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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقاالستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 كلية اآلثار –جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الدراسات المسمارية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الدراسات المسمارية 

 آثاربكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

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

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 نذ القدم.ساني مالعراقية بوصفها هوية هذا البلد وأرثة االنالعمل على تعريف المجتمع بأهمية االثار .1

 اعداد وتهيئة المالكات العلمية المؤهلة للعمل في المؤسسات االثارية والمتاحف.-2

و  سومريةلاعداد مختصين بقراءة النصوص المسمارية لبالد الرافدين القديمة بمختلف الكتابات ) . 3

 البابلية و االشورية(-االكدية

الل خراسة حضارة العراق  القديم من مختلف النواحي السياسية و االقتصادية و االجتماعية من د- .4

 النصوص المسمارية التي كشفت عنها التنقيبات االثارية .

يب و في ن للعمل في قطاع الكتابات المسمارية في المتاحف العراقية و في مواقع التنقتهيئة مختصي -5

 قطاع االرشاد السياحي .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .5

  االهداف المعرفية  -أ
      معرفة المفاهيم و الحقائق و النظريات في الدراسات المسمارية .  -1أ

 وضوح البرنامج التعليمي من حيث التفسير و االستنتاج و االستنباط.-2أ

 صور.تاريخ الكتابة و نشوئها و تطورها عبر العمعلومات عن تاريخ الحضارات و  -3أ
لنصوص اتحليل و تفسير و تطبيق و استكشاف و تقويم المفاهيم المعرفية األثرية في ضوء -4أ

 المسمارية المكتشفة خالل التنقيبات االثارية .
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 تنقيبات – 1ب 

 مسماريةاستنساخ نصوص  – 2ب 

 Tabletصيانة  و ترميم النصوص المسمارية   - 3ب 
 ادارة متاحف-4ب 

 ترجمة لغات قديمة -5ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستكشاف- 1ب 

 طريقة حل المشكلة – 2ب 

 طريقة العصف الذهني  - 3ب 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 قلم(االدائية) الورقة و ال -لموضوعيةا -االختبارات بأنواعها ) المقالية -1
 المالحظة -2
 االستبانات -3
 

 القيمية .واألهداف الوجدانية  -ج

 (شوريا -بابلي  –اكدي  –سومري بة ) للطلتخصصات الدراسات المسمارية  فيتحديد الميول  -1ج         

صادر ع على المو التطلع الى زيادة المعلومات من خالل االطال لمسمارية بالدراسات ا االهتمام-2ج

 البحثية المسموعة و المقروئة و المرئية

و بالتالي يكون هذا التخصص هو جزء من الهوايات  الدراسات المسمارية تخصص حب -3ج

 الشخصية لدى الفرد و الذي يول ِّد في النتيجة زيادة المستوى العلمي االكاديمي .

س قيم الهوية الوطنية لدى الطلبة من خالل ابراز النصوص المسمارية و التعلُّق بها باعتبارها غر-4ج   
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 هوية بارزة لحضارة بالد الرافدين .

 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريس الجمعي ) االستقصاء(-1

      االستجواب -2

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الدائية) الورقة و القلم(ا -لموضوعيةا -المقاليةاالختبارات بأنواعها ) 1-

 

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 معرفة اجهزة الكومبيوتر و الحواسيب المحمولة و القدرة على استخدامها-1د

 لومات جيا المعمعرفة بأهم البرامج التي من شأنها تطوير المنهج البحثي االثري من خالل تكنولو-2د

 ية .معرفة باللغة االنكليزيةباعتبارها من اللغات العالمية اضافة الى اللغة العرب -3د

 االهتمام بالسياحة االثارية و طرق تنميتها و تنشيطها -4د   

لفنون الرسم و النحت بنوعيه الواقعي و التجريدي و فنون المسارح و ا ) معرفة بالفنون الحديثة -5د  

دمة ل للفرد خرص عمفالتشكيلية االخرى( لما لها من عالقة في الفنون العراقية القديمة ... و بما توفره من 

 للمجتمع.

لحضارة  دريب الطلبة من خالل ) مختبر متخصص( علىل عمل نماذج للنصوص المسمارية المختلفةت -6د

 بالد الرافدين كجزء من التراث و ما يشكله من مردود مادي و معنوي .
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 المحاضرة -1

 المناقشة-2

 االلقاء -3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 المالحظة -1
 االستبانات   2     

 

 بنية البرنامج  .6

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  3 تاريخ العراق القديم  االولى
  3 اللغة االكدية

  3 اللغة السومرية

  2 اللغة االنكليزية

  2 اللغة العربية

  2 الكتابات المسمارية

  3 استنساخ كتابات مسمارية

 1 1 الحاسوب

  2 الديموقراطية و حقوق االنسان

 22 مجموع الساعات                                      

 

  3 حضارة العراق القديم  الثانية

  2 اللغة االكدية
  3 اللغة السومرية
  2 اللغة االنكليزية
  2 اللغة العربية

  2 الكتابات المسمارية

  2 كتابات مسماريةاستنساخ 

  3 تاريخ اللغات الجزرية
 20 مجموع الساعات                                     

 

 

 

 
 

 الثالثة

 اللغة العربية 

 

2 

 

 

  2 اللغة االنكليزية

  3 علم المتاحف

  3 استنساخ كتابات مسمارية
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  3 نصوص بابلية

  3 نصوص سومرية

  3 الشرق االدنى القديمتاريخ 

  2 مقدمة في اللغات االرامية

 21 مجموع الساعات                                            

 

  3 نصوص سومرية  الرابعة

  3 نصوص اشورية

  3 استنساخ كتابات مسمارية

  2 اللغة العربية

  2 اللغة االنكليزية

  2 العبريةمقدمة في اللغة 

  3 مقدمة في ادب العراق القديم

 3 طرق التنقيبات االثرية

 

 

 21 مجموع الساعات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .7

 التدريسيني : .أ

 دورات تدريبية على برامج احلاسوب1

 ورش عمل .. ( –معاهد  –جامعات  –برامج تعاون مع جهات اجنبية ) مؤسسات 2

 التعليم املستمر .دورات 3

ادارة  و  -املخطوطات –ة و حفظ االاثر صيان—Gis- GPS- GPRدورات تعلم و زايدة خربات يف جماالت متعددة )4
 أتهيل املتاحف(

 الطلبة : .ب

 دورات تنقيب تدريبية 1

 ورش عمل2

 رحالت ميدانية3

ادارة  و  -املخطوطات –االاثر  ة و حفظصيان—Gis- GPS- GPRدورات تعلم و زايدة خربات يف جماالت متعددة )4
 أتهيل املتاحف(.

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .8

 النجاح من املرحلة االعدادية . .1

 درجة النجاح يف املرحلة االعدادية .2

لغة العربية و الاديت ) يف م يتم توزيع الطلبة على االقسام العلمية للكلية بناًء على درجاهتم .3
 االنكليزية(
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .9

 االدبيات . .1

 االحباث العلمية . .2

 اخلرباء . .3

 قوائم التقومي املختلفة. .4
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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