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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلثار جامعة القادسية، كلية     المؤسسة التعليمية .1

 قسم الدراسات المسمارية     / المركز علمي القسم ال .2

  1م س  ٦   استنساخ الكتابات المسمارية     اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات نظرية    أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصالن األول والثاني/ السنة الثانية الفصل / السنة .5

 ساعتان أسبوعيا   2      الكلي()عدد الساعات الدراسية  .6

 م2015أيلول/  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تقان استنساخ النصوص املسمارية من ألواح الطني وغريها إىل الورق.ا-أ

 وضيح العالقة بني اتقان االستنساخ وقراءة العالمات املسمارية.ت-ب

 ها.ا اخلطوة يف قرائتها وترمجتاملسمارية ابعتباره إمكاانت الطلبة على استنساخ النصوصتطوير  -جـ

 ستظهار األلفاظ الصوتية للعالمات املسمارية ودالالهتا.ا -د

 عالمات اىل استنساخ نصوص مسمارية كاملة.من استنساخ التطوير مهارات الطلبة  -ه

 واألكدية. الستفادة من مقرر االستنساخ لتطوير معلومات الطلبة يف اللغتني السومريةا -و

 لتمرن على استنساخ العالمات املسمارية وكذلك النصوص من عصور خمتلفة.ا -ز
 مع نصوص خمتلفة.تعامل شكال خمتلفة للعالمة الواحدة ليسهل الالطلبة من استنساخ أمتكني  -ح
 املباشرة للنصوص املسمارية.ة تطوير إمكاانت القراء -ط       

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

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ليم والتعلم والتقييموطرائق التع مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .تلف العصورالخط المسماري من خالل استنساخ من خالل استنساخ عالمات من مخاإللمام بأشكال -1أ

 التعرف على خطوط مختلف لهجات اللغتين السومرية واألكدية.-2أ

 .متابعة تطور الخط المسماري عبر عصور حضارة وادي الرافدين القديمة -3أ
 ري.خط المسمابمختلف اللغات التي استعملت ال التعرف المباشر على النصوص المسمارية المدونة-4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اكتساب الخبرة في قراءة النصوص المسمارية بشكل سريع.- 1ب

 ألساسية لترجمة النصوص.اتقان استنساخ العالمات المسمارية باعتبارها القاعدة ا – 2ب

 توفير منفذ إضافي لالطالع على اللغتين السومرية واألكدية. – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 والتوجه.نساخ النصوص المسمارية تحت االشراف الممارسة العملية في است-

 ها.الحظة تفاصيل كل عالمة مسمارية والمتغيرات في أشكالمتطوير الدقة في -

 ق استنساخها.حفظ ألفاظ العالمات وتعزيزه عن طري -

 

 
 طرائق التقييم      

 

 ظريا .تمارين االستنساخ عمليا  واالمتحانات ن-

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تشجيع الطلبة على عدم التهيب من التعامل مباشرة مع النصوص المسمارية.-1ج

 تابية القديمة من خالل النصوص التي خلفتها.توثيق التماس مع الخبرات الك-2ج

 التمرس في تمييز تفاصيل العالمات المسمارية في كل نص.-3ج

 استثمار الثقة التي يولدها االستنساخ في قراءة النصوص وترجمتها.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 العملية المرافقة بالشرح المستمر لدالالت العالمات المسمارية. الممارسة-

 ارية مع العصور واللهجات القديمة.ربط أشكال العالمات المسم-

 

 
 طرائق التقييم    

 من خالل المناقشات واالمتحانات. -
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 لشخصي (.ايف والتطور متعلقة بقابلية التوظالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 جها.نقل الطلبة الى الممارسات الفعلية في قراءة النصوص المسمارية من خالل استنتا-1د

 اكساب الخبرة في تكوين األفكار السريعة عن النصوص المسمارية ومضامينها.-2د

 تقوية ايدي الطلبة في كتابة الخط المسماري وتجاوز تعقيداته.-3د

 ستنساخ أي نصوص قديمة أخرى.تحضير الطلبة ال   -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

استنساخ الكتابات  2 1

 المسمارية
تدرسي  تعريف عام بالمقرر

 وشرح
مناقشة 

 وامتحان
الصورية العالمات    2

(1) 

 

  

رية العالمات الصو   3

(2) 
  

العالمات الصورية    4

(3) 
  

العالمات المسمارية    5

(1) 
  

العالمات المسمارية    6

(2) 
  

   سومريةلاللغة ا   7
   قواعد اللغة السومرية   8
جداول خاصة بقواعد    9

 السومرية
  

المركبات الفعلية    10

 السومرية وعالماتها
  

تمارين على جمل    11

 (1مية )سومرية أس
  

تمارين على جمل    12

 (2سومرية أسمية )
  

نص تذكاري من    13

عصر فجر السالالت 

(1) 

  

نص تذكاري من    14

عصر فجر السالالت 

(2) 

  

نص تذكاري من    15

 (1عصر جوديا )
  

نص تذكاري من    16

 (2عصر جوديا )
  

نص تذكاري من    17

 (3عصر جوديا )
  

رية من عالمات مسما   18

 عصر جوديا
  

نص اقتصادي من    19

 عصر فجر السالالت 
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 البنية التحتية  .12

 ملزمة إعداد أ. د. انئل حنون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 م(2015صوص مسمارية اترخيية وأدبية، )بريوت، انئل حنون، ن-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 م(.2016للغتان السومرية واألكدية، )بريوت، انئل حنون، ا-2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
رمجة البري أبوان تم( 2004رينيه الابت، قاموس العالمات املسمارية، )بغداد، 

 وآخرون.

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
             ___________ 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

سة لممارحبير والورق الشفاف والمستلزمات المختبرية مع وجود مختبر مناسب لإدخال استعمال مواد الت

 العملية لالستنساخ.

نص اقتصادي من    20

عصر ساللة أور 

 (1الثالثة )

  

نص اقتصادي من    21

عصر ساللة أور 

 (2الثالثة )

  

 إداري من عصرنص    22

 (1ساللة أور الثالثة )
  

نص إداري من عصر    23

 (2ساللة أور الثالثة )
  

نساخ نص أكدي است   24

 (1)سنحاريب( )
  

استنساخ نص أكدي    25

 (2)سنحاريب( )
  

استنساخ نص أكدي    26

 (3)سنحاريب( )
  

استنساخ من ملحمة    27

 (1جلجلمش )
  

استنساخ من ملحمة    28

 (2جلجامش )
  

استنساخ رسالة    29

 (1آشورية وسيطة )
  

استنساخ رسالة    30

 (2آشورية وسيطة )
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