
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس األسبوعي
 

 مهند خلف جمين الشمري  االسم
 tu.edu.iqdr.mohanad@ البريد االلكتروني 

 لغات قديمة   اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل 

 المادةاهداف 
 

وكذلك الفعل  G,D,Š,Nلدراسة الفعل في اللغة االكدية من الصيغ الرئيسية صيغة 
 . في اللغة السومرية لصيغة الماضي والحاضر 

 لغات قديمة اكدي_سومري  التفاصيل األساسية للمادة
 

 المصادر العربية 
 

 2000المقارن,الموصل,اسماعيل ,خالد سالم, فقه لغات العاربة  -1
  1991_ سليمان,عامر, اللغة االكدية البابلية االشورية ,الموصل , 2
 1962, القاهرة, 5عبدالواحد,علي,علم اللغة ,ط -3

 المصادر االجنبية 
 1-Huehnergard, J, A Grammar of Akkadian, Atlanta, 1997  
2- Soden, W.Von, Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma, 

1952 
 

 تقديرات الفصل 
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية 
 االمتحان النهائي المشروع 

 %50 ـــــ %5 ــــــ 20%
 

 معلومات اضافية 
 

 % 50درجة كال من الفصلين االول والثاني 

 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب  الكلية :

 األثار القســم :
 الثانية المرحلة :

 مهند خلف جمين اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوره الدراسات المسمارية  المؤهل العلمي :
 قسم األثار   مكان العمل  :

mailto:dr.mohanad@tu.edu.iq


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

ع
بو

س
أل
ا

 

 المادة النظرية التاريخ
المادة 
 العلمية

 المالحظات

   اوجه دراسة الفعل –الفعل في اللغة االكدية  10/10/2022 1

   ازمنة الفعل   8/10/2022 2

     Gالحالة االولى البسيطة صيغة   15/10/2022 3

   جذع الفعل / المصدر  22/10/2022 4

   ( Presentصيغة الحاضر ) / (Preteriteصيغة الماضي ) 29/10/2022 5

   ( Perfectصيغة الماضي التام )  /(Imperativeفعل االمر ) 5/11/2022 6

   االفعال التي تبدأ بحرف النون  12/11/2022 7

   ( stativeالصيغة المستمرة )  19/11/2022 8

   ( participleاسم الفاعل ) 26/11/2022 9

(_ صيغة افعال الشرط  Ventiveصيغة افعال الحركة )  5/12/2022 10

(Subjunctive ) 

  

   _النفي_االستفهام  maاداة التوكيد  اسلوب التمني_ 12/12/2022 11

   ضمائر المفعول غير المباشر  -ضمائر المفعول المباشر  19/12/2022 12

   Dالصيغة الثانية المضعفة صيغة  26/12/2022 13

   Šالصيغة الثالثة السببية صيغة  7/1/2023 14

   Nالصيغة الرابعة صيغة  14/1/2023 15

   االفعال المعتلة   21/1/2023 16

 

   الفعل في اللغة السومرية  18/2/2023 17

   صيغة الماضي  25/2/2023 18

   صيغة الحاضر  2023/ 3/3 19

   السومرية نماذج مختارة من جذور االفعال  10/3/2023 20

   االفعال الالزمة  17/3/2023 21

   الحشوات واللواحق   24/3/2023 22

   ادوات التمني والترجي   31/3/2023 23

   ادوات النفي   2023/ 7/4 24

   المصدر من االفعال الالزمة والمتعدية  14/4/2023 25

   فعل االمر   21/4/2023 26

     الجملة الفعلية المتكاملة  28/4/2023 27

   الجملة االسمية   5/5/2023 28

   ادوات الجملة الفعلية   12/5/2023 29

   االفعال المركبة   19/5/2023 30

   حروف الجر   26/5/2023 31

   نماذج مختارة ألسماء المدن السومرية    2023/ 2/6 32

  

 توقيع العميد :                                                 مهند خلف جمين الشمري  د.ا.م.: توقيع االستاذ              

 
 

 
 مجهورية العراق 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة :
 الكلية :

 اسم القســم :
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي : 
 مكان العمل  :



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Mohannad khalaf jamen al shamari  
E_mail dr.mohanad@tu.edu.iq 
Title Cuneiform studies  

Course Coordinator Year 
 
Course Objective 
 

To study the verb in the Sumerian Akkadian language 

 
Course Description 
 

Ancient language Sumerian Akkadian 

 
References 

1-Huehnergard, J, A Grammar of Akkadian, Atlanta, 1997  
2- Soden, W.Von, Grundriss der Akkadischen Grammatik, Roma, 1952 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

 %50 ---- %5 ـــــ 20%

 
 
General Notes 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

University:Tikrit 

College: Arts 

Department: archalogy 

Stage: Seconed 

Lecturer name:mohannad khalafal 

shamari 

Academic Status: Lecturer 

Qualification: Dr. Cuneiform studies 

Place of work: Department of archalogy 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 الجامعة: تكريت                                                                         مهورية العراقج

 الكلية: اآلداب                                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 القسم: اآلثار                                                          جهاز االشراف والتقويم العلمي

 المرحلة: الثالثة                                                                                              

عفان عوف عبدالرحمن  اسم التدريسي:                                                                                        

 الرفاعي  

 اللقب العلمي: استاذ مساعد                                                                                             

 المؤهل العلمي: دكتوراه                                                                                            

 مكان العمل: قسم االثار                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي 

 عفان عوف عبدالرحمن الرفاعي  االسم

 Afaan73000@ty.edy.ig  البريد االلكتروني

 صيانة وترميم اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 . التالفة وصيانتهابكيفيت التعامل مع االثار التعريف  اهداف المادة

والمعادن الثمينة مثل الفضة  صيانة المخطوطات  التفاصيل االساسية للمادة

 والذهب 

  المصادر 

الفصل الدراسي   االمتحانات اليومية   االمتحان  تقديرات الفصل

 النهائي

20              %5         %             50% 

 اليوجد معلومات اضافية

 

 جدول الدروس االسبوعي

 المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

  مصطلحات وتعريفات عن مفهوم الصيانة والترميم  1

2  .....  

  التلف واسبابه  3

  عوامل التلف   4

  اهداف اعمال الصيانة  5

  التحضيرية لعملية الصيانة والترميماالجراءات   6

7  ......  

