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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبِؼخ اٌّٛطً / و١ٍخ االثبؼ اٌّؤقكخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لكُ اٌٍغبد اٌؼؽال١خ اٌمع٠ّخ اٌمكُ اٌدبِؼٟ / اٌّؽوؿ .2

 اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ / اٌظف االٚي اقُ / ؼِؿ اٌّمؽؼ .3

 ظؼاقخ ٔظؽ٠خ اٌجؽاِح اٌزٟ ٠عضً ف١ٙب .4

 اٌٛلذ ٚاٌّىبْ اٌّسعظ ثسكت اٌدعٚي االقجٛػٟ ٌٍمكُ أشىبي اٌسؼٛؼ اٌّزبزخ .5

 2121-2119اٌفظ١ٍٓ اٌعؼاق١١ٓ االٚي ٚاٌثبٟٔ /  اٌفظً / اٌكٕخ .6

 قبػخ ٌىً فظً ظؼاقٟ 30قبػخ ثٛالغ  60 )اٌىٍٟ(ػعظ اٌكبػبد اٌعؼاق١خ  .7

 1/9/2119 ربؼ٠ص إػعاظ ٘ػا اٌٛطف .8

االؽالع ػٍٝ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ ٚربؼ٠طٙب ِٕػ ثعا٠خ اضزؽاػٙب ٚززٝ اٌّمؽؼ:أ٘عاف  .9

أمؽاػٙب فؼال ػٓ ػؽع وزبثبد ِكّبؼ٠خ ِٕزطجخ ِٓ ػظٛؼ ِطزٍفخ ٚرؼ١ٍُ اٌطٍجخ االقب١ٌت 

 اٌسع٠ثخ اٌّزجؼخ فٟ اقزٕكبضٙب 
 
 

 
 



 

 ٚاٌزم١١ُِطؽخبد اٌزؼٍُ ٚؽؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .11

 ؽؽائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ أ. 

 ػؽع ّٔبغج ِٓ اٌىزبثبد اٌّكّبؼ٠خ ِٓ ِطزٍف اٌؼظٛؼ اٌؼؽال١خ اٌمع٠ّخ . .1

رعؼ٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ شىً اٌؼالِخ اٌّكّبؼ٠خ ٚرطٛؼ٘ب ػجؽ  .2

 اٌؼظٛؼ.

 ظؼاقخ ربؼ٠ص اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ . .3

 اٌّكّبؼ٠خ.اشؽان اٌطٍجخ فٟ اٌشؽٚزبد اٌّزؼٍمخ ثزبؼ٠ص اٌىزبثخ  .4

 

 ائك اٌزم١١ُ ة. ؽؽ

 

 اضزجبؼاد شف٠ٛخ اقجٛػ١خ . .1

 ٚاخجبد ث١ز١خ . .2

 ؼاد رسؽ٠ؽ٠خ.اضزجب .3

 اِزسبْ ٔظف اٌفظً. .4

 اِزسبْ ٔٙب٠خ اٌفظً ٚاٌزم١١ُ إٌٙبئٟ ٌٍطٍجخ . .5

 

 اٌزفى١ؽ ِٙبؼادج. 

 ػؽع ِبظح اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ ثبوثؽ ِٓ اقٍٛة . .1

اٌّكّبؼ٠خ ٚاٌّؼزّعح ػب١ٌّب ِٓ اخً رط٠ٛؽ ِكزٜٛ االؽالع ػٍٕٝ اٌّظبظؼ اٌسع٠ثخ ٌٍىزبثخ  .2

 اٌّٙبؼاد ػٕع اٌطٍجخ .

 ِٕبلشخ االقئٍخ ٚاالقزفكبؼاد ٚاثعاء االؼاء ٌفُٙ اٚػر ٚاظق ٌٍىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ . .3

اقزطعاَ اقٍٛة اٌؼؽع ٌٍىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ ٚطٛؼ رٛػ١س١خ ٌّؽازً رطٛؼ اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ  .4

 ( . power pointزطعاَ خٙبؾ اي ) ػجؽ اٌؼظٛؼ اٌّطزٍفخ ػٓ ؽؽ٠ك اق

 

 

 اٌّٙبؼاد األضؽٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛؼ اٌشطظٟ(اٌّٙبؼاد اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ). ظ

 اػزّبظ اقٍٛة اٌشؽذ الوثؽ ِٓ ِؽٖ ٚخؼً اٌطبٌت ٠زفبػً ثشىً ِجبشؽ ِغ اٌّمؽؼ اٌعؼاقٟ . .1

 ٠طٛؼ لبث١ٍبد اٌطٍجخ . ؽائك فٟ ظؼاقخ اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ، ٚثّبرٛػ١ر افؼً اٌط .2

 اٌّكبّ٘خ فٟ رب١ً٘ اٌطبٌت ٚاوكبثٗ اٌطجؽاد اٌالؾِخ فٟ ظؼاقخ اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ .3

رشط١ض اُ٘ اٌّشبوً اٌزٟ لع ٠ٛاخٙٙب اٌطبٌت اثٕبء اٌؼًّ ثؼع اٌزطؽج فٟ اٌّؤقكبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  .4

ػٍٝ اٌطجؽاد ٚظٚائؽ االثبؼ اٌّطزٍفخ ٚقجً ردبٚؾ٘ب ثبقٍٛة ٠ؼؿؾ اٌثمخ ثبٌٕفف ٚاالػزّبظ 

