
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 عمي والء صادق عبد االسم
 Walaa_sadeq25@yahoo.com البريد االلكتروني

 استنساخ كتابات مسمارية اسم المادة
 ثالث ساعات اسبوعيا   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

وحفظ العالمات  النصوص المسمارية كيفية استنساخ ةبتعميم الطم
 المسمارية 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

تسميط الضوء النصوص المسمارية ومضامينها والعالمات المسمارية تبعا  
 لكل عصر  

 
 الكتب المنهجية

 

 
 المصادر الخارجية

 

 نائل حنون ,  المعجم المسماري  -1

 سماريةعامر سميمان , الكتابة الم -2

وحسب تسمسل العصور  منتخبة اختيار نصوص مسمارية-3
 واستنساخ تمك النصوص المسمارية

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 األول 

اإلمتحانات 
 اليومية

الفصل الدراسي 
 الثاني

اإلمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي

11% 2% 11% 2%  06% 
  معمومات اضافية

 
 

 

 

 

 

 

 ة العراقجمهوري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 اآلثار  الكلية :

 الدراسات المسمارية القســم :
 األولى المرحلة :

والء صادق  اسم المحاضر الثالثي :
 عبدعلي

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 مكان العمل  :
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 ة الخطة التدريسية لممادةاستمار 
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تًهُد ػن تارَد انكتاتح  1

   اهًُح نكتاتح  2

   انكتاتح وانهغح  3

   ياقثم انكتاتح  4

   اسثاب ظهىر انكتاتح  5

   اذتراع انكتاتح  6

   تارَد انكتاتح انًسًارَح  7

   وتطىرها اخ انكتاتح انًسًارَحتداَ  8

   انتشار انكتاتح انًسًارَح   9

   انكتثح)اننساخ( فٍ تالد انرافدَن  11

   يادج انكتاتح  11

   اشكال انرقى انطُنُح ويضايُنها  12

   إػداد انىاح انطُن  13

   قهى انكتاتح  14

كُفُح استنساخ اننصىص   15

 انًسًارَح

  

   ص انًسًارَح انًكتشفحاقدو اننصى  16

  قهى انكتاتح  ػطهح نصف انسنح

   تنظُى اننض انًسًارٌ  17

   يضايُن اننصىص انًسًارَح  18

انًالحظاخ انىاجة اتثاػها فٍ   19

 استنساخ اننصىص انًسًارَح

  

   قراءج اننصىص انًسًارَح  21

استنساخ نض يسسًارٌ ين   21

 انؼصر انسىيرٌ انقدَى

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   22

 انؼصر األكدٌ انقدَى

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   23

 انؼصر انسىيرٌ انحدَث

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   24

 انؼصر انثاتهٍ انقدَى

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   25

 انؼصر انثاتهٍ انىسُط

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   26

 انؼصر انثاتهٍ انحدَث

  

نض يسسًارٌ ين  استنساخ  27

 انؼصر انثاتهٍ انًتأذر

  

استنساخ نض يسسًارٌ ين   28

 انؼصر اِشىرٌ انحدَث

  

   انكتاتح ػهً يىاد اذري غُر انطُن  29

   اكتشاف اننصىص انًسًارَح  31

   يؼاجح انرقى انطُنُح  31

   انهغح األكدَح وانكتاتح انًسًارَح  32

 تىقُغ انؼًُد :      تىقُغ االستاذ : 

 