  تصنيف المواد الكيمياوية  8

  المواد العضوية   9

  والعاجالخشب   10

  والجلود العظام   11

  الورق والرق   12

  صيانة المخطوطات  13

  الورق المناسب لصيانة المخطوطات  14

mailto:Afaan73000@ty.edy.ig


  المستخدمة لصيانة المخطوطات  التعريف باالصماغ  15

  مذهبات المخطوطاتصيانة   16

العطلة  

 ربيعيةال

العطلة  

 ربيعيةال

العطلة   ربيعيةال العطلة 

 ربيعيةال

  المواد غير عضوية   17

  الزجاج والفخار   18

  المعادن  19

  صيانة الحجر   20

  الذهب  صيانة   21

  تطعيم الحلي النفيسة  22

  التعريف بمعاير الذهب وكيفية صيانته   23

  الفضة   24

  صيانة الفضة   25

  معاير الفضة  26

27  ......  

  صيانة الحلي   28

  التطعيم  29

  الحجار الكريمة   30

31  ........  

  مراجعة ما تقدم  32

عفان عوف عبدالرحمن أ.م.د 



 الجامعة: تكريت                                                                         جمهورية العراق

 الكلية: اآلداب                                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 القسم: اآلثار                                                          جهاز االشراف والتقويم العلمي

 المرحلة: الثالثة                                                                                              

 اسم التدريسي: عبدهللا علي محمد                                                                                       

 اللقب العلمي: استاذ مساعد                                                                                             

 المؤهل العلمي: دكتوراه                                                                                            

 مكان العمل: قسم االثار                                                                                            

 جدول الدروس االسبوعي 

 عبدهللا علي محمد االسم

 Abdullah_tameem@tu.edu.iq  البريد االلكتروني

 لغات قديمة اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

وكيفية التعامل   التعريف باللغتين السومرية واالكدية اهداف المادة

مع النصوص المسمارية و دراسة المفردات والصيغ  

 والتراكيب الواردة في تلك النصوص .

 اكدية -لغات قديمة ، سومرية  التفاصيل االساسية للمادة

االعتماد على المعاجم االكدية والسومرية لترجمة  المصادر 

المفردات والنصوص مثل قاموس العالمات المسمارية  

) المعجم  CADث رينيه البات ، وقاموس للباح

االكدي لجامعة شيكاغو( فضال عن قاموس اللغة  

 االكدية العربية للدكتور علي ياسين الجبوري  

الفصل الدراسي   االمتحانات اليومية   االمتحان  تقديرات الفصل

 النهائي

20              %5                      %50% 

 اليوجد معلومات اضافية

 

 جدول الدروس االسبوعي

 المادة العملية المادة النظرية التاريخ االسبوع

  ماهية النصوص القانونية وشروحات عن قانون حمورابي  1

  ماهية النصوص التكريسية السومرية وشروحات حول التكريس  2

  دراسة وتحليل/من قانون حمورابي 1المادة   3

  دراسة وتحليل/كوديانص تكريسي لالمير   4

  من قانون حمورابي/دراسة وتحليل 4المادة   5

  نص تكريسي لالمير كوديا/دراسة وتحليل  6

من  4و 1دراسة المصطلحات القانونية الواردة في المادتين   7

 قانون حمورابي ومراجعة للمادتين اعاله 

 

دراسة االلهة والمدن والصيغ الفعلية والتاريخية للنصوص    8

 التكريسية ومراجعة للنصين السومريين

 

  من قانون حمورابي/دراسة وتحليل 14المادة   9

mailto:Abdullah_tameem@tu.edu.iq


  نص تكريسي للملك اورنمو/دراسة وتحليل  10

  من قانون حمورابي/دراسة وتحليل22المادة   11

  نص تكريسي للملك شولكي/دراسة وتحليل  12

من  22و 14دراسة المصطلحات القانونية الواردة في المادتين   13

 قانون حمورابي ومراجعة للمادتين اعاله 

 

دراسة االلهة والمدن والصيغ الفعلية والتاريخية للنصوص    14

 التكريسية ومراجعة للنصين السومريين

 

  من قانون حمورابي /دراسة وتحليل  128المادة   15

  نص تكريسي للملك اورنمو / دراسة وتحليل  16

العطلة  

 ربيعيةال

العطلة  

 ربيعيةال

العطلة   ربيعيةال العطلة 

 ربيعيةال

  من قانون حمورابي / دراسة وتحليل  195المادة   17

  نص تكريسي للملك انتيمينا / دراسة وتحليل  18

 195و 128المصطلحات القانونية الواردة في المادتين دراسة   19

 من قانون حمورابي ومراجعة للمادتين اعاله

 

دراسة االلهة والمدن والصيغ الفعلية والتاريخية للنصوص    20

 التكريسية ومراجعة للنصين السومريين

 

  من قانون حمورابي/دراسة وتحليل  219المادة   21

  نص تكريسي للملك انتيمينا / دراسة وتحليل  22

  من قانون حمورابي/ دراسة وتحليل  268المادة   23

  سين -نص تكريسي للملك شو  24

 268و 219دراسة المصطلحات القانونية الواردة في المادتين   25

 من قانون حمورابي ومراجعة للمادتين اعاله

 

دراسة االلهة والمدن والصيغ الفعلية والتاريخية للنصوص    26

 التكريسية ومراجعة للنصين السومريين

 

  من قانون حمورابي /دراسة وتحليل  279المادة   27

  سين/ دراسة وتحليل  -نص تكريسي للملك امار  28

  من قانون حمورابي/ دراسة وتحليل  282المادة   29

  دراسة وتحليل /نص تكريسي للملك شولكي  30

 282و 279دراسة المصطلحات القانونية الواردة في المادتين   31

 من قانون حمورابي ومراجعة للمادتين اعاله

 

دراسة االلهة والمدن والصيغ الفعلية والتاريخية للنصوص    32

 التكريسية ومراجعة للنصين السومريين

 

أ.م.د عبدهللا علي محمد التميم



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:    اجلامعة     
 اآلداب:   املعهد  /ةالكلي    
 الرتمجة:       القسم العلمي     
 اتريخ ملء امللف :      

 
 :   التوقيع              :                                                         التوقيع     
                     :  املعاون العلمي  سما                                                    :  رئيس القسم  سما    

                                                        :   التاريخ                                                                :  لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة    شعبة  اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع     

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                        

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت  التعليمية المؤسسة  .1

 ترجمة قسم ال / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 لترجمة ا

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي

 معايير جودة التعليم الشاملةاعتماد  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022ـ  7ـ  30 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 اطالع الطلبة على مصادرهم العلمية المقررة لهم  -1