 اٌّىزكجخ .
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 بنيت المقرر .11
 

 األسبوع
السا

 عاث
 مخرجاث التعلم المطلوبت

اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

 3 االٚي
ِعضً ػٓ ربؼ٠ص اٌىزبثبد 

 اٌمع٠ّخ
  ٔظؽٞ الكتابة المسمارية

 اٌثبٟٔ
ػؽع قؽ٠غ الوزشبف  3

 اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ
 ٔظؽٞ المسماريةالكتابة 

اخؽاء اضزجبؼاد 

 شف٠ٛخ

 اٌثبٌث
 ا١ّ٘خ اٌىزبثخ / 3

 اٌىزبثخ ٚاٌٍغخ
تاريخ الكتابة المسمارية 

 وفك رموزها
 ٔظؽٞ

 ى١ٍف ٚاختر

 اٌؽاثغ
فه ؼِٛؾ اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ  3

/ 

 ربؼ٠ص اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ

تاريخ الكتابة المسمارية 
 وفك رموزها

 ٔظؽٞ
ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ 

 اٌشؽذ 

 اٌطبِف
3 

أزشبؼ اقزطعاَ اٌىزبثخ 

 اٌّكّبؼ٠خ
تاريخ الكتابة المسمارية 

 وفك رموزها

اخؽاء  –ٚاخجبد  ٔظؽٞ

اضزجبؼاد شف٠ٛخ + 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ

 اٌكبظـ
ثعا٠بد اٌىزبثخ / ِبلجً اٌىزبثخ  3

 فٟ ثالظ اٌؽافع٠ٓ
الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

 ٔظؽٞ
 رى١ٍف ٚاخت

 اٌكبثغ
 اٌىزبثخِؽازً رطٛؼ  3

)اٌظٛؼ٠خ ، اٌؽِؿ٠خ ، 

 اٌّمطؼ١خ(

الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

 

 ٔظؽٞ
ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ 

 اٌشؽذ

 اٌثبِٓ
3 

إٌٙب٠بد اٌظٛر١خ/أٛاع 

 اٌؼالِبد اٌعاٌخ
الكتابة المسمارية 
 ومراحل تطورها

اخؽاء  –ٚاخجبد  ٔظؽٞ

اضزجبؼاد شف٠ٛخ + 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ

 اٌزبقغ

3 

 ٔظف اٌفظًاخؽاء اِزسبْ 

تاريخ الكتابة المسمارية 
الكتابة  وفك رموزها /

المسمارية ومراحل 
 تطورها

 

اخؽاء اِزسبْ  ٔظؽٞ

 رسؽ٠ؽٞ

 رى١ٍف ٚاخت ٔظؽٞمواد الكتابة وادواتها اشىبي اٌؽلُ اٌط١ٕ١خ  3 اٌؼبشؽ



 

ٚازدبِٙب/ اٌىزبثخ ػٍٝ ِٛاظ 

 اضؽٜ قٜٛ اٌط١ٓ
 وطرائق التعلم

 اٌسبظٞ ػشؽ
اقبق١خ ٌٍىزبثخ/ اٌط١ٓ ِبظح  3

 أٛاع اٌؼالِبد اٌّكّبؼ٠خ

مواد الكتابة وادواتها 
 وطرائق التعلم

ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ  ٔظؽٞ

 اٌشؽذ

 اٌثبٟٔ ػشؽ
3 

 لٍُ اٌىزبثخ / رؼٍُ اٌىزبثخ
مواد الكتابة وادواتها 

 وطرائق التعلم

اخؽاء  –ٚاخجبد  ٔظؽٞ

 اضزجبؼاد شف٠ٛخ

 اٌثبٌث ػشؽ
3 

اٌّعؼقخ اٌىزجخ / اٌّىزجبد/ 

 ٚاظاؼرٙب

مواد الكتابة وادواتها 
 وطرائق التعلم

 

 ٔظؽٞ

اخؽاء  –ٚاخجبد 

اضزجبؼاد شف٠ٛخ + 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ

 اٌؽاثغ ػشؽ
3 

ِؽاخؼخ ٌّٛاػ١غ اٌفظً 

 االٚي

جميع مواضيع الكتابة 
المسمارية للفصل 

 االول

 

 ِؽاخؼخ ٔظؽٞ

 اٌطبِف ػشؽ 
ِؽاخؼخ ػبِخ ٚاالقزؼعاظ  3

 االٚيالِزسبٔبد اٌفظً 
 

اخؽاء اِزسبْ  ٔظؽٞ

 رسؽ٠ؽٞ

 اِزسبْ ٔٙب٠خ اٌفظً االٚي 3 اٌكبظـ ػشؽ
جميع المواضيع 

 الخاصة بالفصل االول
اخؽاء اِزسبْ  ٔظؽٞ

 رسؽ٠ؽٞ

 3 اٌكبثغ ػشؽ

ظٚؼ  -ثعا٠خ اٌفظً اٌثبٟٔ 

اٌٛثبئك ) االؼش١فبد(/ 

ِؼب١ِٓ إٌظٛص 

 اٌّكّبؼ٠خ

مواد الكتابة وادواتها 
 وطرائق التعلم

 

