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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر
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 قسم الدراسات المسمارية   / المركز علمي القسم ال .2

  1م س   2  الكتابة المسمارية اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات نظرية. أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصالن األول والثاني/ السنة األولى. الفصل / السنة .5

 اً.ساعتان أسبوعي )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م.2015أيلول /  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 عريف طلبة قسم الدراسات املسمارية واقسام الكلية األخرى ابلكتابة املسمارية.ت-أ

 القدمية األوىل.رح أمهية الكتابة يف احلضارة اإلنسانية واحلضارات ش-ب

 ة بعد عصور ما قبل التاريخ الطويلة.وضيح دور الكتابة يف االنتقال إىل العصور التارخييت-جـ

 رح الوظيفة احلضارية للكتابة وأثرها يف تطور البشرية.ش-د

 اع.ىل قمة االبدإمن خالل الكتابة املسمارية ميكن ان يفهم الطلبة كيفية توصل احلضارة القدمية  -ه

 تكار رائد أصيل.وضح دراسة اتريخ الكتابة املسمارية املراحل اليت ميكن أن توصل إىل ابت -و

 .سرار تطور احلضارةصول إىل اصل إىل ابتكار الكتابة املسمارية استغرق زمناً طويالً فان متابعته متثيل الو مبا أن التو  -ز
 .ضاري ومتابعة زمخهملنجز احلالكتابة املسمارية من ابتكارها إىل تطورها املستمر الفرصة لالطالع على حتقيق اتتيح دراسة  -ح

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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 هي وسيلة خلزن املعرفة ونقلها.هم كون الكتابة املسمارية ابعتبارها وسيلة للتوثيق مثلما ف -ط      

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 النظريات الخاصة بابتكار الكتابة.مناقشة -1أ

 .القة ذلك بالتطور المعرفيالتعرف على األسس التي قام عليها ابتكار الكتابة وع-2أ

 ادي.تجديد العالقة الوظيفية بين الكتابة األولى والتطور االجتماعي واالقتص -3أ
  توضيح دور الكتابة وسيلة للتوثيق في إرساء أسس االقتصاد في الحضارة القديمة.-4أ
 اتها.فعالياستجالء العالقة الوثيقة بين الكتابة المسمارية ومقومات نشوء الدولة و -5أ
مر حضارة وادي عاالستعانة بالكتابة المسمارية ونصوصها في دراسة ثالثة آالف سنة من   -6أ

 الرافدين.
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عها.يخها ومواضيألواح والكتابة المسمارية وأنواعها وصلة ذلك بتوارتعريف الطلبة على أشكال - 1ب

مل ق التعاكتشاف ألواح الكتابة المسمارية من خالل التنقيب األثري وطرالتعرف على كيفية ا – 2ب

 معها.

  مناقشة المسائل الكبرى في نشوء الحضارة العربية مثل من ابتكر الكتابة.- 3ب

نصوصها في  صحة قراءةتعريف الطلبة على كيفية حل رموز الكتابة المسمارية ومدى ضمان  -4ب

 الحاضر.
 والتعلم طرائق التعليم      

 مواضيعها،فها وتحديد مفردات المقرر لتغطي مختلف جوانب ابتكار الكتابة المسمارية واستعماالتها ووظائ

 سيين تقومن أساركنيوتعليم دور هذه الكتابة في الحضارة وتطورها، مع ابراز المعرفة بها باعتبارها أحد 

  .أي الدليلين الكتابي والمادي(عليها دراسة حضارة وادي الرافدين إلى جانب علم اآلثار )

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

بمفردات  ربطهاتتمثل طرائق التقييم في معرفة الحقائق وتحليلها ومناقشتها والتوسع في تحديد األدلة و

 المادة مع رصد تطور قابلية الطلبة على الفهم وطرح األفكار وتكوين االستنتاجات.

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 معرفة الطلبة بمعنى أن يكون بلدهم مهد الحضارة اإلنسانية ومركز اشعاعها.-1ج

 معرفة دور حضارة العراق القديم الزائد في التاريخ من خالل إنجازاتها-2ج

 الكبرى. 

 ة.يشرح دور الكتابة المسمارية في تقديم مبادئ الكتابة ألول مرة في تاريخ البشر -3ج

العراق  لها من قبل أقوامتوضيح دور الكتابة المسمارية في توحيد مجتمع متعدد األعراف واستعما  -4ج

 القديم من أكديين وأموريين وآراميين وعرب وأقوام أخرى.

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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دراسة ضعت لالتي واستعمال األمثلة الواضحة والملموسة في البرهنة على األهداف الوجدانية والقيمية 

 الكتابة المسمارية.

 

 
 طرائق التقييم    

ير قائق وتطوء الحتلمس القيم واستنباطها ومالحظة تعلم تطبيقها في دراسة الحضارة القديمة ومدى تعلم بنا

 االستنتاجات الخاصة بالموضوع. 

 

 

 
 .الشخصي ( بقابلية التوظيف والتطور متعلقةالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 معرفة عامة بمفهوم الحضارة والتاريخ القديم. -1د

 اطالع على اللغتين السومرية واألكدية.-2د

 معرفة أقوام العراق القديم وتعايشها ومشاركتها في تكوين حضارته القديمة.-3د

 دراسة علم اآلثار ودور النصوص الكتابية فيه.   -4د
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 ربنية المقر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحانات نظرية معنى الكتابة وأهميتها الكتابة المسمارية 2 1

   الكتابة الصورية   2
   مراكز الكتابة   3
   الكتابة والحضارة   4
   نظريات ابتكار الكتابة   5
   الكتابة المقطعية   6
   تدوين اللغة   7
   من الذي ابتكر الكتابة؟   8
اللغات المدونة    9

 بالمسماري
  

   األرقام والحساب   10
   مواد الكتابة وأدواتها   11
حل رموز الكتابة    12

 األولى
  

حل الرموز في القرن    13

 م19
  

   الكتابة البابلية   14
   ت الجديدةاالكتشافا   15
   نقوش الجرف األحمر   16
   صلة الرسوم بالكتابة   17
نصوص األلف الثالث    18

 ق.م
  

نصوص األلف الثاني    19

 ق.م
  

نصوص األلف األول    20

 ق.م
  

حفظ النصوص    21

 والكتاب
  

   انيبالب-مكتبة آشور   22
الرسائل واألغلفة    23

 الطينية
  

   وكتابتهااألختام    24
النصوص الملكية    25

 وأنواعها
  

   قوائم أسماء الملوك   26
مواضيع النصوص    27

 المسمارية
  

   النصوص األدبية   28
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 البنية التحتية  .12

 أ. د. انئل حنونملزمة "الكتابة املسمارية" اعداد:  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 م(.2001ئل حنون، املعجم املسماري، )بغداد، ان-1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 م(.2011 راسات يف علم اآلاثر واللغات القدمية، )دمشق،انئل حنون، د-2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 ن منصور.م( ترمجة أمي2005ية، برجرين، قصة الكتابة، )اإلسكندر أوالف -1

2- C. B. F. Walken, Cuneiform, (London,200). 

 ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت

.... 
                         ______ 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 ي تتضمنمع عدد من المصورات والرسوم والمخططات التيعمل على تطوير مقرر "الكتابة المسمارية" يج  

 لحديثة.سات اأمثلة على مواضيع المقرر. وكذلك متابعة كل ما يستجد في هذا المجال من خالل الكتب والدرا

 

 
 

   الفهارس المسمارية   29
   المعاجم المسمارية   30