 اطالع الطلبة على المفردات التي سيدرسونها بكل دقة -2

 قيام الطلبة باالستعانة بأساتذتهم الستخراج المادة العلمية  -3

 معرفة قدرة الطلبة وامكانياتهم العلمية  -4

 دفع الطلبة وتشجيعهم على البحث والتحليل واالستنتاج -5

 ربط البرنامج مع علوم اخرى لها عالقة بالتخصص  -6

دراتهم على ترجمة البحوث من  جديد من الباحثين يسهم في تطوير ق توسيع مدارك الطلبة من اجل خلق جيل -7

 . الى اللغة العربية اللغة االنكليزية

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
     الفهم واالستيعاب    -1أ

 التذكر-2أ

 التطبيق  -3أ
 التحليل -4أ
 التقويم  -5أ
 التركيب -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 تقديم ورقة بحثية  - 1ب 

      استخدام مهارات التعليم االلكتروني - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 ترجمة النصوص واالخبار وكافة انواع الترجمة االلقاء والمناقشة واساليب طرح االسئلة و
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحصيلية 

 االختبارات القصيرة  -1

 االختبارات الفصلية  -2

 االختبارات النهائية  -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 استنتاج اهمية االسئلة الفكرية  -1ج         

 االسئلة الموضوعية تحليل نوع -2ج

   والترابط بين العصور التاريخيةادراك العالقة  -3ج   

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

   والمشاريع العملية التقارير بإعداد تكليف الطلبة  -1

 اجراء االختبارات التحريرية والشفوية  -2

 

 
 طرائق التقييم     



  
 3الصفحة 

 
  

 

 تقييم االعمال التي يقوم بها الطلبة في الجانب العملي ، والنظري ، واجراء االختبارات بأنواعها  

 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 االنكليزية  مهارة فهم النصوص  -1د 

 والقراءة بصورة صحيحة باللغة االنكليزية الكتابة مهارة  -2د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 اساليب التدريس المختلفة بكل ما يخدم ايصال المادة للمتلقي 

 
 طرائق التقييم           

 
 االختبارات التحصيلية بكافة انواعها ومستوياتها 

 

 بنية البرنامج   .11

 اسبوعيا الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

/   الثالثة

الدراسة 

الصباحية 

 والمسائية 

 - 2 الترجمة الى العربية  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

استعمااًل صحيحًا في  االنكليزية تمكين الطالب من القراءة الصحيحة، وأن يكتسب القدرة على استعمال اللغة 
 . مع اآلخرين تواصلالالبحث و 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13
 



  
 4الصفحة 

 
  

 الجغرافية .رغبة الطالب ومعدله في الدراسة االعدادية ، والرقعة 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 والدراسات واالنترنت   البحوث والكتب 
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 مخطط مهارات المنهج
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 نموذج وصف المقرر

 م.م. اسراء علي حسيناسم التدريسي :

 

 الرتمجة اىل العربية:  وصف المقرر

والمخرجات المتوقع من الطالب تحقيقها ، واالستفادة منها  يوفر هذا الوصف ايجازا الهم الخصائص 

 في الحياة العملية 

 

  اآلداب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .1

 لترجمةقسم ا    / المركز علمي القسم ال .2

 الترجمة الى العربية  اسم / رمز المقرر  .3

 جيد جدا المتاحة أشكال الحضور  .4

 2023ـ  2022 الفصل / السنة  .5

 2022ـ  7ـ  30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .6

 أهداف المقرر .7

وترجمة النصوص واالخبار وانواع عديدة من وحفظ المصطلحات يهدف المقرر الى تشجيع الطلبة على فهم 
بصورة صحيحة  والترجمة تطوير قدرة وقابلية الطلبة على استخدام اللغة االنكليزية . الترجمة الى اللغة العربية

توعية الطلبة حول اهمية اللغة االنكليزية كلغة عالمية الكتساب  . في البحث وكذلك في التواصل مع االخرين
  المعرفة من كل دول العالم.

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
   تعريف الطلبة على اقسام الكالم واساسيات اللغة االنكليزية  -1أ

 تعليم الطلبة كيفية كتابة جمل صحيحة قواعديا  -2أ

 فهم الطلبة للمفردات والمصطلحات التي تم تدريسها خالل العام -3أ

 الترجمة الى اللغة العربية تعليم الطلبة  -4أ
 
 
   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الطلبة على االستفادة من اللغة االنكليزية في مهنهم بالمستقبل   عليمت - 1ب 

 على القراءة والكتابة بشكل سليم باللغة االنكليزية الطلبة   تعليم  - 2ب 

 الدراسات المكتوبة باللغة االنكليزية تعليم الطلبة على كيفية ترجمة   - 3ب 

 
   طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة وااللقاء والمناقشة واالختبار 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحصيلية ، فضال عن تقييم النشاطات الالصفية التي يقوم بها الطالب 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العراق من خالل نصوص انكليزية تعريف الطالب بتاريخ   -1ج

  عراقعرفة الدور الريادي الحضاري للم -2ج

 بلده جعل الطالب يشعر بالفخر تجاه  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة وااللقاء والمناقشة واالختبار 

 

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات التحصيلية ، فضال عن تقييم النشاطات الالصفية التي يقوم بها الطالب 
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 البنية التحتية   .12

 نصوص متنوعة من مصادر متنوعة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
 االنرتنت مجيع املواقع البحثية على شبكة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

. مساعدة كتابة بصورة صحيحة باللغة االنكليزيةالقراءة و على استخدام المفردات وترجمتها والتعويد الطالب 
 الطالب على فهم التراكيب المعقدة واألساليب الغامضة وتمكين الطالب من التفكير بدّقة والبحث العقلي الدقيق. 

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 صحيحة. وترجمتها بصورة  النصوص   كافة انواع رة فهممها -1د 

 مهارة الكتابة والقراءة بصورة صحيحة باللغة االنكليزية  -2د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 آداب بكالوريوس  2 1

 ترجمة 
 شفهي  محاضرة  

 تحريري  مناقشة     

  اختبار     
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 جمهورية العراق  

                جامعه تكريت                
   اآلدابالكلية :     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 قسم االثار                                  
             جهاز االشراف والتقويم العلمي

                                                                    

    
  قائد مزاحم صالح: اسم التدريسي 

 عامقانون ماجستير العلمي :المؤهل 

 مدرس مساعدالقلب العلمي :                                                                                               

 حقوق االنساناسم المادة :                                                                                                        

  مكان العمل:   قسم االثار                                                                                                                                

    
  

    

