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مكان العمل  :كلية االثار /جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي
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البريد االلكتروني

haidaraqeel86@gmail.com

اسم المادة

مقدمة في اللغات القديمة

مقرر الفصل

ثالث ساعات اسبوعيا

اهداف المادة

تسليط الضوء على لغات العراق القددي السدومرية و اديديدة و تداريت نداتيغ اللغتديغ و همت دارنما و يد ل
اللهجات التي تفرعت عمهما  ،و معرفة هن الحادت القواعدية لهاتيغ اللغتيغ  ،مع رح و توضيح نداتيغ
اللغتيغ في ضوء مصوص مسمارية سومرية و هيدية محددة مسبقا .

التفاصيل االساسية للمادة

تعريف الطلبة باللغدة السدومرية صفصدو اوو و اللغدة اديديدة صفصدو اوو ي تاريأهدا و همت دارنا و بعد
حادتها القواعدية و ي ل مصدوص مسدمارية سدومرية و ايديدة مأتلفدة تتطدرق لمدا تد عرضدن مسدبقا مدغ
المحاضرات و ب يو عملي .
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توقيع االستاذ :

المادة العلمية

المادة المظرية

مب ة عغ اللغة السومرية
ابتيار اليتابة – فرضية م ؤنا
اللغة السومرية ي ايت افها – تاريأها
مراحو تطور اليتابة المسمارية
أصائص اللغة السومرية
الت ابن اللفظي و ادأتالف اللفظي
العالمات الدالة
الجمع
الجملة الفعلية السومرية ي مقدمة
سوابق الحاو في الجملة الفعلية مع ادمثلة
هدوات الجملة الفعلية مع ادمثلة
ج ر الفعو السومري  -دحقة الحاضر
مراجعة عامة للفعو السومري
الت يير و التأميث
هدوات الجر
مص مسماري سومري تيريسي

عطلة نصف السنة
مص مسماري سومري تيريسي
اللغة اديدية ولهجاتها في العراق
اللغة اديدية ولهجاتها البابلية-اد ورية
العالمات الدالة قبو ادس وبعده
الضمائر الممفصلة
الضمائر المتصلة
ضمائر ادستفها
مراجعة عامة الضمائر اديدية
العدد
حادت اإلعرابي الرفع والمصب الجر
حادت اإلعرابي الجر -مراجعة
التميي Mimation
حروف الجر
مص مسماري هيدي تيريسي
مص مسماري هيدي اقتصادي
مراجعة عامة
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