
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 مهند عاشور شناوة   االسم
  muhanadas@yahoo.com البريد االلكتروني

 ات القديمةالمغ اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 لمبسطة تعليم الطالب قراءة وكتابة اللغة السومرية ا

 التفاصيل االساسية لممادة
 

بداية الكتابة وتطورها وبداية اللغة السومرية ومراحلها والجملة االسمية وكيفية تركيبها 
 والحشوات والقواعد العامة 

 
 الكتب المنهجية

 

    F.A.ALI &A.SULAIMAN &A.AL.ZEEBARI&A.AL-ADAMI. 
INTRODUCTION TO THE STUDY OF ANCIENT 
LANGUAGES.MOUSL,1980                              

 
 المصادر الخارجية

 

  9191فوزي رشيد , قواعد اللغة السومرية , بغداد,  
EDZARD ,SUMERIAN GRAMAR ,BIRLIN ,1978   

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول + الثاني

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

63%  4% - 36% 
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية  الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 االولىالمرحلة :

مهند عاشور  :اسم المحاضر الثالثي
 شناوة

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 مكان العمل  :
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 استمارة الخطة التدريسية لممادة
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 مشترك مع المسماري  اكتشاف الكتابة  2/92/2195 1
   راسة اللغات القديمة  لد مدخل   3/92/2195 2

   العراق بالقديمة   مدخل اللغات  4/92/2195 3

    مراحل الكتابة   2195/ 1/92 4

   الكتابة الصورية  91/92/2195 5

   الكتابة الرمزية  99/92/2195 6

   الكتابة المقطعية  2195/ 96/92 7

   الكتابة السومرية وخصائها  99/92/2195 8

   مواد الكتابة   9

   رسم العالمات  11

   مسماري انتشار الخط ال  11

12  Phonology   

13  Morphology   

14  Homophonies    

15  polyphonies   

   العالمات الدالة   16

 عطلة نصف السنة

   تسبق االسماء  العالمات الدالة  17

   تلي االسماء العالمات الدالة  18

   قواعد  اللغة السومرية   19

   اسقاط الحرف الصحيح   21

   المضاف والمضاف اليه   21

   المضاف والمضاف اليه باالمثلة  22

   الصفة بالسومرية   23

   الصفة بالسومرية باالمثلة  24

   باالمثلة ofحشوات   25

   باالمثلة ofحشوتان   26

   باالمثلة ofثالث حشوات   27

   اللفاظ الملكية مع االمثلة   28

   باالمثلةofاللفاظ الملكية مع    29

   صيغ الجمع مع االمثلة   31

   اسماء االشارة مع االمثلة   31

   حروف الجر مع االمثلة   32

 :توقيع العميد       يع االستاذ :توق 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية  الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 االولى  المرحلة :

مهند عاشور  لثالثي :اسم المحاضر ا
 شناوة 

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :
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