 جدول الدروس األسبوعي  

  
 االسم  قائد مزاحم صالح 

Kaaid.muzahim@tu.edu.iq   البريد االلكتروني 

 اسم المادة  حقوق االنسان

 مقرر الفصل     سنوي 

وكذلك   في العصور القديمة وسائل حماية حقوق االنسان  والخوض في لدراسة 
وكان من   .االسالم من ابرزها حقوق االنسان في ولعلىفي االديان السماوية  

وكذلك   في هدفهم السامي هو حمايه هذه الحقوق  ضالللن م اسباب الفقهاءاه
دور المنظمات االقليمية والدولية التي كان لها دور فعال في حمايه هذه  

  . الحقوق 

 اهداف المادة  

 التفاصيل األساسية لممادة   حقوق االنسان منذ العصور القديمه الى يوما هذا  دارسة ادوار

     والطفل والديمقراطية حقوق االنسان
كامل عبد  ماهر صالح عالوي/تأليف : 

 احسان محم  /رعد ناجي جدة  /العنكود

  

 الكتب المنهجية  

  

 تأليف:  اركان حقوق االنسان
 صبحي المحمصاني 

 المصادر الخارجية 
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 االمتحانات  المشروع   االمتحان النهائي 

 اليومية  

  تقديرات  الفصل الدارسي  المختبر 
 الفصل 

 %52 5%  ـ   02%  ـ    

   %  52درجة كال من الفصمين االول والثاني 

 معمومات اضافية  

  

            

    

    جمهورية العراق 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

  

اف والتقويم العلمي     جهاز االشر
   

    

  
    

    

 جدول الدروس االسبوعي    

 المالحظات 
 المادة 

 العلمية 
 التاريخ  المادة النظرية 

 

0101/11/1  حقوق االنسان في الحضارات القديمة                 1  

0101/11/8  ة واألديان السماويحقوق االنسان في الشرائع        0  

0101/11/15  مصادر حقوق االنسان        3  

0101/11/00  ضمانات حقوق االنسان        4  

0101/11/09  دور المنظمات االقليمية في حماية حقوق االنسان        5  

0101/11/5  مستقبل حقوق االنسان        6  

0101/11/10  في حقوق الطفل        7  

0101/11/19  حقوق الطفل في االسالم        8  

0101/11/06  ١٩٨٩في االتفاقية الدولية لعام حقوق الطفل        9  

0101/10/5  في الديمقراطية        11  

0101/10/10  مفهوم الديمقراطية         11  

0101/10/19  اشكال الديمقراطية        10  

0101/10/06  ألية النظام التمثيلي        13  

0101/1/7    القانوني هوتكييفمفهوم االنتخاب         14  

0101/1/14  هيئة الناخبين        15  

0101/1/01    تنظيم عملية االنتخاب       16  
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0101/0/18  نظم االنتخابات        17  

0101/0/05  االنتخابية تحديد الدوائر       18  

0101/3/3  القوائم االنتخابية        19  

0101/3/04  المرشحون        01  

0101/3/31  الحملة االنتخابية        01  

0101/4/7  التصويت        00  

 نظم االنتخابات     
   

 0101/4/14   03  

0101/4/01  االنتخاب المباشر واالنتخاب غير مباشر        04  

0101/4/08  االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة        05  

0101/5/5  نظام االغلبية ونظام التمثيل النسبي        06  

0101/5/19  تياري والتصويت االجباري ٨نظام التصويت اال       07  

0101/6/0  نظام التصويت السري والتصويت العلني        08  

   
               

  

  

  

 العميد توقيعقائد مزاحم صالح                                                                              م. م. ذ :توقيع االستا 
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 جدول الدروس االسبوعي
 

 ارحيل شهابخالد  االسم
 khaleedshhab@tu.edu.iq البريد االلكتروني 

                                        املساحة والرمس الهندس                           اسم المادة

  مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

التققد ع اقق  اسقق ت دا   الرمس الهندس وكيفية تسققطيا املع ققأ اية ريققة اقق  ا ققرا ا تعريف الطالب ابساس يات

أةهجزة املساحة يف املع أ وطرق  فأ املباين هندس يًا و مس املسققطا واملططققأمس و مس ا ققرا ا الة تع يققة و طققيا 

 املع أ.

 التفاصيل االساسية للمادة
 

معيل ا  املساحة والرمس املعام ي والتصعير يف املع أ  تد يب ايةهجزة املساحية وأةدواهتامس النظا  الش بيكمس 

اية ري مكها ة رضو ية يف العمل امليداين و طيا املع أمس النطاط ايةساس يةمس  مس ا را ا الة تع يةمس الرفأ 

املعام ي )الهندس( للعنارص املعام يةمس  مس املططأمس  مس املسطا مس اس ت دامات المكبيعتر يف الرمس املسايح و 

 لهندس.ا

 

 التعجد الكتب المنهجية 

  المصادر الخارجية

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

50 - - - 50 

  معلومات اضافية 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
   االداب الكلية :

 اآلثار  القســم :
 الثانية : السنة

 خالد ارحيل شهاب اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
   االداب كلية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي                               

ع
بو

س
أل
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف ابملادة وامه مصاد ها  12/10/2022  1

 مطياس الرمس : 10/2022/  19 2

 راءة مطياس كيفية  -4كيفية  مس مطياس . -3فا دة مطياس الرمس. -2انعاع املطاييس . -1

 كيفية مطياس الرمس عند التصغري والتةبري. -5الرمس ا طي.

  

 ا ا طة الة تع ية: 26/10/2022 3

ادوات املساحة والرمس الهندس  -3الفرتة الة تع ية.  -2ا ا الة تع ي  -1

-الطياسرشيا -لعح التسعية-الطامة-هجاز اللفل-املس ت دمة حطليا:هجاز الثيعدواليت

 الاواتد-الط باص)البعصةل(-الشعاخص

  

طريطة التشبيك -طريطة الشعاع-التشبيك كيفية معل ا ا طة الة تع يةحطليا:طريطة 2/11/2022 4

كيفية اس تخراج - راءة م اسيب نطاط التشبيك-طريطة اختيا  نطاط متفر ة-والشعاع معا

 املناسيب من املنسعع املفروض

  

   امتحان          9/11/2022 5

   .-طريطة التخمني- -كيفية تشبيك املع أ ابجتاه الشامل 16/11/2022 6

   ا ا طة الة تع ية ملع أ مش بك يف املةتب ملع أ مش بككيفية  مس   

   كيفية حتديد املسافة للفرتة الة تع ية-  

   طريطة الةعمبيعتر طريطة احلساع  

كيفية -خطعط كنتع ية كيفية  مس خا طة مش بةة بدون بدون-كيفية حتبري خا طة كنتع ية 23/11/2022 7