 ٔظؽٞ
 رى١ٍف ٚاخت

 3 اٌثبِٓ ػشؽ
ؽؽ٠مخ  -ثعا٠خ اٌفظً اٌثبٟٔ 

اٌىزبثخ / ػٕبطؽ اٌؼالِبد 

 اٌّكّبؼ٠خ ٚاقٍٛة وزبثزٙب
 طرائق الكتابة ونظمها

 

 ٔظؽٞ
ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ 

 اٌشؽذ

 3 اٌزبقغ ػشؽ
اٌىزبثخ  -ثعا٠خ اٌفظً اٌثبٟٔ 

 ػٍٝ اٌسدؽ/ رٕظ١ُ إٌض
 طرائق الكتابة ونظمها

 

 ٔظؽٞ

اخؽاء  –ٚاخجبد 

اضزجبؼاد شف٠ٛخ + 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ  

 رى١ٍف ٚاخت ٔظؽٞ طرائق الكتابة ونظمها ٚقبئً ِٕغ اٌزؿ٠ٚؽ 3 اٌؼشؽْٚ

اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

اوزشبف إٌظٛص 

اٌّكّبؼ٠خ / ػٍُ االشٛؼ٠بد 

 / اٌؽلُ اٌط١ٕ١خ

استنساخ النصوص 
 المسمارية وقرائتها

 

 ٔظؽٞ
ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ 

 اٌشؽذ

اٌثبٟٔ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

اٌؼّبي اٌشؽلبؽ١ْٛ / ِؼبٌدخ 

 اٌؽلُ اٌط١ٕ١خ

استنساخ النصوص 
 المسمارية وقرائتها

ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ  ٔظؽٞ

 اٌشؽذ

اٌثبٌث 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

اٌعؼاقبد اٌّكّبؼ٠خ فٟ 

ظاضً ٚضبؼج اٌؼؽاق / 

اقزٕكبش إٌظٛص 

 اٌّكّبؼ٠خ

استنساخ النصوص 
 المسمارية وقرائتها

 

 

 ظؽٞٔ

اخؽاء  –ٚاخجبد 

اضزجبؼاد شف٠ٛخ + 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ  

اٌؽاثغ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
 اخؽاء اِزسبْ ٔظف اٌفظً 3

طرائق الكتابة ونظمها 
استنساخ النصوص  /

 المسمارية وقرائتها

 ٔظؽٞ
ِؽاخؼخ + اخؽاء 

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ

اٌطبِف 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

االقف اٌّؼزّعح فٟ 

االقزٕكبش / لؽاءح إٌظٛص 

النصوص استنساخ 
 المسمارية وقرائتها

 ٔظؽٞ
 رى١ٍف ٚاخت
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 اٌّكّبؼ٠خ

اٌكبظـ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

لؽاءح إٌظٛص اٌكِٛؽ٠خ 

ٚاالوع٠خ ٚوزبثزٙب ثبٌسؽف١ٓ 

 اٌؼؽثٟ ٚاٌالر١ٕٟ 

استنساخ النصوص 
 المسمارية وقرائتها

 

 ٔظؽٞ
ِشبؼوخ اٌطٍجخ فٟ 

 اٌشؽذ

اٌكبثغ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

ِؽاخؼخ ِٛاػ١غ اٌفظً 

 اٌثبٟٔ
 

 ٔظؽٞ
 ِؽاخؼخ

اٌثبِٓ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
3 

ِؽاخؼخ ػبِخ ٚاالقزؼعاظ 

 الِزسبٔبد اٌفظً اٌثبٟٔ
 

ِؽاخؼخ + اخؽاء  ٔظؽٞ

 اِزسبْ رسؽ٠ؽٞ
اٌزبقغ 

 ٚاٌؼشؽْٚ
  اِزسبْ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌثبٟٔ 3

 

 ٔظؽٞ

اخؽاء اِزسبْ 

 رسؽ٠ؽٞ

 3 اٌثالثْٛ
االقزؼعاظ ٌالِزسبٔبد 

 إٌٙبئ١خ

جميع المواضيع 
الخاصة بالفصلين 

 االول والثاني

 

 ٔظؽٞ
اخؽاء اِزسبْ 

 رسؽ٠ؽٞ



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 / لكُ اٌٍغبد اٌؼؽال١خ اٌمع٠ّخ / و١ٍخ االثبؼاقزبغ اٌّبظح : أ.َ.ظ. ِسّع زّؿح زك١ٓ 

 اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  .12

 اٌمؽاءاد اٌّطٍٛثخ:
 وزت اٌّمؽؼ 
 ٜاضؽ  

عامر سليمان ، اللغة االكدية  .1

االشورية( تاريخها  –)البابلية 

وتدوينها وقواعدها ، الموصل ، 

1991 . 

تركي عطية الكتابات والخطوط  .2

 . 1991القديمة ، بغداد ، 

، ترجمة  ديرينجر ، الكتابة .3

وتعليق : د. عامر سليمان ، بغداد 

 ،2001 . 

