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اسم المادة

المغة األكدية

مقرر الفصل

ثالث ساعات اسبوعيا

اهداف المادة

تعميم الطالب المغة األكدية ودراسة قواعدها وقراءة وترجمة وتحميل
النصوص المسمارية

التفاصيل االساسية لممادة

مدخل الى المغة األكدية والتعريف بها كونها تنتمي الى عائمة المغات
الجزرية والجممة األسمية والفعمية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

 -1نائل حنون  ,المعجم المسماري
 -2نائل حنون  ,شريعة حمورابي

-3فوزي رشيد  ,قواعد المغة األكدية
 -4عامر سميمان  ,المغة األكدية ( البابمية -اآلشورية ) تاريخها
وتدوينها وقواعدها.
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المادة النظرية

المادة العلمية

يالحظاث ػايت ػٍ انهغت األكذٌت
تارٌخ انهغت
تارٌخ انكتابت فً بالد انرافذٌٍ
انخصائض انؼايت نهغت األكذٌت
انتصٍُف انهغىي
انؼالياث انذانت
انؼالياث انريزٌت
انُهاٌاث انصىتٍت
حروف انؼهت فً انهغت األكذٌت
انحروف انصحٍحت
اإلبذال -اإلػالل
اإلدغاو – انتًٍٍى
حاالث اإلضافت
انضًائر انشخصٍت انًُفصهت
انضًائر انًتصهت يغ األفؼال
األسًاء وانصفاث
ػطهت َصف انسُت
انًفرد وانًثُى وانجًغ
حاالث اإلػراب
ضًائر اإلشارة
حروف انجر
انفؼم واقسايه
تصٍُف انفؼم
َصىص يُتخبت يٍ قىاٍٍَ
حًىرابً
َصىص يسًارٌت راث يضايٍٍ
اقتصادٌت
يٍزاٌ انفؼم
انفؼم انصحٍح وانفؼم انًؼتم
انصٍغ انفؼهٍت
تصرٌف األفؼال
حانت انستٍتف
انفؼم انًاضً
انفؼم انًضارع
فؼم األير
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تىقٍغ االستار :

تىقٍغ انؼًٍذ :

المالحظات

