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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

	 /كلیة اآلثارمعة القادسیةجا	المؤسسة التعلیمیة .1

	قسم الدراسات المسماریة   	/ المركز علمي القسم ال .2

	 ١م س  ٤  اللغة االكدیة	اسم / رمز المقرر .3

	محاضرات نظریة 	أشكال الحضور المتاحة .4

	الفصل االول والثاني / السنة االولى	الفصل / السنة .5

	ساعات اسبوعیا 3 	(الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

	2016-2015	یخ إعداد ھذا الوصف تار .7

	أھداف المقرر .8

	تعلیم الطالب اللغة األكدیة ودراسة قواعدھا وقراءة وترجمة وتحلیل النصوص المسماریة
 ودور اللغة االكدیة  واشكال خطوطھا المسماریة

	
	
	
	
 
 

 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

	وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10



		2الصفحة 	 
		

	 ھداف المعرفیة األ -أ
 دراسة اللغة االكدیة وقواعدھا  -1أ
 التعریف باللھجات االكدیة -2أ
	 -3أ
	-4أ
	 -5أ
	  -6أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 تمارین على ترجمة النصوص المسماریة واتقانھا – 1ب
  - 2ب
  - 3ب
	    -4ب
	طرائق التعلیم والتعلم      

 
 مفردات االكدیة الحرص على حفظ اكبر عدد ممكن من ال

 
	

	طرائق التقییم      
 

 االمتحانات الیومیة والشھریة والسنویة 
 
	
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 الحرص على الصلة بین اللغة العربیة واالكدیة من خالل المفردات بین اللغتین  -1ج
 اظھار دور االقوام االكدیة في حضارة بالد الرافدین -2ج
 -3ج
   -4ج

 	
	طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات النظریة واستعمال المقارنات اللغویة  وعقد المقارانات اللغویة .
	
	طرائق التقییم    

 االمتحنات الیومیة والشھریة واشراك الطلبة في الناقشات العلمیة .
 
	

 ابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقالتأھیلیة العامة و المھارات -د 
 فھم اتلعمق التاریخي للغة االكدیة مع ماموجود من موروث لغوي غزیر في اللغة االكدیة -1د   
مع الحرص على التعامل مع ھكذا لغة والتي تعد میتة من خالل اظھار النصوص وترجمتھا  -2د

 وتحلیلھا.
 -3د
	   -4د
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	بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
	الموضوع

	طریقة التقییم	طریقة التعلیم

مالحظات عامة عن 			1
 اللغة األكدیة

		

		 تاریخ اللغة			2
تاریخ الكتابة في بالد 			3

 الرافدین
		

الخصائص العامة للغة 			4
 األكدیة

		

		 التصنیف اللغوي			5
		 العالمات الدالة 			6
		 لعالمات الرمزیةا			7
		 النھایات الصوتیة		 8
حروف العلة في اللغة 		 9

 األكدیة
		

		 الحروف الصحیحة 		 10
		 اإلعالل -اإلبدال		 11
		 التمییم –اإلدغام 		 12
		 حاالت اإلضافة		 13
الضمائر الشخصیة 		 14

 المنفصلة
		

الضمائر المتصلة مع 		 15
 األفعال

		

		 والصفات األسماء 		 16
		 عطلة نصف السنة		 17
		 المفرد والمثنى والجمع		 18
		 حاالت اإلعراب		 19
		 ضمائر اإلشارة		 20
		 حروف الجر		 21
		 الفعل واقسامھ		 22
		 تصنیف الفعل		 23
نصوص منتخبة من 		 24

 قوانین حمورابي
		

نصوص مسماریة 		 25
ذات مضامین 

 اقتصادیة

		

		 ان الفعلمیز		 26
الفعل الصحیح والفعل 		 27

 المعتل
		

		 الصیغ الفعلیة		 28
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	البنیة التحتیة  .12

		ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نائل حنون ، المعجم المسماري -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
 نائل حنون ، شریعة حمورابي  -2
 ، قواعد اللغة األكدیةفوزي رشید  -3

اآلشوریة ) تاریخھا  -عامر سلیمان ، اللغة األكدیة ( البابلیة
	وتدوینھا وقواعدھا.

               ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
	) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

- -j,	Black	et	al.,A	conise	Dictionary	of	
Akkadian,(Wiesbanden,	1999).	

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
....	

              
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
	ر المقرر الدراسي خطة تطوی .13

   
 تشجیع الطلبة على اعادة ترجمة النصوص االكدیة وقرائتھا وترجمتھا وتحلیلھا

 
 
	

 

		 تصریف األفعال		 29
		 حالة الستیتف		 30


