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 وزارة التعلیم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــھاز اإلشـــــراف والتقـــویم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادیمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة القادسیة:  الجامعة    
 كلیة اآلثار:  ة/ المعھدالكلی   
 الدراسات المسماریة:   القسم العلمي    
 تاریخ ملء الملف :     

 
 :   التوقیع   :                                                              التوقیع    
                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئیس القسم سما   

 :                                                         التاریخ:                                                           لتاریخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدیر    
                   التاریخ         
 التوقیع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السید العمید 
 
 

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
یوفر وصف البرنامج األكادیمي ھذا  ایجازاً مقتضیاً ألھم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ویصاحبھ من 
	وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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	كلیة اآلثار –جامعة القادسیة 	المؤسسة التعلیمیة .1

	قسم الدراسات المسماریة	/ المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكادیمي  .3
	المھني 

	الدراسات المسماریة 

	بكالوریوس  آثار	اسم الشھادة النھائیة  .4

	 :النظام الدراسي  .5
	سنوي /مقررات /أخرى 

	سنوي

 ( تحت الدراسة و توفیر المتطلبات و الشروط) AERESمنظمة 	المعتمد   برنامج االعتماد .6

	ال یوجد	المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 	تاریخ إعداد الوصف  .8

	األكادیميأھداف البرنامج  .9

 العمل على تعریف المجتمع بأھمیة االثار العراقیة بوصفھا ھویة ھذا البلد وأرثة االنساني منذ القدم..1
 اعداد وتھیئة المالكات العلمیة المؤھلة للعمل في المؤسسات االثاریة والمتاحف.-2
الكتابات ( لسومریة و اعداد مختصین بقراءة النصوص المسماریة لبالد الرافدین القدیمة بمختلف . 3

 البابلیة و االشوریة)-االكدیة
دراسة حضارة العراق  القدیم من مختلف النواحي السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة من خالل - .4

 النصوص المسماریة التي كشفت عنھا التنقیبات االثاریة .
قیة و في مواقع التنقیب و في تھیئة مختصین للعمل في قطاع الكتابات المسماریة في المتاحف العرا -5

	قطاع االرشاد السیاحي .

	

 
 
	
 

	المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم برنامجمخرجات ال  .5

	 االھداف المعرفیة  -أ
      معرفة المفاھیم و الحقائق و النظریات في الدراسات المسماریة .  -1أ
 االستنتاج و االستنباط.وضوح البرنامج التعلیمي من حیث التفسیر و -2أ
	معلومات عن تاریخ الحضارات و تاریخ الكتابة و نشوئھا و تطورھا عبر العصور. -3أ
تحلیل و تفسیر و تطبیق و استكشاف و تقویم المفاھیم المعرفیة األثریة في ضوء النصوص -4أ

	المسماریة المكتشفة خالل التنقیبات االثاریة .
	 -5أ
	-6أ
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 برنامج لخاصة بالا یةالمھاراتاألھداف  –ب 
 تنقیبات – 1ب 
 استنساخ نصوص مسماریة – 2ب 
	Tabletصیانة  و ترمیم النصوص المسماریة   - 3ب 
 ادارة متاحف-4ب 
 ترجمة لغات قدیمة -5ب 

 
	

	طرائق التعلیم والتعلم      
 

 االستكشاف- 1ب 
 طریقة حل المشكلة – 2ب 
 طریقة العصف الذھني  - 3ب 

 
 
	

 طرائق التقییم      
	االدائیة( الورقة و القلم) -الموضوعیة -االختبارات بأنواعھا ( المقالیة -1
	المالحظة -2
	االستبانات -3
	

 األھداف الوجدانیة والقیمیة . -ج
 )اشوري -بابلي  –اكدي  –سومري للطلبة ( تخصصات الدراسات المسماریة 	فيتحدید المیول  -1ج         
و التطلع الى زیادة المعلومات من خالل االطالع على المصادر  لمسماریة بالدراسات ا االھتمام-2ج

 البحثیة المسموعة و المقروئة و المرئیة
و بالتالي یكون ھذا التخصص ھو جزء من الھوایات  الدراسات المسماریة تخصص حب -3ج