 

 الرٛخع  خِزطٍجبد ضبط

ٚرشًّ ػٍٝ قج١ً اٌطعِبد االخزّبػ١خ )

اٌّثبي ِسبػؽاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزعؼ٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌعؼاقبد ا١ٌّعا١ٔخ( 

 
اٌم١بَ ثؿ٠بؼاد ١ِعا١ٔخ اٌٝ ثؼغ اٌّزبزف ٚاٌّٛالغ االثؽ٠خ 

 اٌىزبثبد اٌّكّبؼ٠خ .١ٌطٍغ اٌطٍجخ ػٍٝ ّٔبغج ز١خ ِٓ 

 
 
 

 اٌمجٛي  .13

 ظؼاقخ اٌىزبثخ اٌّكّبؼ٠خ ٚربؼ٠طٙب  اٌّزطٍجبد اٌكبثمخ

 11 ألً ػعظ ِٓ اٌطٍجخ 

 41 أوجؽ ػعظ ِٓ اٌطٍجخ 
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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 عما مربهناً  حتقيقها الطالب من املتوقعة التعلم وخمرجات املقرر خصائص ألهم مقتضياً  إجيازاً  هذا املقرر وصف يوفر

 .الربانمج وصف وبني بينها الربط من والبد .املتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا

 

 خبيؼخ انًىصم / كهُخ االثبس انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 لغى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 انهغخ االكذَخ / انًشزهخ االونً  اعى / سيض انًمشس .3

 دساعبد َظشَخ  انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 أشكبل انسضىس انًزبزخ .5
انىلذ وانًكبٌ انًسذد ثسغت اندذول االعجىػٍ نهمغى / 

 زضىس كبيم

 2020-2019انفصهٍُ انذساعٍُُ االول وانثبٍَ  انفصم / انغُخ .6

 عبػخ نكم فصم دساعٍ (45)عبػخ ثىالغ  (90) )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .7

 1/10/2019 إػذاد هزا انىصفربسَخ  .8

 انًمشس:أهذاف  .9
حيث عدت من اقدم اللغات العاربة المعروفة من حيث تاريخ التدوين  تعريف الطالب بأهمية اللغة االكدية

وتفرعات هذه اللغة بلهجتين رئيسيتين في شمال العراق القديم وجنوبه ، وانتشارها خارج حدود بالد 
 الرافدين ، وتقسيمات حروفها العلة والصحيحة يضاف لذلك دراسة قواعد االسم االكدي

 
 

 



 

 
 

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىيخشخبد انزؼهى  .11

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 

 دساعخ انهغخ االكذَخ يٍ زُث لذيهب -

 دساعخ نهدبد انهغخ االكذَخ  -

 اَزشبس انهغخ االكذَخ خبسج زذود ثالد انشافذٍَ -

 رأثُش انهغخ االكذَخ ػهً انهغبد االخشي  -

 دساعخ االعى ودالالره واَىاػه وخُغه واػشاثه واصُبفه  -

 

 

 

 ائك انزمُُى ة. طش

 اخزجبساد شفىَخ اعجىػُخ  -

 واخجبد ثُزُه  -

 اخزجبساد رسشَشَخ  -

 ايزسبٌ َصف انغُخ  -

 ايزسبٌ َهبَخ انفصم وانزمُُى انُهبئٍ نهطبنت -

 

 

 

 

 

 انزفكُش يهبسادج. 

 رزكُش انطهجخ ثؼشالخ انهغخ االكذَخ واثشهب انىاضر داخم وخبسج انؼشاق انمذَى  -

 اطالع انطهجخ ػهً لىاػذ االعى االكذٌ ولشثه انىاضر يٍ انهغخ انؼشثُخ  -

 فغر انًدبل نهطهجخ نطشذ االعئهخ واالعزفغبساد  -

-  

 

 

 

 

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 خؼم انطبنت َزفبػم ثشكم يجبشش يغ انًبدح  -

 رأهُم انطبنت واكغبثه انخجشاد انالصيخ فٍ يؼشفخ انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ  -

 

 

 

 

 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث 

التعلم 

 المطلوبت

اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 3 االول 
رًهُذ 

نًىضىع انهغخ 

 االكذَخ 
  َظشٌ اللغة االكدية

  َظشٌ اللغة االكدية انهغخ االكذَخ  3 انثبٍَ 

 3 انثبنث 

ػىايم انزطىس 

واالعزًشاس 

فٍ انهغخ 

 االكذَخ 

 َظشٌ اللغة االكدية
اخزجبساد 

 شفىَخ

 3 انشاثغ 
انههدبد 

 االكذَخ 
  َظشٌ اللغة االكدية 

 3 انخبيظ
انههدبد 

 انجبثهُخ 
  َظشٌ اللغة االكدية 



 