ن تزال.   مس خا طة مش بةة حلفرية نريد اها ا 
 

 

   امتحان  30/11/2022 8

.–طريطة مسح احلفرايت  7/12/2022 9    

   طريطة اس تعامل اس تعامل رشيا الطياس 14/12/2022 10

الطريطة بعاسطة لعح التسعية- 21/12/2022 11    

التسعيةالطريطة بعاسطة لعح - 28/12/2022 12    

    -الطريطة بعاسطة هجاز الثيعدواليت - 4/1/2023 13

   حساع املسافات   تةبري وتصغري ا را ا 11/1/2023 14

   طريطة الاشعة-طريطة التشبيك . 18/1/2023 15

   طريطة اس تعامل اةل البانتعكراف   25/1/2023 16

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريتالجامعة :
   االدابالكلية :

 اآلثار اسم القســم :
 الثانية:السنة
 خالد ارحيل شهاب المحاضر الثالثي :اسم 

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

   االداب كلية مكان العمل  :
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   طريطة اس تعامل الفرجال النس يب 1/2/2023 17

   بعاسطة ا يا حساابت املسافات بعاسطة جعةل الابعاد-حساع املسافات 8/2/2023 18

   حساع مساحات الاشاكل غري املنتظمة :طريطة تطس مي الشلك ا ىل اشاكل هندس ية 15/2/2023 19

   طريطة اس تعامل جعةل الابعاد 22/2/2023 20

   :بعاسطة الععا ضكيفية اجياد ماكنك ا  ا ا طة  1/3/2023 21

   كيفية اجياد ماكنك ا  ا ا طة بعاسطة التطاطأ 8/3/2023 22

   كيفية اجياد ماكنك ا  ا ا طة بعاسطة الع ق الشفاف  15/3/2023 23

   طريطة التطاطأ 22/3/2023 24

   امتحان  29/3/2023 25

   اجملسامت واملطاطأ 5/4/2023 26

   طريطة ايزو مرتك)الرمس املتطايس ( 12/4/2023 27

   طريطة اكزنعميرتك 19/4/2023 28

   طريطة التجس مي املا ل 26/4/2023 29

   مراجعة للفصل الاول نظرة اامة 3/5/2023 30

   مراجعة للفصل الثاين  10/5/2023 31

   خمترب 17/5/2023 32

   امتحان  24/5/2023 33

   مراجعة اامة  31/5/2023 34

   االمتحانات النهائية 1/6/2023 35

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                                                 : استاذ توقيع 
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 جدول الدروس االسبوعي
 

  رعد اسماعيل نعمان االسم
 raad_ismail@tu.edu.iq البريد االلكتروني 

 اليونان والرومان اسم المادة
  مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

تناول العصور التاريخية التي مرت ببالد اليونان القارية بدءا من عصر البرونز  
وإسبرطة، ثم يعالج التوسع االستيطاني  وانتهاء بنشوء دويالت المدن اليونانية كأثينا 

في شواطئ البحر المتوسط والبحر اإليجي والبحر األسود ونتائج هذا التوسع 
السياسية والحضارية حتى نشوب الحروب الفارسية ومن ثم فترة الصراع بين دويالت 
المدن التي مهدت السبيل لبروز مقدونية وبداية العصر الهللينستي. أما القسم 

ي فيتناول تاريخ إيطاليا وعالقاتها بالعناصر اإلغريقية داخل إيطالية وخارجها، الثان
ثم تأسيس مدينة روما وقيامها بتوحيد ايطاليا تحت زعامتها، كما يتعرض للعصور 
الملكية والجمهورية واإلمبراطورية مع التركيز على مراحل التوسع في حوض 

م مع دول العصر الهلينستي في  المتوسط وصدام روما الجمهورية مع قرطاجة ث
 .مقدونيه وسورية ومصر

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 منذ اقدم العصور وحتى اضمحاللها واثارها تاريخ االغريق وبالد اليونان وحضارتها 
 منذ بدايات تكوينها وحتى نهاية االمبراطورية الرومانية واثارها تاريخ دولة الرومان 

 
 المنهجية الكتب 

عبدالمنعم  عبو عادل نجم دراسة في التاريخ والحضارة / تأليفن , الرومان و اليونا
   رشاد

 
 المصادر الخارجية

 

 مدخل الى تاريخ االغريق ... أ. بتري / ترجمة يونيل يوسف      
 مدخل الى تاريخ الرومان ... أ. بتري / ترجمة يونيل يوسف       

 اليونان والرومان / تأليف علي عكاشة , شحاذة الناطور, جميل بيضون  
 ممدوح درويشليف أ/ ت معالم تاريخ وحضارة اليونان والرومان

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلميجهاز 

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب  الكلية :

 االثار القســم :
 رابعةال المرحلة :

 رعد اسماعيل نعمان اسم المحاضر :
 مدرس :  اللقب العلمي

 تاريخ اسالمي  دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية االداب   مكان العمل  :
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 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

20%  5% - 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

 %50كال من الفصلين االول والثاني درجة 
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 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

التعريف بدولة االغريق    2022/ 5/10 1

وملخص الهم مميزات ذلك 

 العصر وحضارته  

  

   جغرافية بالد اليونان وتأثيرها  12/10/2022 2

االقوام والحضارات التي سبقت  19/10/2022 3

 االغريق 

  

هوميروس وااللياذة  26/10/2022 4

 واالوديسة 

  

   دويالت المدن االغريقية   2022/ 2/11 5

   اسبارطة ونظام الحكم فيها 2022/ 9/11 6

   االمتحان األول  16/11/2022 7

   الدولة االثينية االولى   23/11/2022 8

   شرائع وقوانين اثينا  30/11/2022 9

   اصالحات كليسثنسن  2022/ 7/12 10

الحمالت الفارسية على بالد  14/12/2022 11

 اليونان

  

سيطرة المقدونيين على  21/12/2022 12

 اليونان

   

واهم  حكم االسكندر المقدوني 28/12/2022 13

 مميزاته 

  

بعض اوجه الحضارة  4/1/2023 14

 واثارها  يةغريقاال

  

   االمتحان الثاني 2023/ 11/1 15

   مراجعة مواد الفصل األول  2023/ 18/1 16

 عطلة نصف السنة 
   انروملالتعريف بدولة ا 2023/ 22/2 17

وملخص الهم مميزات ذلك 

  

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريتالجامعة :
 اآلدابالكلية :

 ثاراالاسم القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 رعد اسماعيل نعماناسم المحاضر الثالثي :
  مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 كلية اآلداب مكان العمل  :
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 العصر وحضارته 
   ن وتأثيرهاجغرافية بالد الروما 1/3/2023 18

