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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

  ساعتان املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  √  إجباري  ب.

  يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 كل ما ينطبق( )اختر. نمط الدراسة 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 %100 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - -  أخرى  5
 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات 8 االستذكارساعات  1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 30 اإلجمالي 
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 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

التاريخية وحتى دخول االسكندر األكبر إلى املنطقة في الثلث التعريف بآثار وفنون بالد وادي الرافدين منذ بداية العصور    

 األخير من األلف األول ق.م.

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

على تتبع  تهمقدر و ، تعريف الطالب بالطبيعة الجغرافية والتركيبة السكانية ملنطقة وادي الرافدين في العصور القديمة

املعبرة  الطالب بالنماذجإملام ، املراحل التاريخية ملنطقة وادي الرافدين وأهم الحضارات التي قامت فيها في العصور القديمة

 عن عمارة وفنون حضارة وادي الرافدين في العصور القديمة.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 أثر الطبيعة الجغرافية لوادي الرافدين في تاريخ وحضارة هذه املنطقة.يبين  1.1

 1.1 .يوضح اإلطار الزمني واملراحل التاريخية والحضارية لوادي الرافدين 1.2

 3.1 دد مالمح وخصائص فنون وادي الرافدين عي 1.3

 4.1  أهمية عمارة املعابد والقصور في وادي الرافدين يشرح 1.4

 1.1 .اإلطار العام للمراحل الحضارية لوادي الرافدين. يوضح 1.5

  املهارات 2

 1.2 مصادر التمويل الرئيسية للمشاريع االستثمارية وتكلفتها.يميز  2.1

 2.2 املشكالت والقضايا املتعلقة بآثار وادي الرافدين.يحلل  2.2

 3.2 .يقارن بين كل من الفن السومري واألكدي والبابلي واآلشوري. 2.3

يوظفففففففف وسفففففففائل التقنيفففففففة باالسفففففففتفادة مفففففففن شفففففففبكة املعلومفففففففات بخصفففففففو  آثفففففففار بفففففففالد  2.4

 الرافدين.

4.2 

 5.2 تقارير وأبحاث عن آثار بالد الرافدين. ستخدمي 2.5

  القيم 3

، السفومرية واألكديفة والبابليفة واآلشفورية، والكلدانيففة متابعفة اآلثفاريتحمفل مسفؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

1.3 

، ويتقبففل اآلراو واملقترحففات ، الطبيعففة الجغرافيففة لففوادي الرافففدين عيةموضففو بيحففاور  3.2

 ووجهات النظر األخرى.

2.3 

 3.3، ويتقبفففل النقفففد البنفففاو، لتوضفففيح املصفففادر التاريخيفففة واألسفففطوريةيعمفففل بفففروح الفريفففق  3.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

 .ويحترم آراو اآلخرين

3...   
 

  املقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

 2 الطبيعة الجغرافية لوادي الرافدين 1

 2 املصادر التاريخية واألسطورية 2

 2  اإلطار التاريخي 3

 4  األختام األسطوانية 4

 4 اآلثار السومرية 5

 4 اآلثار األكادية 6

 4 اآلثار البابلية 7

 4 اآلثار األشورية 8

 4 اآلثار الكلدانية 9

 ساعة 30 املجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والفهماملعرفة  1.0

2.1 
يبين أثر الطبيعة الجغرافية لوادي الرافدين 

 في تاريخ وحضارة هذه املنطقة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية. .

  العروض التقديمية

 
يوضح اإلطار الزمني واملراحل التاريخية  1.1

 والحضارية لوادي الرافدين.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية
 املحاضرات يعدد مالمح وخصائص فنون وادي الرافدين  3.1

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية
يشرح أهمية عمارة املعابد والقصور في وادي  4.1

 الرافدين 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية
 االختبارات الفصلية. االختبارات الفصلية.يوضح اإلطار العام للمراحل الحضارية  1.1
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 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والنهائية العروض التقديمية لوادي الرافدين..

1.6    

 املهارات .02

2.1 
يميز مصادر التمويل الرئيسية للمشاريع 

 االستثمارية وتكلفتها.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
والقضايا املتعلقة بآثار يحلل املشكالت 

 وادي الرافدين.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 
يقارن بين كل من الفن السومري واألكدي 

 والبابلي واآلشوري..