 3 انغبدط
انههدبد 

 االشىسَخ
 ركهُف واخت َظشٌ اللغة االكدية

 3 انغبثغ

انزشكُت 

انصىرٍ نهغخ 

انؼهخ -االكذَخ

 وانصسُسخ

 َظشٌ اللغة االكدية
اخزجبساد 

 شفىَخ 

 3 انثبيٍ 
االعى فٍ انهغخ 

 الكذَخا
 َظشٌ اللغة االكدية

 ايزسبٌ

 رسشَشٌ

 3 انزبعغ
اَىاع االعًبء 

 االكذَخ 
  َظشٌ اللغة االكدية 

 َظشٌ اللغة االكدية  انزًىَى 3 انؼبشش 
اخزجبساد 

 ضفىَخ

 3 انسبدٌ ػشش
انًؼشة 

 وانًجٍُ
 واخجبد َظشٌ اللغة االكدية

  َظشٌ اللغة االكدية خُظ االعى  3 انثبٍَ ػشش

 3 انثبنث ػشش
االعى انًزكش 

 واَىاػه
 ركهُف واخت َظشٌ اللغة االكدية

 3 انشاثغ ػشش
االعى انًؤَث 

 واَىاػه 
  َظشٌ اللغة االكدية 

 3 انخبيظ ػشش
انسبالد 

االػشاثُخ 

 نالعى 

 َظشٌ اللغة االكدية 
اخزجبسد 

 شفىَخ 

 3 انغبدط ػشش
طشق خًغ 

 االعى انًزكش
  َظشٌ اللغة االكدية

 3 انغبثغ ػشش
طشق خًغ 

 االعى انًؤَث
  َظشٌ اللغة االكدية

 3 انثبيٍ ػشش
زبالد االعى 

 االكذٌ
 ركهُف واخت  َظشٌ اللغة االكدية

  َظشٌ اللغة االكدية  انصفخ  3 انزبعغ ػشش

 3 انؼششوٌ 
انسبالد 

االػشاثُخ 

 نهصفخ

  َظشٌ اللغة االكدية 

 3 انىازذ وانؼششوٌ
انضًبئش 

 انشخصُخ 
 َظشٌ اللغة االكدية

اخزجبساد 

 شفىَخ 

 3 انثبٍَ وانؼششوٌ
انضًبئش 

 انًُفصهخ
  َظشٌ اللغة االكدية

 3 انثبنث وانؼششوٌ
ضًبئش انشفغ 

 انًفشدح
  َظشٌ اللغة االكدية

 3 انشاثغ وانؼششوٌ
ضًبئش 

واندش انُصت 
 َظشٌ اللغة االكدية 

ايزسبٌ 

 رسشَشٌ
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 انًفشدح

 3 انخبيظ وانؼششوٌ

ضًبئش 

انُصت واندش 

فٍ صُغخ 

 اندًغ

 َظشٌ اللغة االكدية 
ركهُف انطهجخ 

 ثىاخجبد ثُزُخ

  َظشٌ اللغة االكدية ضًبئش انمبثم 3 انغبدط وانؼششوٌ

 3 انغبثغ وانؼششوٌ
انضًبئش 

 انًزصهخ 
  َظشٌ اللغة االكدية

 3 انثبيٍ وانؼششوٌ

انسبالد 

االػشاثُخ 

نهضًبئش 

 انًزصهخ 

 َظشٌ اللغة االكدية
اخزجبساد 

 شفىَخ 

  َظشٌ اللغة االكدية  ادواد انُفٍ 3 انزبعغ وانؼششوٌ

 َظشٌ اللغة االكدية  زشوف اندش 3 انثالثىٌ
ايزسبٌ 

 رسشَشٌ



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 اعزبر انًبدح :و.و. سَب ونُذ فزسٍ/لغى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ/كهُخ االثبس
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 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

  2005-االكديةاللغة –عامر سليمان أ.د. -

 2009-فوزي رشيد، قواعد اللغة االكديةد. -

اللغات معجم –المسماري المعجم  –د.نائل حنون  -

 2001-االكدية والسومرية والعربية

 التوجد  خيزطهجبد خبص

ورشًم ػهً عجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يسبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساعبد انًُذاَُخ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 انمجىل  .13

 دساعخ االعى فٍ انهغخ االكذَخ انًزطهجبد انغبثمخ

 7 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 9 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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 انًمررًَىرج وصف 

 (األكبدًٍَ()يراخؼت انبرَبيح انؼبنٍ )يراخؼت أداء يؤسسبث انتؼهُى 

 

 مبرهناًً تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياًً إيجازاًً هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبيؼخ انًىصم/ كهُخ االثبس انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انهغبد انؼشالُخ انمذًَخ انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 االونًيذخم انً ػهى االثبس/ انًشزهخ  اسى / سيض انًمشس .3

 دساسخ َظشَخ انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 أشكبل انسضىس انًزبزخ .5
 األسجىػٍانىلذ وانًكبٌ انًسذد ثسست اندذول 

 نهمسى/زضىس كبيم

 َظبو يمشساد/انفصم انذساسٍ االول  انفصم / انسُخ .6

 نفصم انذساسٍ االول/ا( سبػخ 45) )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

 1/11/2119 ربسَخ إػذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 االخرى،واتجاهاته واهدافه وعالقاته بالعلوم  ونشأته وتطورهبيان اهمية علم االثار من حيث تعريفه 

 والحضارات السابقةفي استظهار اثار االمم اسهاماته  فضال عن
 
 

 
 



 

 

 يخشخبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .11

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 انًزجؼخ يٍ لجم انجؼثبد االثبسَخ واألسبنُتػشض صىس نًشبهذ انزُمُجبد االثشَخ  -1

 اششان انطهجخ فٍ انًُبلشبد وانًسبضشاد انُظشَخ واالسزًبع انً وخهبد انُظش انًخزهفخ-2

رم ػهً انًىلغ االثشَخ وثشكم خبص يىلغ  سبثمخ( نالطالعفٍ سُىاد )يُذاَُخ انمُبو ثضَبساد  -3

 فٍ يذَُخ َُُىي االثشَخ لىَُدك

 

 

 

 ائك انزمُُى ة. طش

 أسجىػُخاخزجبساد َظشَخ -1

 واخجبد ورسضُشاد ثُزُخ-2

 اخزجبساد رسشَشَخ-3

 يٍ َظبو انًمشساد األولايزسبٌ َهبَخ انفصم -4

 

 

 

 

 

 انزفكُش يهبسادج. 