   العصور االولى لروما   8/3/2023 19

   بناء روما وابرز الروايات   2023/ 15/3 20

   روما في عهد الملوك   2023/ 22/3 21

   عصر الجمهورية   2023/ 29/3 22

الحرب البونية االولى اسبابها  5/4/2023 23

 ونتائجها  

  

الحرب البونية الثانية اسبابها  2023/ 12/4 24

 ونتائجها  

  

   االمتحان االول  2023/ 19/4 25

يوليوس قيصر والعصر   2023/ 26/4 26

 االمبراطوري 

  

وبداية االمبراطور اوغسطس  3/5/2023 27

 التاريخ الميالدي 

  

   انطونيوس واوكتافيوس  2023/ 10/5 28

ة اوكتيوم ونهاية  معرك  2023/ 17/5 29

 باترا انطونيوس وكليو

  

بعض اوجه الحضارة  2023/ 24/5 30

 واثارها الرومانية 

  

    االمتحان الثاني 2023/ 31/5 31

   مراجعة لمفردات المنهج  7/6/2023 32

  

 

 

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ :
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Raad Asmail Noaman 
E_mail  raad_ismail@tu.edu.iq   
Title History of the Greeks and Romans 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

The history of the Greeks and the country of Greece and its 
civilization from the earliest times until its decay 

 The history of the Roman state from the beginnings of its 
formation until the end of the Roman Empire 

 
Course Description 
 

The history of the Greeks and the country of Greece and its  
civilization from the earliest times until its decay 
The history of the Roman state from the beginnings of its 
formation until the end of the Roman Empire 

 
Textbook 

Introduction to the history of the Greeks ... a.  Petri / Translated by 

Yonel Yusef 

   Introduction to the history of the Romans ... a.  Petri / Translated 

by Yonel Yusef 

 
References 

Greece and the Romans, A Study in History and Civilization, by Adel 

Najm Abbou Abdel Moneim Rashad 

   Greece and the Romans / Written by Ali Okasha, Shehada Al-

Natour, Jamil Beydoun 

 A summary of the history of Greece and the Romans / by Jerji 

Zaidan 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Final Exam 

As (25%) As (25%) As (50%) 
General Notes  

University:Tikrit University 

College:Art 

Department:History 

Stage:The Sconed 

Lecturer name: raad asmail 

noaman  

 Academic Status:Assistant 

Professor 

Qualification:dictor 

Place of work:Art college 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 
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 األسبوعيجدول الدروس 
 

 عمار صبحي خلف جواد  االسم
 mailto:ammaddad16@tu.edu.iq البريد االلكتروني 

 االسالمية الفنون الزخرفية  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل 

 .في العراق  خالل العصور االسالمية دراسة الفنون الزخرفية دراسة اهداف المادة

 الفنون االسالمية كافة  التفاصيل األساسية للمادة
 عبدالعزيز حميد وصالح العبيدي واخرون  : الفنون الزخرفية االسالمية الكتب المنهجية 

 صالح االلفي :الفن االسالمي ،اصوله فلسفته ابو  المصادر الخارجية
 

 تقديرات الفصل 
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية 
 االمتحان النهائي المشروع 

 %50 ـــــ %5 ــــــ 20%
 % 50درجة كال من الفصلين االول والثاني  معلومات اضافية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريت الجامعة :
 االداب  الكلية :

 اآلثار القســم :
 الثانيةالمرحلة :

 عمار صبحي خلفالثالثي :اسم المحاضر 
 أستاذ  مساعد اللقب العلمي :

 أالثار االسالمية المؤهل العلمي :
 اآلثارقسم  مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

ع
بو

س
أل
ا

 

 المادة النظرية التاريخ
المادة 
 العلمية

 المالحظات

   اسم الزخارف في اللغة واالصطالح مقدمة عن  7/10/2022 1

   الزخارف االسالمية انواع   14/10/2022 2

   الزخارف الهندسية  21/10/2022 3

      الزخارف النباتية 28/10/2022 4

   الزخارف االدمية والحيوانية  4/11/2022 5

   الكتابية الزخارف   11/11/2022 6

   الزخرفة على المباني  18/11/2022 7

   الزخرفة على التحف واالثار المنقولة 25/11/2022 8

   الخزف  1/12/2022 9

   المنسوجات االسالمية  8/12/2022 10

   الزجاج االسالمي  15/12/2022 11

     الخطوط العربية 22/12/2022 12

   االسالمية الحلي وااللبسة   1/1/2023 13

   االسلحة االسالمية  8/1/2023 14

   صناعة المفروشات االسالمية  15/1/2023 15

     

   زخارف سامراء  12/1/2023 16

   الزخارف العمارية واهميتها  19/1/2023 17

   التأثيرات المتبادلة بين اقطار البلدان االسالمية  26/1/2023 18

   الجوامع زخرفة  2023/ 3/2 19

   زخارف القصور  10/2/2023 20

   زخارف البيوت  17/2/2023 21

   االرابيسك   24/2/2023 22

   الرقاشون العرب  31/2/2023 23

   دراسات في اهم المدن االسالمية  2023/ 7/3 24

   المخطوطات والمنمنات  14/3/2023 25

   مدرسة بغداد للتصوير   21/4/2023 26

     نماذج من الحضارة االيرانية 5/4/2023 27

   نماذج من الحضارة الهندية  12/5/2023 28

   نماذج من الحضارة العثمانية  19/5/2023 29

   نماذج من الحضارة االندلسية  26/5/2023 30

  

 توقيع العميد :                                                  عمار صبحي خلف دأ.م. : توقيع االستاذ              

 
 مجهورية العراق 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامعة :
 الكلية :

 اسم القســم :
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي : 
 مكان العمل  :
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 استمارة لخطة التدريسية
 

 عالوي  نايف عبدهللا محمود االسم
 Nief111@tu.edu.iq البريد االلكتروني 

 العربية اللغة  اسم المادة
 ساعات اسبوعيا   2ساعة بمعدل  16 مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

أن ينشأ الطالب على حب الّلغة العربّية لغة القرآن الكريم. التعّرف على مواطن الجمال 
في الّلغة العربّية وآدابها، وأن يكتسب الطالب القدرة على دراسة فروع الّلغة العربّية. 