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 
يوظف وسائل التقنيفة باالسفتفادة مفن شفبكة 

 الرافدين.املعلومات بخصو  آثار بالد 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
يسفففففففففتخدم تقففففففففففارير وأبحففففففففففاث عففففففففففن آثففففففففففار بففففففففففالد 

 الرافدين.

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم             3.0

3.1 

يتحمففففففل مسفففففففؤولية متابعففففففة اآلثفففففففار السفففففففومرية 

والبابليففففففة واآلشففففففورية، والكلدانيففففففة، واألكديففففففة 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعفففففففففففففففة مفففففففففففففففن قبفففففففففففففففل  إدارة فرق العمل

املشففرف علففى التففدريب 

 امليداني

3.2 

يحففففففففففففاور بموضففففففففففففوعية الطبيعففففففففففففة الجغرافيففففففففففففة 

لففففوادي الرافففففدين،، ويتقبففففل اآلراو واملقترحففففات 

 ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

يعمفففففففففففففل بفففففففففففففروح الفريفففففففففففففق لتوضفففففففففففففيح املصفففففففففففففادر 

التاريخيففة واألسففطورية، ويتقبففل النقففد البنففاو، 

 ويحترم آراو اآلخرين.

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 األسبوع الثامن بحث مقالي 1

 %30 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلي 2

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجموع 
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 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاو هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخا  لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاو هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

  ، ى الطالبعلاالشراف املباشر  -

 / أسبوع اتس ساعخمتخصيص  -
 
 ) عبر برنامج زووم(لكل دكتور  يا

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 .1987سيد توفيق: تاريخ الفن في الشرق األدنى القديم , مصر والعراق، القاهرة  • املرجع الرئيس للمقرر 

 املراجع املساندة

حضارة العراق  –بوستجيت,نيكوالس، مقدمة تاريخ الحضارات القديمة  •

 1991ترجمة سمير الجلبي بغداد وآثاره، 

مورتكفففففات، أنطففففففون، الفففففففن ففففففي العففففففراق القففففففديم، ترجمفففففة: عي فففففف ى سففففففلمان وسففففففليم 

 م.1970التكريتي، بغداد، 

-1955، بغداد 2-1باقر,طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، جف  •

 م.1956

 م.1973رشيد, فوزي، الشرائع العراقية القديمة, بغداد,  •

 جامعة الرياض. -رشيد، صبحي أنور، تاريخ الفن في العراق القديم  •

 م.1973رو, جورج، العراق القديم, ترجمة: حسين علوان, بغداد,  •

, جسور من الشرق على ضفاف بالد اإلغريق، عي  ى أحمد •

 م2004الرياض،

• Lloyd,S., The Art of Ancient Near East, London, 1961 

• arrot,A., Nineveh and Babylon, London, 1960 

•  Pritchard,J., The Ancient Near East, Oxford, 1958 Woolry,Sir 

L., The Development of Sumerian Art, London, 1955. 

 املصادر اإللكترونية

 مجلة سومر - •

• Ancient Near Eastern Studies . 

• http://archaeology.about.com/od/mesopotamiaarchaeology/Me

sopotamia.htm  

• http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp  
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• http://oi.uchicago.edu/OI/MUS/ED/TRC/MESO/archaeology.ht

ml 

http://en.wikipedia.org/wiki/Babylon 

 ال يوجد     أخرى 

 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العرض، قاعات املحاكاة ... إلخ(

 show Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 بورد )نظام إدارة التعلم(.استخدام نظام بالك 

 لطبيعة التخصص(
 
 ال يوجد تجهيزات أخرى )تبعا

 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ون املقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 حلقات النقاش

 ورش العمل. 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق التقييم

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 
الطلبة، أعضاو هيئة التدريس، قيادات 

 البرنامج

 ف االختبارات الشهرية.1

 ف األسئلة الشفوية. 2

 ف التقويم املستمر. 3

 فالقيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4

   

   

   
   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى  ،يرظاملراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاو هيئة  )الطلبة، ون املقيم
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 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 التوصيف . اعتماد ح

 


