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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان ملعتمدة:. الساعات 1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  السابع /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 أثر 213   نشأة الكتابة وتطورها 

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما . نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 30 اإلجمالي
 

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4
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 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 
ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 املكتبةوالواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي 

 

 هدف املقرر ومخرجاته التعليمية:-ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

 التعريف بالخط اآلرامي من حيث النشأة والتطور، ودراسة بعض النقوش اآلرامية وتحليلها.

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2

تمكين الطالب من قراءة وتحليل النقوش اآلرامية، وتحليل مضامينها التاريخية والحضارية إضافة إلى تعامله مـع 

 تحليل املفردات 
 
 .واأللفاظ لغويا

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخــــــــــــــرج الــــــــــــــتعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 2.1 الدور الحضاري لآلراميين. يبين 1.1

 1.1 يوضح التعامل الصحيح مع النقش ميدانًيا ومعملًيا من حيث التوثيق والتحليل والدراسة. 1.2

 3.1 اي النقوش.األبجدية اآلرامية وقواعدها وخصائصها اللغوية ودالالتها  ددعي 1.3

 4.1 الري لعكسها الكتابات والنقوش اآلرامية. املالمح السياسية واالقتصادية والديمية والحضاريةشرح ي 1.4

 1.1 يوضح نما ج من النقوش اآلرامية املختلفة 1.5

 املهارات 2

 

 

 1.2 يميز بين األبجدية اآلرامية وقواعدها وخصائصها اللغوية ودالالتها اي النقوش. 2.1

 2.2 املالمح السياسية واالقتصادية والديمية والحضارية الري لعكسها الكتابات والنقوش اآلرامية. يحلل 2.2

 3.2 الحروف والظروف وتمارينيقارن  2.3

 4.2 األفعال والضمائر واألعداد اي اللغة اآلرامية. البحث عنيوظف التقنية اي  4..2

 5.2 نما ج من النقوش اآلرامية املختلفة ستخدمي 2.5

  القيم 3

 1.3 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. ،كتابة تقارير وأبحاث عن اللغة اآلراميةيتحمل مسؤولية  3.1

تطــــــور املالمـــــا السياســـــة والحضــــــارية والدينيـــــة للكتابـــــات والنقــــــوش  تتبـــــع يحييييياور بموضيييييوعيةت 3.2

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. ،اآلرامية

2.3 

 3.3 ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين. األعداد وتطبيقاتيعمل بروح الفريق  3.3

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م
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 2 لعريف ومدخل تاريخي عن اآلراميين 1

 2 أشكال الحروف )اآلرامية القديمة والدولية( وتمارين 2

 4 الحروف والظروف وتمارين 3

 4 االسم وتمارين 4

 2 األعداد وتطبيقات 5

 4 الفعل وتطبيقات 6

 2 الضمير وتطبيقات 7

 10 دراسة نما ج من النقوش اآلرامية املختلفة 

 ساعة 30 املجموع

 د. التدريس والتقييم:

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

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

 يبين الدور الحضاري لآلراميين. 2.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.1 
يوضح التعامل الصحيح مع النقش ميدانًيا ومعملًيا من حيث 

 التوثيق والتحليل والدراسة.

 املحاضرات

 واملناقشةالحوار 

 التدريبات العملية

  الزيارات امليدانية

1.3 
يعدد األبجدية اآلرامية وقواعدها وخصائصها اللغوية 

 ودالالتها اي النقوش.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.4 
يشرح املالمح السياسية واالقتصادية والديمية والحضارية 

 الكتابات والنقوش اآلرامية.الري لعكسها 
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

 يوضح نما ج من النقوش اآلرامية املختلفة 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

 املهارات 2.0

2.1 

يميز بين األبجدية اآلرامية وقواعدها وخصائصيها اللغويية 

 ودالالتها اي النقوش.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
يحيييييييييييييييييدد املالميييييييييييييييييح السياسيييييييييييييييييية واالقتصيييييييييييييييييادية والديمييييييييييييييييييية 

