
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 

 

 

 جامعة القادسية/كلية اآلثار  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الدراسات المسمارية    / المركز علمي القسم ال .2

 المهنةاخالقيات  اسم / رمز المقرر .3

 
 محاضرات نظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول والثاني / السنة الرابعة الفصل / السنة .5

  30  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 المهنة واستخدام التقنيات الحديثة والبرمجيات في العمل االداري  بأخالقياتالطالب  فير تع

 .ي تنمية العمل سواء على الصعيد العلمي او التقني او المهنيف األخالقيالموظف ودور 

 
 
 
 
 
 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

وصف  نها وبينوالبد من الربط بيالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
  مقومات نجاح العملدراسة  -1أ
  باساسيات نجاح العمل االداريالتعريف -2أ

 ور الثقافي في العملالد إشاعةبمنهجية العمل االكاديمي والحرص على التعريف  -3أ

 بقواعد العمل وفق المتغيرات والثوابتالمعرفة  -4أ
  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 كيفية التعامل بحرفية بالعملتمارين على  - 1ب
 ره في العملالدور التقني وااللكتروني ودوكيفية معرفة  - 2ب

 القدرة على التحليل واالستنباط – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  التي تعتمد في العملالحرص على حفظ اكبر عدد ممكن من المفردات  -1
 استخدام تجارب االخرين في العمل -2

 (powerpointستخدهم وسائل االيضاح والعرض ووسائل تعليمية اخرى مثل )ا -3

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والشهرية والسنوية  -1      

 لمشاركة وابداء المالحظات والنقاش العلميا -2
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  لسابقة والحديثةااالعمال الحرص على الصلة بين  -1ج
 التجارب السابقة في العملاظهار دور  -2ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 الميدانيةلمقارنات رات النظرية واستعمال االمحاض
 

 
 طرائق التقييم    

 

 اشات العلمية .قاالمتحنات اليومية والشهرية واشراك الطلبة في الن
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 الشخصي (. بقابلية التوظيف والتطورمتعلقة المنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 ة في العملالقيات المهنلدور اخفهم العمق التاريخي  -1د      
 عملالحرص على التعامل مع هكذا  -2د  

 بنية المقرر .11

التعلم  مخرجات الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

نص مسماري ذو    1

 مضمون اقتصادي
  

في ضوء دراسات    2

 النصوص
  

   التنمية المستدامةمشاريع    3
 التسلم فعل صيغة   4

ŠU.BA.AN.TI 
  

    uṣṣab  سيضيفالفعل    5

   ) تسلم( maḫir نصوص   6
 اإليرادات نصوص   7

ŠU.TI.A 
  

   ( idnu ) إعطاء نصوص   8
   paqdu إيداع وصنص   9

   نص ايجارحقل   10
   نص ايجار بيت   11
   نص ايجاربستان   12
   نص عقد تبني    13
   العمل  نصوص انجاز   14
اشكال النصوص    15

 المسمارية

  

مضامين النصوص    16

 المسمارية
  

   )إعطاء( idnu نصوص   17
   نص اقتصادي   18
   نص تبني لرضيعة   19
   نص شراء بيت   20
   نص لعمال اللبن   21
   التاريخية الصيغة   22
   الحصاد عمال نصوص   23
     ارسل الفعل    24

šapāru   
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نائل حنون , المعجم المسماري  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 نائل حنون , شريعة حمورابي  -2

 اللغة األكديةفوزي رشيد , قواعد  -3

اريخها تاآلشورية (  -عامر سليمان , اللغة األكدية ) البابلية
 وتدوينها وقواعدها.

        اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
- -j, Black et al.,A conise Dictionary of 

Akkadian,(Wiesbanden, 1999). 

 المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ 

.... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تشجيع الطلبة على اعادة ترجمة النصوص االكدية وقرائتها وترجمتها وتحليلها -1
 من خالل الزيارة للمتاحف .طالع الطلبة على نماذج من الرقم الطينية ا -2

 

 

 
 

/ الوكيل  المشرف   25

UGULA) )   waklum  

      

  

   نص عقد تبني   26
   الحقل نص ايجار   27
   īṣidū حصد  الفعل   28
   واهميتها التاريخية الصيغ   29
   نصوص الرسائل    30