تعريف الطالب بألفاظ الّلغة العربّية الصحيحة وتراكيبها وأساليبها السليمة بطريقة  
ة. تمكين الطالب من القراءة الصحيحة، وأن يكتسب القدرة على استعمال مشوقة وجذاب

اللغة استعمااًل صحيحًا في االّتصال مع اآلخرين؛ كالسرعة وجودة اإللقاء وحسن  
التعبير، وتعويده حسن االستماع لما يسمع مما ييّسر له أموره ويعينه على قضاء  

درك النواحي الجمالية في أساليب حوائجه. تنمية الذوق األدبي لدى الطالب حتى ي
الكالم ومعانيه وصوره. تعويد الطالب التعبيرات السليمة الواضحة عن أفكاره وما يقع 
تحت حواسه نطقًا وكتابة وحسن استخدام عالمات الترقيم. تنمية قدرة ومهارة الطالب  

ة  . مساعد  الكتابة الصحيحة من جميع النواحياإلمالئية والخطية بحيث يستطيع 
الطالب على فهم التراكيب المعقدة واألساليب الغامضة وتمكين الطالب من التفكير  
 قدر بدّقة والبحث العقلي الدقيق. العمل على النهوض باللغة العربية والعمل على نشرها

 .   المستطاع

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
  قراءةً  الكريم القرآن قراءة من تجعلنا نتمكن التفاصيل األساسية للمادةمن خالل 

 هللا  صلى الّنبي أحاديث  وكذلك  له، الحقيقي المعنى وفهم األخطاء، من خاليةً   صحيحةً 
  قراءةً  ومعانيها أساليبها بكاّفة وإتقانها العربّية بتعلُّم إال ذلك يكون  وال وسلم؛ عليه

 . وكتابةً 
 والخطابة، الّتعبير، من يتمّكنون   بحيث   المتعلمين، عند   واإلبداعّية األدبّية الُقدرات  تنمية

واية، وكتابة   القوّية الّسليمة فاللُّغة وسالسة ؛ بفصاحة   والقصة والمقال، والخاطرة، الرّ 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريتالجامعة :
 االداب  الكلية

 اآلثارالقســم :
 األولى المرحلة :

 نايف عبدهللا محمود اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 االداب كلية مكان العمل  :
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 .واالستيعاب  الفهم إلى األسهل هي  المعاني الّسلسة الّتركيب 
 ُصورها وجمال والبالغّية اإلنشائّية وأساليبها معانيها واتساع العربّية اللُّغة جمال إظهار

  الكريم القرآن في أوالً  تتجّلى  والتي البديعة، محسناتها من ذلك وغير وتشبيهاتها
كمهم، العرب، وأقوال الُمعّلقات، في ُثمّ  وسلم، عليه هللا  صلى الّنبي وأحاديث   وح 
  اللسان فصاحة على للداللة هذا  يومنا حتى تدرس زالت  ما التي وأشعارهم وأمثالهم،

 .العربي

 
 

 الكتب المنهجية 
 

النحو الكافي ، تأليف أيمن أمين عبدالغني ، دار التوفيقية للتراث ، ـ 1
 .  2010القاهرة ، 

  
 

 المصادر الخارجية
 

 . طرفة بن العبدديوان ـ 1
 ديوان محمد مهدي الجواهري  ـ2
  اإلمالء والترقيم في الكتابة العربيةـ  3
 المعلقات السبعـ شرح  4
 

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  الفصل الدراسي
 الشهرية 

االمتحانات 
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

50% 40% 10% - 50% 
  معلومات اضافية 
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 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات العلمية المادة  المادة النظرية  التاريخ

ساعة اسبوعياً  3   سورة االنفطار تشرين أول  11/10/2022 1

ساعات  10بمعدل 

 في الشهر

   دراسة وتحليل شعر جاهلي 13/10 2

   معلقة الشاعر طرفة بن العبد   20/10 3

   دراسة وتحليل نص نثري 27/10 4

   الشعرالعموديدراسة وتحليل  تشرين ثاني  3/11 5

   مقطع من قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري 10/11 6

 إمتحان شهري إمتحان شهري إمتحان شهري 11/  17 7

   قراءة في كتاب البيان والتبيين للجاحظ 24/11 8

   تحليل  في كتاب البيان والتبيين للجاحظ كانون أول 1/12 9

   والتحليل في كتاب البيان والتبييننتائج القراءة  22/12 10

 إمتحان شهري إمتحان شهري إمتحان شهري 12/ 29 11

   الجملة االسمية كانون ثاني 5/1/2023 12

   والجملة االسمية االسمنظرة عن  12/1 13

14     

15     

 الفصل الثاني

   الجملة الفعلية شباط  23/2/2023 16

   والجملة الفعلية الفعلنظرة عن  آذار 2/3/2023 17

   كتابة العدد في العربية 9/3 18

   كيفية كتابة العدد 16/3 19

 إمتحان شهري إمتحان شهري إمتحان شهري   23/3 20

   قراءة عامة عن االمالء 30/3 21

   التاء المربوطة نيسان 6/4/2023 22

   التاء المبسوطة 13/4 23

   عامة عن بعض الكلمات التي فيها التاءنظرة    20/4 24

   همزة القطع 27/4 26

   همزة الوصل أيار  4/5/2023 27

   كيفية كتابة الهمزة 11/5 25

 إمتحان شهري إمتحان شهري إمتحان شهري   18/5 26

   نظرة عامة عن بعض الكلمات التي فيها الهمزة 25/5 27

   األخطاء الشائعةإلمامة في  حزيران 1/6/2023 28

29     

 توقيع العميد :                                                    توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 تكريتالجامعة :
 االدابالكلية :

   اآلثارالقســم :
 األولى المرحلة :

 نايف عبدهللا محمود اسم المحاضر الثالثي : 
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 االداب كلية مكان العمل  :

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:    اجلامعة     
 اآلداب:   املعهد  /ةالكلي    
 االاثر:       القسم العلمي     
 2022ـ    7ـ   30اتريخ ملء امللف :       

 
 :   التوقيع              :                                                         التوقيع     
                     :  املعاون العلمي  سما                                                    :  رئيس القسم  سما    

                                                        :   التاريخ                                                                :  لتاريخ   ا     
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل      
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة       
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة    شعبة  اسم مدير     
                   التاريخ          
 التوقيع     

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                         
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .15

 جتماع قسم اال / المركز  علميالقسم ال .16

او  اسم البرنامج األكاديمي  .17

 المهني 
 جتماعاال

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .18

   :النظام الدراسي  .19
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي

 اعتماد معايير جودة التعليم الشاملة المعتمد   برنامج االعتماد  .20

 وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة المؤثرات الخارجية األخرى  .21

