَكُه يٍ انتطىر واإلربدح فً يزبل اِحبر. - 1أ/ 

 ويُبهذ انجضج وأدواته وأسبنُت انمُبس  ؼزالُخانانظُغ انجضخُخ فً يزبل اِحبر ا - 2أ/

 انُظزَبد انًختهفخ انًتؼهمخ ثؼهى اِحبر.

 .  نؼزالُخانهغبد  انشبئؼخ فً تأنُف انًزارغ انًتخظظخ فً يزبل اِحبر ا -3أ/ 

 أهى انمىاػذ انهغىَخ وانُضىَخ فً انهغخ انؼزثُخ . -4أ/

 . خانمذًَ انؼزالُخزبل انؼًبرح وانفُىٌ وانكتبثخ أهى ثزايذ انضبست اِنً انًسبػذح فً ي - 5أ/  

 دور ػهى اِحبر فٍ خذيخ انًزتًغ وتًُُخ انجُئخ . -6أ/

 .خ انًهُُخ فً يزبل اِحبرأخاللُبد انجضج انؼهًٍ وانًًبرس 7أ/ 

 انًؼهىيبد انًتؼهمخ ثىطُه وصضبرته وتبرَخه وانؼبنى انًضُظ ثه .  -8أ/

 القدرات الذهنية: -ب
 : لخريج القدرات اآلتيةيكتسب ا 

 الخريج  قادرا على : أن يكىن

 .انؼزالُخاتجبع انًجبدئ وانًفبهُى انؼهًُخ وانُظزَبد وطزق انتفكُز واالستذالل فً ػهى اِحبر   -1ة/

 وطزس صهىل نهب .انؼزالُخ تشخُض انًشكالد انًتؼهمخ ثًزبل اِحبر  –2ة/

اصم يب ثؼذ انتُمُت كبنتسزُم ،وانتىحُك األحزي ، وانىطف وانتضهُم اتجبع  انتمُُبد األسبسُخ نًز –3ة/ 
 انًمبرٌ.

 اتجبع انًُهذ انؼهًً فً تظُُف انًؼطُبد األحزَخ األونُخ ثًىضىػُخ . -4ة/

 . انؼزالُخطزس أسئهخ ثضخُخ فً يزبل اِحبر  -5ة/

 . الُخانؼزانتفكُز انُبلذ وانًىضىػً نهظىاهز انًختهفخ فً يزبل اِحبر  –6ة/ 

 .انمذًَخ ثفزوػهب انًختهفخ انؼزالُخانمذرح ػهً انتضهُم وانزثظ ثٍُ اِحبر         

 .انمذًَخ انؼزالُخانمذرح ػهً إدران انطزس انفُُخ انًختهفخ فٍ اِحبر  -7/ة      

 .انمذًَخ انؼزالُخانمذرح ػهً ػًم األثضبث انًتخظظخ فٍ يزبل اِحبر  -8/ة      

 

 ة أوعممية:مهارات مهني -ج

 يكتسب الخريج المهارات المهنية والعممية اآلتية :

 . ؼزالُختىظُف انًؼهىيبد وانًفبهُى انتً درسهب فً يزبل اِحبر ان  -1د/

 .    انؼزالُختضهُم انجُبَبد انًختهفخ ثبستخذاو تكُىنىرُب انًؼهىيبد انضذَخخ ثًب َخذو   يزبل اِحبر  -

وانًخطىطبد انتبرَخُخ وانُمىش انكتبثُخ  انًختهفخ كأسبنُت ػهًُخ فً تىظُف انىحبئك وانًظبدر  –2د/

 .انؼزالُخانجضج انؼهًً فً يزبل اِحبر 

 إرزاء  انجضىث انًُذاَُخ وانًسش األحزٌ.
 . انتًبحُم وانزلى انطُُُخ وغُزهبثكتبثبتهب انًختهف انًُمىشخ ػهً  انًسًبرَخ انمزاءح انظضُضخ نهُظىص  -3د/ 

 وانتىحُك األحزي وانؼزع انًتضفً . نتُمُت او انًُهذ انؼهًً فً انتفكُز وصم انًشكالد فًُب َتؼهك ثباستخذ -4د/

 انمذرح ػهً انمُبو ثأػًبل انزفغ األحزٌ نهًىالغ واِحبر انًؼًبرَخ          



 انمذرح ػهً تظُُف اِحبر انًكتشفخ صست َىػهب وتبرَخهب -5د/      

 انمذًَخ انؼزالُختأرَخ اِحبر  اءحلز انمذرح ػهً -3د/      

 انمذرح ػهً انتؼبيم يغ انًزتًغ وانجُئخ انًضُطٍُ ثبألحز -7د/     

 

 مهارات عامة: يكتسب الخريج المهارات العامة اآلتية -د: 

 أن يكىن الخريج  قادرا على:
هًً فً يزبل اِحبر إػذاد انجضىث انفزدَخ وانزًبػُخ  وتظًُى انًشزوػبد طجمب نًُبهذ انجضج انؼ  -1د/

 . انؼزالُخ

 انؼًم انزًبػً وإدارح انفزَك . -2د/

 استخذاو  نغخ أرُجُخ واصذح ػهً األلم. -3د/

استخذاو ايكبَبد انضبست االنً وانىسبئظ انتكُىنىرُخ انًتؼذدح وانضذَخخ فً انتىاطم واالطالع وانجضج  -4د/

 انؼزالُخػٍ انًؼهىيبد فً يزبل انؼًبرح وانفُىٌ ا

 تخطُظ، تظًُى، تُفُذ وتىحُك خطخ ػًم نجضج فزدٌ أونٍ.  -5د/

تضهُم وَمذ ثُبء نذاد ونهغُز فٍ ضىء تؼذد انُظزَبد وطزق انجضج وانخجزاد انًهُُخ انًتطىرح  -6د/

 واألخاللُخ.
 

 

   رئيش القضم                                                                             
 

 المذرس الذكتىر حضيه حضه العنزي
 