 االكادیمي . الشخصیة لدى الفرد و الذي یولِّد في النتیجة زیادة المستوى العلمي
غرس قیم الھویة الوطنیة لدى الطلبة من خالل ابراز النصوص المسماریة و التعلُّق بھا باعتبارھا -4ج   

	ھویة بارزة لحضارة بالد الرافدین .
 طرائق التعلیم والتعلم     
 التدریس الجمعي ( االستقصاء)-1
      االستجواب -2

 
 
 
 
 
	
	طرائق التقییم    

 
 االدائیة( الورقة و القلم) -الموضوعیة -االختبارات بأنواعھا ( المقالیة1-
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 
 معرفة اجھزة الكومبیوتر و الحواسیب المحمولة و القدرة على استخدامھا-1د
 معرفة بأھم البرامج التي من شأنھا تطویر المنھج البحثي االثري من خالل تكنولوجیا المعلومات -2د
 معرفة باللغة االنكلیزیةباعتبارھا من اللغات العالمیة اضافة الى اللغة العربیة . -3د
 االھتمام بالسیاحة االثاریة و طرق تنمیتھا و تنشیطھا -4د   
( الرسم و النحت بنوعیھ الواقعي و التجریدي و فنون المسارح و الفنون  معرفة بالفنون الحدیثة -5د  

التشكیلیة االخرى) لما لھا من عالقة في الفنون العراقیة القدیمة ... و بما توفره من فرص عمل للفرد خدمة 
 للمجتمع.

لحضارة  تدریب الطلبة من خالل ( مختبر متخصص) علٮل عمل نماذج للنصوص المسماریة المختلفة -6د
	بالد الرافدین كجزء من التراث و ما یشكلھ من مردود مادي و معنوي .

	طرائق التعلیم والتعلم          

 
 المحاضرة -1
 المناقشة-2
 االلقاء -3

 
 
 
	

	طرائق التقییم          

	
	المالحظة -1

	االستبانات   2     
	

	بنیة البرنامج  .6

	الساعات المعتمدة          	اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو 	المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

		3	تاریخ العراق القدیم	 االولى
  3 اللغة االكدیة

  3 اللغة السومریة
  2 اللغة االنكلیزیة
  2 اللغة العربیة

  2 الكتابات المسماریة
  3 استنساخ كتابات مسماریة
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 1 1 الحاسوب
  2 الدیموقراطیة و حقوق االنسان

 22 مجموع الساعات                                      
 

		3	حضارة العراق القدیم		الثانیة
	 2 اللغة االكدیة

	 3 اللغة السومریة
	 2 اللغة االنكلیزیة
	 2 اللغة العربیة

	 2 الكتابات المسماریة
	 2 كتابات مسماریةاستنساخ 

	 3 تاریخ اللغات الجزریة
 20	مجموع الساعات                                     

 
 
 
	

 
 الثالثة

 اللغة العربیة 
 

2 
 

 

  2 اللغة االنكلیزیة
  3 علم المتاحف

  3 استنساخ كتابات مسماریة
  

  3 نصوص بابلیة

  3 نصوص سومریة

  3 الشرق االدنى القدیمتاریخ 
  2 مقدمة في اللغات االرامیة

 21 مجموع الساعات                                            

 

  3 نصوص سومریة  الرابعة

  3 نصوص اشوریة

  3 استنساخ كتابات مسماریة

  2 اللغة العربیة
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  2 اللغة االنكلیزیة

  2 العبریةمقدمة في اللغة 

  3 مقدمة في ادب العراق القدیم

 3 طرق التنقیبات االثریة
 

 

 21 مجموع الساعات
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	ورش عمل .. ) –معاھد  –جامعات  –برامج تعاون مع جھات اجنبیة ( مؤسسات 2
	التعلیم المستمر .دورات 3
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	رحالت میدانیة3
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	المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  (وضعمعیار القبول  .8

	النجاح من المرحلة االعدادیة . .1
	درجة النجاح في المرحلة االعدادیة .2
یتم توزیع الطلبة على االقسام العلمیة للكلیة بناًء على درجاتھم في مادتي  .3

	اللغة العربیة و االنكلیزیة)( 
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