 2022ـ  7ـ  30 تاريخ إعداد الوصف  .22

 أهداف البرنامج األكاديمي  .23

 مصادرهم العلمية المقررة لهم اطالع الطلبة على  -1

 اطالع الطلبة على المفردات التي سيدرسونها بكل دقة -2

 قيام الطلبة باالستعانة بأساتذتهم الستخراج المادة العلمية  -3

 معرفة قدرة الطلبة وامكانياتهم العلمية  -4

 دفع الطلبة وتشجيعهم على البحث والتحليل واالستنتاج -5

 البرنامج مع علوم اخرى لها عالقة بالتخصص ربط  -6

قدراتهم على ترجمة البحوث جديد من الباحثين يسهم في تطوير  توسيع مدارك الطلبة من اجل خلق جيل -7

 المكتوبة باللغة االنكليزية.  االجتماعية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .24

  االهداف المعرفية  -ب 
     الفهم واالستيعاب    -1أ

 التذكر-2أ

 التطبيق  -3أ
 التحليل -4أ
 التقويم  -5أ
 التركيب -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 تقديم ورقة بحثية  - 1ب 

      االلكترونياستخدام مهارات التعليم  - 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

  وحفظ المصطلحات االجتماعية  على الترجمة الطلبةشجيع االلقاء والمناقشة واساليب طرح االسئلة وت

 باللغة االنكليزية.

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحصيلية 

 االختبارات القصيرة  -1

 االختبارات الفصلية  -2

 االختبارات النهائية  -3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 استنتاج اهمية االسئلة الفكرية  -1ج         

 تحليل نوع االسئلة الموضوعية -2ج

   والترابط بين العصور التاريخيةادراك العالقة  -3ج   

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

   والمشاريع العملية التقارير بإعداد تكليف الطلبة  -1

 اجراء االختبارات التحريرية والشفوية  -2
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 طرائق التقييم     

 

 تقييم االعمال التي يقوم بها الطلبة في الجانب العملي ، والنظري ، واجراء االختبارات بأنواعها  

 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 االنكليزية  مهارة فهم النصوص االجتماعية -1د 

 الكتابة والقراءة بصورة صحيحة باللغة االنكليزية مهارة  -2د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 اساليب التدريس المختلفة بكل ما يخدم ايصال المادة للمتلقي 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 االختبارات التحصيلية بكافة انواعها ومستوياتها 

 

 بنية البرنامج   .25

 اسبوعيا الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 - 2 اللغة االنكليزية   الثالثة 

 - 2 اللغة االنكليزية   الرابعة
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .26

استعمااًل صحيحًا في  االنكليزية تمكين الطالب من القراءة الصحيحة، وأن يكتسب القدرة على استعمال اللغة 
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 . مع اآلخرين تواصلالالبحث و 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .27

 الجغرافية .رغبة الطالب ومعدله في الدراسة االعدادية ، والرقعة 

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .28

 والدراسات واالنترنت    البحوث والكتب 
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 مخطط مهارات المنهج
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 نموذج وصف المقرر

 م.م. اسراء علي حسيناسم التدريسي :

 اللغة االنكليزية:  وصف المقرر

والمخرجات المتوقع من الطالب تحقيقها ، واالستفادة منها  يوفر هذا الوصف ايجازا الهم الخصائص 

 في الحياة العملية 

 

  اآلداب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت /كلية  المؤسسة التعليمية  .8

 جتماع قسم اال    / المركز علمي القسم ال .9

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .10

 جيد جدا المتاحة أشكال الحضور  .11

 2023ـ  2022 الفصل / السنة  .12

 2022ـ  7ـ  30 تاريخ إعداد هذا الوصف  .13

 أهداف المقرر .14

تطوير قدرة وقابلية  . المكتوبة باللغة االنكليزيةوحفظ المصطلحات يهدف المقرر الى تشجيع الطلبة على فهم 
توعية  . وكذلك في التواصل مع االخرينالطلبة على استخدام اللغة االنكليزية بصورة صحيحة في البحث 

  الطلبة حول اهمية اللغة االنكليزية كلغة عالمية الكتساب المعرفة من كل دول العالم.

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .14
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  هداف المعرفية األ -أ
   تعريف الطلبة على اقسام الكالم واساسيات اللغة االنكليزية  -1أ

 تعليم الطلبة كيفية كتابة جمل صحيحة قواعديا  -2أ

 التي تم تدريسها خالل العام طلبة للمفردات والمصطلحات فهم ال -3أ
 
 
   

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الطلبة على االستفادة من اللغة االنكليزية في مهنهم بالمستقبل   عليمت - 1ب 

 على القراءة والكتابة بشكل سليم باللغة االنكليزية الطلبة   تعليم  - 2ب 

 تعليم الطلبة على كيفية ترجمة الدراسات المكتوبة باللغة االنكليزية   - 3ب 

 
   طرائق التعليم والتعلم     

 

 وااللقاء والمناقشة واالختبار المحاضرة 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحصيلية ، فضال عن تقييم النشاطات الالصفية التي يقوم بها الطالب 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العراق من خالل نصوص انكليزية تعريف الطالب بتاريخ   -1ج

  عراقعرفة الدور الريادي الحضاري للم -2ج

 بلده جعل الطالب يشعر بالفخر تجاه  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة وااللقاء والمناقشة واالختبار 

 

 
 طرائق التقييم     

 االختبارات التحصيلية ، فضال عن تقييم النشاطات الالصفية التي يقوم بها الطالب 
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 البنية التحتية   .16

 Pre-Intermediate Student’s Book- New - ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
Headway Plus 

- Intermediate Student’s Book- New Headway 
Plus 

 Pre-Intermediate Student’s Book- New - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Headway Plus 
- Intermediate Student’s Book- New Headway 
Plus 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

.... 
 مجيع املواقع البحثية على شبكة االنرتنت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية المهارات العامة و -د 

 االنكليزية  مهارة فهم النصوص  -1د 

 مهارة الكتابة والقراءة بصورة صحيحة باللغة االنكليزية  -2د 

 بنية المقرر  .15

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  التعليم طريقة 

 آداب بكالوريوس  4 2

 جتماع ا
 شفهي  محاضرة  

 تحريري  مناقشة     

  اختبار     
      
      
      
      



  
 9الصفحة 

 
  

. مساعدة  قراءة وكتابة بصورة صحيحة باللغة االنكليزية على استخدام المفردات االجتماعيةتعويد الطالب 
 الطالب على فهم التراكيب المعقدة واألساليب الغامضة وتمكين الطالب من التفكير بدّقة والبحث العقلي الدقيق. 

 

 
 