 والحضارية الري لعكسها الكتابات والنقوش اآلرامية.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

2.3 
 التمبؤ والتقدير  يوضح الحروف والظروف وتمارين

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 املالحظةبطاقة 

2.4 
يقيييارن ويميييييز بييييين كييييل ميييين األفعييييال والضييييمائر واألعييييداد اييييي 

 اللغة اآلرامية.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
 تقديم العروض يستخدم دراسة نما ج من النقوش اآلرامية املختلفة

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القّيم 3.0

3.1 
كتابـــــــة تقـــــــارير وأبحـــــــاث عـــــــن اللغـــــــة يتحمـــــــل مســـــــؤولية 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. اآلرامية،

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

تتبـــــــــــــع تطـــــــــــــور املالمـــــــــــــا السياســـــــــــــة  يحييييييييييييياور بموضيييييييييييييوعيةت

 والحضــــــــارية والدينيــــــــة للكتابــــــــات والنقــــــــوش اآلراميــــــــة،

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

3.3 
ويتقبل النقد البناءت  األعداد وتطبيقاتيعمل بروح الفريق 

 ويحترم آراء اآلخرين.

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %10 األسبوع الطامن مقالة عروض تقديمية 1

 %20 األسبوع السابع اختبار فصلي 2

 التكاليف والواجبات 3
األسبوع الخامس  -األسبوع األول 

 عشر
10% 

 %20 األسبوع الطاني عشر اختبار فصلي 4

 %40 الخامس عشراألسبوع  االختبار النهائي 

 %100  املجموعة  5

 أنشطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالساشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع  كر مقدار 

 الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض اي كل أسبوع(.  

 تخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى الخميس(

 واصل من خالل موقع األستا  اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني.الت

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات.
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افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

 مقارنةتالذييب, معجم املفردات اآلرامية القديمة: دراسة  عبد الرحمنسليمان بن  •

 م(.2006الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية )

الرياض: مكتبة امللك فهد  اآلراميةتالذييب, نقوش تيماء  عبد الرحمنسليمان بن  •

 م(.2007الوطنية )

 م(.1997حلب: جامعة حلب ) القديمةتفاروق إسماعيل اللغة اآلرامية  •

 املراجع املساندة

• Hoftijzer, J., Jongeling, K., (1995) Dictionary of the North - West Semitic 

Inscriptions, Leiden: E. J. Brill. 

• Maraqten, M., (1988) Die Semitischen Personennamen in den alt-und 

reichsaramaischen Inschriften aus Vorderasien, Hildesheim: Georg Olms 

Verlag. 

• al - Theeb, S., (1990) Aramaic and Nabataean Inscriptions from North - 

West Saudi Arabia, Riyadh: King Fahd National Library Publications. 

 املصادر اإللكترونية

 أطالل. •

 الدارة. •

 .الحولية السورية •

• http://www.mnh.si.edu/epigraphy. 

• http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/fig01_aramaic.htm. 

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ()القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات 

مييواد مكتوبيية عل هييا  Data showالعييرض قاعيية محاضييرات مييزودة بوسييائل 

 نقوش ليتدرب الطالب على الرسم.

 أدوات التنظيف والرسم.-

أجهزة الحاسب اآللي لتدريب الطالب على اسيتخدام البيرامج  ات العالقية -

 بالرسم.

 التجهيزات التقنية
 السبورة الذكيةت البرمجيات( )جهاز عرض البياناتت

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 )تبعا

 أدوات التنظيف.

 أدوات الرسم.

http://www.mnh.si.edu/epigraphy
http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/fig01_aramaic.htm
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 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضيياء هيئيية التييدريست قيييادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 املستمر.ي التقويم  2

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية.

 . التدريب 4

   

   

   

   

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطالبت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 النظيرت أخرى )يتم تحديدها()الطلبةت أعضاء هيئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 
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