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 موذج وصف المقررن
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	محاضرات نظریة 	أشكال الحضور المتاحة .4

   ٢٠١٦ – ٢٠١٥ الثانياالول و 	الفصل / السنة .5
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	ساعة  ٩٠	لكلي)(اعدد الساعات الدراسیة  .6

	 ٢٠١٦ – ٢٠١٥	تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

	أھداف المقرر .8

	.  تنمیة المھارات اللغویة الخاصة باللغة اإلنجلیزیة لدى الطلبة -١
	 تعریف الطلبة بالمصطلحات االثاریة والتاریخیة -٢
	ببعض الحضارات على مدى عصور مختلفة وفي قارات مختلفةتعریف الطلبة  -٣
صل الدراسي یكون الطالب قد اكتسب بعض المھارات اللغویة واطلع على حضارات مختلفة نھایة الفمع  -٤

	. بلغة أخرى(اإلنجلیزیة)

اً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا بوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضی
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
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	 ھداف المعرفیة األ -أ
      . االطالع على أھمیة الحضارات وتنوعھا  -1أ
 .عربیة واالنجلیزیةابراز الفرق بین اللغة ال -2أ
	.ت عن تاریخ الحضارات المختلفة في العالممعلوما -3أ
	. ریة باللغة االنجلیزیةایة األثالمفاھیم المعرف عرض-4أ

	

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 وكتابتھا. وفھمھاباللغة اإلنجلیزیة القدرة على قراءة النصوص االثاریة  – ١ب 
 یزیةالثاریة العربیة الى اللغة االنجلص االنصوترجمة  -٢ب 
	

	طرائق التعلیم والتعلم      
 االستكشاف– 1ب 
 التحلیل – 2ب 
 طریقة العصف الذھني  - 3ب 
	

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

	االستبانات
 انیة والقیمیة األھداف الوجد -ج

و التطلع الى زیادة المعلومات من خالل االطالع على المصادر  االھتمام بدراسة اللغة االنجلیزیة-1ج
 البحثیة المسموعة و المقروئة و المرئیة

و بالتالي یكون ھذا التخصص ھو جزء من اإلنجلیزیة التحفیز على زیادة االھتمام بمھارات اللغة -2ج
 .زیادة المستوى العلمي االكادیمي ى الفرد و الذي یولِّد في النتیجةالھوایات الشخصیة لد

ة من خالل ابراز حضارة العراق عبر نصوص باللغة غرس قیم الھویة الوطنیة لدى الطلب-3ج   
  .ھویة بارزة لحضارة بالد الرافدینو التعلُّق بھا باعتبارھا  االنجلیزیة

 	
	طرائق التعلیم والتعلم     

 التدریس الجمعي ( االستقصاء)-
	     االستجواب -2

	طرائق التقییم    
	االدائیة( الورقة و القلم) -الموضوعیة -االختبارات بأنواعھا ( المقالیة1-

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 باللغة اإلنجلیزیة ومھاراتھاتعریف الطلبة -1د
 الثاریة و طرق التعریف بھا ونقلھا الى لغة أخرى.االھتمام بالسیاحة ا-٢د   
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مخرجات التعلم 	الساعات	األسبوع
	المطلوبة

	طریقة التقییم	طریقة التعلیم	اسم الوحدة / أو الموضوع

اللغة  2	١
 االنجلیزیةا

محاضرا علم االثار_مقدمة
ظریة ت ن

	مع عرض 

امتحانات 
	ورقیة

	Data	علم االثار وتعریفھ خصائص	 2	٢
show	

	

			مفردات اثاریة	 2	٣
			أسلوب النفي	 2	٤
			الثار واالنثروبولوجیاا	 2   	٥
			مناقشة وتدریب	 2	٦
			اشتقاق االسم من الفعل	 2	٧
			الحضارة السومریة	 2	٨
		 مناقشة وتدریب  2	٩
			ارة الصینیةالحض	 2	١٠
			مناقشة وتدریب	 2	١١
			كلمات اصطالحیة	 2 ١٢
			نبوخذنصر	 2 ١٣
			مناقشة وتدریب	 2 ١٤
			الحضارة الفینیقیة	 2 ١٥
		 مناقشة وتدریب  2 ١٦
			مفردات متضادة بالمعنى	 ٣ ١٧
			االشوریون 	 ٣ ١٨
			مناقشة وتدریب	 ٣ ١٩
			الحضارة المصریة	 ٣ ٢٠
			مناقشة وتدریب	 ٣  ٢١
			الحضارة الھندیة	 ٣ ٢٢
			مناقشة وتدریب	 ٣ ٢٣
			الحضارة البابلیة	 ٣ ٢٤
			مناقشة وتدریب	 ٣ ٢٥
			مواقع اثاریة	 ٣ ٢٦
			مناقشة وتدریب	 ٣ ٢٧
			حمورابي	 ٣	٢٨
			مناقشة وتدریب	 ٣ ٢٩
		 الحضارة الفارسیة  ٣ ٣٠
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	البنیة التحتیة  .12

		لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1

	Ameen	,		1st	Archeology	in	Readings - (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Yasin	

- Readings	in	Archeology	2nd			,Ameen	
Yasin	

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

Reaings	on	Oriental	Civilizations	and	
Archaeology	by	:	Dr.	Fidaa	Muhsin	AL_Mawla	&	

Mazin	Jasim	AL_Hilu	,2014	

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
....	

 موقع التعلم االلكتروني لجامعة القادسیة  -١
2-www.saa.org	
3-	www.archaeological.org	
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 ادر الحدیثة في التدریس كوسائل العرض االلكتروني . االعتماد على المص -١  
 
	

 