 

 انزُىع فٍ االػزًبد ػهً انًصبدس وانًشاخغ انًؼزًذح فٍ دساسخ ػهى االثبس -1

انًزجؼخ فٍ دساسخ ػهى االثبس والسًُب يٍ لجم انجؼثبد   وانطشائك انسذَثخ  األسبنُتاالطالع ػٍ -2

  األخُجُخ

وانًُبلشبد انؼهًُخ انزٍ يٍ شأَهب رىسُغ افبق انًؼشفخ  األسئهخانُخ طشذ فسر انًدبل نهطهجخ فٍ -3

 واالدسان نذَهى

االػزًبد ػهً ػُصش انزشىَك وخزة اهزًبو انطهجخ فٍ انًسبضشاد انُظشَخ يٍ خالل ػشضهب  -4

 انزىضُسُخ ثبنًشبهذ وانصىسح  يؼضص power pointثشَبيح  ثأسهىة
 

 

 انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

 ورمجم وخهبد َظشهى واززشايهبواالسزًبع نهى ارجبع يهًخ يزبثؼخ انطهجخ ورشدُؼهى -1

 انًسبهًخ فٍ رأهُم انطهجخ واكزسبثهى انخجشاد انالصيخ فٍ انؼًم اِثبسٌ-2

ثُبٌ اهى انًشبكم وانًؼىلبد انزٍ لذ َىخههب انطهجخ ثؼذ رخشخهى يٍ انكهُخ وانؼًم فٍ انذوائش   -3

ػهً انُفس  دانؼاللخ يثم انًزبزف ويؤسسخ االثبس وانزشاس وسجم انزغهت ػهُهب ثبالػزًبانشسًُخ راد 

 وانخجشاد انًكزسجخ
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 بُُت انًمرر .11
 

 يخشخبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع
اسى انىزذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 3 االول
تؼرَف ػهى االثبر 

 واهًُته واتدبهبته 

  واهذافه
 َظرٌ مدخل الى علم االثار

 األسئهتطرذ 

 واالخببت ػهُهب

 3 انثبٍَ
ت ؼَشأة ػهى االثبر  وطبُ

 ػاللبته ببنؼهىو االخري
العلوم المساعدة لعلم 

 االثار
 نظري

اخراء اختببراث 

 شفىَت

 تكهُف واخبًنظري العمل اآلثاري انًىالغ االثرَت أَىاع 3 انثبنث

  ػًهُبث انسفر االونً  3 انرابغ
االسالٌب االولى فً  

 استخراج االثار
 تكهُف واخب نظري

 نظري تارٌخ التنقٌبات االثرٌة بذاَبث انتُمُببث انؼهًُت 3 نخبيسا
يشبركت انطهبت 

فٍ  شرذ 

 انًىضىع

 3 انسبدس
انُظرَبث االونً  فٍ 

ػًهُت استظهبر االثبر 
 األسئهتطرذ ًنظري تارٌخ التنقٌبات االثرٌة

 واالخببت ػهُهب



 

 بطرائك ػهًُت

 تكهُف واخبًنظري العمل اآلثاري انًسر اِثبرٌ 3 انسببغ

 3 انثبيٍ
وسبئم انكشف انسذَثت 

 ػٍ االثبر
 تكهُف واخبًنظري استظهار مواطن االثار

 3 انتبسغ
اكتشبف االثبر واالستؼذاد 

 نهتُمُب
 واخبتكهُف ًنظري العمل اآلثاري

 األسئهتطرذ ًنظري العمل اآلثاري طرق انسفر 3 انؼبشر

 واالخببت ػهُهب

 تكهُف واخبًنظري العمل اآلثاري تصىَر االثبر 3 انسبدٌ ػشر

ًنظري تأرخة االثار تسذد وتمذَر ػًر االثبر  انثبٍَ ػشر
اخراء اختببراث 

شفىَت انً 

خبَب ايتسبٌ 

 تسرَرٌ

 انتىثُك اِثبرٌ  3 انثبنث ػشر
حفظ االثار بالوسائل 

 العلمٌة الحدٌثة
 تكهُف واخبًنظري

 زفظ االثبر وصُبَتهب 3 انرابغ ػشر
صٌانة االثار بالوسائل 

 الحدٌثة
ًنظري

اخراء اختببراث 

شفىَت انً 

خبَب ايتسبٌ 

 تسرَرٌ

 3 انخبيس ػشر
يراخؼت سرَؼت نًفرداث 

 انًُهح
 نظري مدخل الى علم االثار

 األسئهتطرذ 

 واالخببت ػهُهب
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 أستبر انًبدة: أ.د صفىاٌ سبيٍ سؼُذ / لسى انهغبث انؼرالُت انمذًَت/ كهُت االثبر
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 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

1892ً،ًًدتقيًالدباغ،ًمقدمةًفيًعلمًاالثار،ًبغدا-1
2004ًاربدً،ًاالثار،الىًعلمًًلالكفافي،ًالمدخزيدانًعبدً-2
1883ًعليًحسن،ًالموجزًفيًعلمًاالثار،ًالقاهرةً،ً-3
ًرعاصمًمحمدًرزقً،علمًاالثارًبينًالنظريةًوالتطبيق،ًمصً-4
،1881ً

