
 المادة اللغة السومرية –وصف المقرر للمرحلة الثانية مسماري 

 مفردات المادة المقدمة للطلبة ت 

 ابتكار الكتابة / نشوء الكتابة /  أعادة اكتشاف اللغة السومرية  1

 تاريخ اللغة السومرية وانتشارها / تطور الكتابة المسمارية   2

 الجملة الفعلية السومرية / ادوات الجملة الفعلية / التذكير والتأنيث بالسومرية    3

 حروف الجر / اسماء االشارة   4

 الكتابة على االختام   5

 ur nammuمن عصر الملك  كتابة على ختم من عصر ساللة اور الثالثة 6

 sulgiمن عصر الملك  كتابة على ختم من عصر ساللة اور الثالثة 7

 amar su enمن عصر الملك  كتابة على ختم من عصر ساللة اور الثالثة 8

 su  suenمن عصر الملك  كتابة على ختم من عصر ساللة اور الثالثة 9

 Ibi suenمن عصر الملك  كتابة على ختم من عصر ساللة اور الثالثة 10

( كمثال سنة اعتالء الملك   date formulaتعليم الطالب بعض الصيغ التاريخية ) 11

shulgi ) الحكم )استنساخ , لفظ , معنى 

 shulgiمن حكم الملك  25تعليم الطالب ) قراءة ترجمة تحليل ( السنة ال  12

 shulgiمن حكم الملك  28تعليم الطالب ) قراءة ترجمة تحليل ( السنة ال  13

 shulgiمن حكم الملك  30تعليم الطالب ) قراءة ترجمة تحليل ( السنة ال  14

  Ibi suenمن حكم الملك  2تعليم الطالب ) قراءة ترجمة تحليل ( السنة ال  15

 حفظ وتعلم عناوين كتب سومرية مهمة  16

 اعراب كلمات سومرية مهمة  17

 لقديمة ما هي النصوص االقتصادية في الحضارة العراقية ا 18

 ماذا يستفاد اآلثاري من النصوص االقتصادية في الحضارة العراقية القديمة 19

 1نص اقتصادي عن الشعير 20

 2نص اقتصادي عن الشعير 21

 3نص اقتصادي عن الشعير 22

 نص اقتصادي عن الطحين 23

 نص اقتصادي عن الخراف 24

 نص اقتصادي عن االماء  25

 لعطورنص اقتصادي عن ا  26

 نصوص التكريس 27

 تقسم الجملة في نصوص التكريس السومرية وتطبيق القواعد عليهاكيف   28

 gudeaننكشزيدا من زمن االمير لإلله نص تكريسي  29

 Ur-Nammuمن عصر الملك   Enlilلإلله النص تكريسي  30

 

 

 

 

 



 المادة النصوص السومرية  –وصف المقرر للمرحلة الثالثة مسماري 

 

 مفردات المادة المقدمة للطلبة   ت 

 أعادة اكتشاف الكتابة السومرية  1

 قواعد اللغة السومرية 2

 الجملة االسمية و الفعلية في اللغة السومرية 3

 باللغة السومرية   نصوص التكريس  4

 Ningiszidaلإلله  نص التكريس 5

 ننكرسولإلله  نص التكريس  6

 ( sin) االله  Nannarلإلله  التكريسنص  7

 نانشهلإلله  نص التكريس 8

 الجزء االول لنص تكريس االناء اينميتيا النذري 9

 الجزء الثاني من نفس النص 10

 نص تمثال المتحف العراقي الى كوديا 11

 اعراب مجموعة كلمات سومرية 12

 الى عيار الوزن ) على شكل بطه ( نص التكريس 13

 يتضمن التبليغ القانونينص سومري   14

 انليللإلله  نص التكريس 15

 النصوص المسماريةمختلفة من أنواع   16

 اهم انواع النصوص االقتصادية 17

 النصوص االقتصادية  18

 الفائدة من النصوص االقتصادية 19

 مضمون النصوص االقتصادية  20

 1نص اقتصادي عن الشعير 21

 2نص اقتصادي عن الشعير 22

 3نص اقتصادي عن الشعير 23

 4نص اقتصادي عن الشعير 24

 نص اقتصادي عن الطحين 25

 نص اقتصادي عن الشعير والطحين والحمص  26

 نص اقتصادي عن الخراف 27

 نص اقتصادي عن االماء  28

 نص اقتصادي عن الثيران والحمير المخصصة للحراثة 29

 نص اقتصادي عن السمن 30

 

 

  

 



 

 المادة النصوص السومرية –المقرر للمرحلة الرابعة مسماري وصف 

 مفردات المادة المقدمة للطلبة   ت

  1دراسة النص السومري للنزاع ما بين مدينتي اوما ولجش العمود  1

 2دراسة النص السومري للنزاع ما بين مدينتي اوما ولجش العمود  2

  3 اوما ولجش العمودا بين مدينتي دراسة النص السومري للنزاع م 3

 gudea    (A )دراسة نص سومري يعود لالمير  4

 gudea    (B )دراسة نص سومري يعود لالمير  5

 gudea    (c )دراسة نص سومري يعود لالمير  6

 تعليم الطالب استنساخ المثل السومري ) أي كاتب هذا الذي ال يجيد اللغة السومرية ( 7

 ن ضياع ختم تاجر سومريدراسة نص سومري يتضم 8

 اعراب مجموعة من االفعال السومرية  9

 ختم ملكي على االجر باللغة السومرية يعود الى الملك نبوخذنصر 10

 دراسة تحليل مجموعة من االفعال السومرية المهمة 11

 نص سومري من عصر فجر السالالت  12

 نص سومري من العصر االكدي  13

  العصرالسومري الحديثنص سومري من  14

 نص سومري من العصر البابلي القديم  15

 حفظ مجموعة من الكلمات السومرية ) استنساخ , لفظ . معنى ( 16

 حفظ قائمة بالمصطلحات السومرية اللغوية وما يقبلها باللغة االنكليزية 17

 شرح النصوص االدبية السومرية  18

 اهمية النصوص االدبية السومرية وبداية ظهورها  19

 تقسم الجملة في النصوص االدبية السومرية وتطبيق القواعد عليها  20

 (8-1) نص تكريسي باللغة السومرية يعود الى الملك البابلي حمورابي 21

 (18-9)نص تكريسي باللغة السومرية يعود الى الملك البابلي حمورابي 22

 نص تكريسي باللغة السومرية يعود الى الملك االشوري اشوربانيبال 23

 ( 10-1تحليل لنص الملك السومري لوكال زاكيزي االسطر )  -ترجمة -قراءة 24

 ( 10-1تحليل لنص الملك السومري اوتو حيكال االسطر )  -ترجمة  -قراءة 25

 1نص جرد سنوي من عصر ساللة اور الثالثة  ج 26

 2ج د سنوي من عصر ساللة اور الثالثةنص جر 27

 3ج نص جرد سنوي من عصر ساللة اور الثالثة 28

 1نص اداريا من عصر ساللة اور ثالثة  ج  29

  2نص اداريا من عصر ساللة اور ثالثة  ج 29

 3نص اداريا من عصر ساللة اور ثالثة ج 30

 

 

 