 الًتوجد  خيزطهجبد خبص

ورشًم ػهً سجُم انخذيبد االخزًبػُخ )

انًثبل يسبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 
والمتاحفًبهدفًاطالعًالقيامًبزياراتًميدانيةًالىًبعضًالمواقعًاالثريةً

طرائقًالتعاملًمعًاالثارًمنًحيثًالتنقيباتًالعمليةًًوًأساليبالطلبةًعلىً
ًاستخراجهاًومعالجتهاًووصفهاًوتصويرهاًوبيانًاهميتهاً

 
 
 

 انمجىل  .13

 ال َىخذ انًزطهجبد انسبثمخ

 8 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناًً تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياًً إيجازاًً هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبمؼخ اٌمىطً/ وٍُخ اِثبس اٌمؤعغخ اٌزؼٍُمُخ .1

 لغم اٌٍغبد اٌؼشالُخ اٌمذَمخ اٌمغم اٌدبمؼٍ / اٌمشوض .2

  األوًٌ اٌٍغخ اٌغىمشَخ/ اٌمشزٍخ اعم / سمض اٌممشس .3

 دساعخ وظشَخ ٌغىَخ اٌجشامح اٌزٍ َذخً فُهب .4

 أشىبي اٌسضىس اٌمزبزخ .5
سغت خذوي اٌمسبضشاد األعجىػٍ ثاٌىلذ واٌمىبن اٌمسذد 

 َمخ ٌمغم اٌٍغبد اٌؼشالُخ اٌمذ

 2121-2119اٌفظٍُه اٌذساعُُه األوي واٌثبوٍ/  اٌفظً / اٌغىخ .6

 عبػخ ٌىً فظً دساعٍ  (45ىغبػخ  ثىالغ  ( 91)   )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .7

 2119-11-1 ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف .8

 اٌممشس:أهذاف  .9
 

طابة المرحلة األولى من اتقان فهم قواعد اللغة السومرية والسيما ما يتعلق بتركيب الجملة تمكين ا
 االسمية فضال عن الضمائر الشخصية وضمائر اإلشارة وحروف الجر وحاالت الجمع 

 
 
 



 

 

 
 
 

 وطشائك اٌزؼٍُم واٌزؼٍم واٌزمُُممخشخبد اٌزؼٍم  .11

 طشائك اٌزؼٍُم واٌزؼٍم أ. 

 

رؼٍُم اٌطٍجخ ػًٍ ارمبن لىاػذ اٌٍغخ اٌغىمشَخ ثمب َخض ثىبء اٌدمٍخ االعمُخ مه خالي ػشع 

 رشخمبد ٌىظىص مغمبسَخ عىمشَخ َجُه مه خالٌهب اٌسبالد اٌمىاػذَخ اٌخبطخ ثهب 

 

 

 ائك اٌزمُُم ة. طش

 

 quizاخزجبساد مىشسح لظُشح 

 مؼبَىخ اٌفهم واالدسان ػه طشَك اٌسىاس اٌؼٍمٍ

 اخزجبساد شهشَخ

 اخزجبساد فظٍُخ

 االمزسبن اٌىهبئٍ

 

 

 اٌزفىُش مهبسادج. 

 مخزٍفخ ثمب َخض ثىبء اٌدمٍخ االعمُخ عىمشَخ  سَخػشع وظىص مغمب -1

 االطالع ػًٍ اٌمشاءاد اٌسذَثخ ٌٍىظىص اٌغىمشَخ وفك اٌىمبرج اٌمؼزمذح ػبٌمُب  -2

 مه اخً فهم لىاػذ اٌٍغخ اٌغىمشَخ  اِساءواالعزفغبساد واثذاء  األعئٍخفغر اٌمدبي ٌطشذ  -3

ٌؼشع   power point خزة واعزمطبة اٌطٍجخ مه خالي اعزؼمبي ثشوبمح  أعبٌُتاػزمبد  -4

   . طىس ٌىظىص مغمبسَخ رىضُسُخ ٌىمبرج مه رٍه اٌزٍ رضمىزهب اٌذساعخ 

 

 اٌمهبساد األخشي اٌمزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ(اٌمهبساد اٌؼبمخ واٌمىمىٌخ ). د

 

اخزُبس اودغ اٌطشق فٍ رسًٍُ اٌىض اٌمغمبسٌ واٌزشوُض ػًٍ ثىبء اٌدمٍخ االعمُخ مه اخً فهم 

   .عهً واالػزمبد ػًٍ اٌخجشاد اٌمىزغجخ  ثأعٍىةاٌمىاػذ اٌىسىَخ وعجً ردبوصهب 
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم التعليم طريقت

 3 االوي
مذخً ٌذساعخ ربسَخ 

 اٌٍغخ اٌغىمشَخ 
 ششذ وظشٌ اللغة السومرية   

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 3 اٌثبوٍ
ممذمخ ػه لىاػذ اٌٍغخ 

 اٌغىمشَخ 
 اللغة السومرية

شرح نظري 
 مقارن

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 3 اٌثبٌث
خظبئض اٌٍغخ 

 اٌغىمشَخ 
 السومريةاللغة 

شرح على 
 السبورة

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 = اللغة السومرية      ٌهدبد اٌٍغخ اٌغىمشَخ  3 اٌشاثغ
اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 3 اٌخبمظ
Phonology 

  األطىادػٍم 
 حتليل قواعد اللغة السومرية

رمُُم وُفُخ 

اٌزسًٍُ ػه 

طشَك اٌششذ 

 ػًٍ اٌغجىسح

 اللغة السومرية     Homophonice 3 اٌغبدط 

عرض شرائح 
power 

point 

رمُُم وُفُخ 

اٌزسًٍُ ػه 

طشَك اٌششذ 

 ػًٍ اٌغجىسح

 رسًٍُ لىاػذ اللغة السومرية     Polyphonice 3 اٌغبثغ

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 

 3 اٌثبمه
Determinative  

 اٌؼالمبد اٌذاٌخ     
 السومريةاللغة     

شرح على 
 السبورة

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 3 اٌزبعغ
 AK  اإلضبفخ أداح

 
 حتليل تطبيقي اللغة السومرية

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 االٌمجبششح



 

 اللغة السومرية رشوُت اٌدمٍخ االعمُخ  3 اٌؼبشش
حتليل تطبيقي 
 اختبارات قصرية

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 3 اٌسبدٌ ػشش
االعم فٍ اٌٍغخ 

 اٌغىمشَخ
 اللغة السومرية

عرض شرائح 
power 

point 

رمُُم وُفُخ 

اٌزسًٍُ ػه 

طشَك اٌششذ 

 ػًٍ اٌغجىسح

 اللغة السومرية اٌظفخ  3 اٌثبوٍ ػشش
حتليل قواعد 

 تطبيقية

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 اللغة السومرية اٌضمبئش اٌشخظُخ  3 اٌثبٌث ػشش
ششذ امثٍخ 

 ػًٍ اٌغجىسح

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 حتليل قواعد اللغة السومرية ضمبئش اٌمفشد 3 اٌشاثغ ػشش

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 = اللغة السومرية ضمبئش اٌدمغ  3 اٌخبمظ ػشش

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 اٌغبدط ػشش

 
 اللغة السومرية ضمبئش اٌزمٍه  3

عرض شرائح 
power 

point 

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 اٌغبثغ ػشش

 
 اللغة السومرية ضمبئش اٌمفشد  3

ششذ امثٍخ 

 ػًٍ اٌغجىسح

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 = اللغة السومرية ضمبئش اٌدمغ  3 اٌثبمه ػشش
رمُم زً 

 اٌزمبسٌ
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 اٌزبعغ ػشش

 

 = اللغة السومرية  اإلشبسح أعمبء 3

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 اٌؼششون

 
 = اللغة السومرية ضمبئش اٌمفشد 3

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

اٌسبدٌ 

 واٌؼششون

 

 اللغة السومرية  ضمبئش اٌدمغ  3
حتليل قواعد 

 quizوواجبات 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

اٌثبوٍ 

 واٌؼششون
 اللغة السومرية زشوف اٌدش 3

عرض شرائح 
power 

point 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

 اٌمظُشح 

 

اٌثبٌث 

 واٌؼششون

 

 اللغة السومرية اٌدمغ  أدواد 3
حتليل قواعد 

 quizوواجبات 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

اٌشاثغ 

 واٌؼششون
 اللغة السومرية اٌدمغ  أدواد 3

ششذ امثٍخ 

 ػًٍ اٌغجىسح

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 

اٌخبمظ 

 واٌؼششون 

 

3 
ػالمبد مغمبسَخ       

 مىزخجخ 
 اللغة السومرية

عرض شرائح 
power 

point 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

 اٌمجبششح



 

 اٌغبدط و 
 اٌؼششون

3 
ػالمبد مغمبسَخ 

 مىزخجخ  
 اللغة السومرية

ششذ امثٍخ 

 ػًٍ اٌغجىسح

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

 

 اٌغبثغ 

 واٌؼششون

 اللغة السومرية اٌهخ  أعمبء 3
حتليل قواعد 

 quizوواجبات 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح

اٌثبمه و 

 اٌؼششون 

 

 اللغة السومرية اٌهخ  أعمبء 3

عرض شرائح 
power 

point 

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

اٌزبعغ 

 واٌؼششون

 

 اللغة السومرية مىالغ خغشافُخ  أعمبء 3
ششذ امثٍخ 

 ػًٍ اٌغجىسح

اٌمشبسوخ 

واٌىمبػ 

 اٌؼٍمٍ

 اللغة السومرية مىالغ خغشافُخ  أعمبء 3 اٌثالثىن
حتليل قواعد 

 quizوواجبات 

رمُم زً 

 اٌزمبسَه

 اٌجُزُخ 

واالخزجبساد 

اٌمظُشح 

 اٌمجبششح
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 اسم املادة :اللغة السومرية
 املرحلة : األوىل  
 د.مؤيد حممد سليمان .أستاذ املادة :  أ
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 اٌمشاءاد اٌمطٍىثخ:
 وزت اٌممشس 
 اخشي  

9002ًاللغةًالسومرية،ًدمشق،ًفوزيًرشيد،ًقواعدً
9002ًً-اللغتانًالسومريةًواالكديةً-نائلًحنونً

F.A.Ali and others ,Introduction to the study 

of Ancient Languages ,1980  

ً 

 ال يوجد           خمزطٍجبد خبط

ورشمً ػًٍ عجًُ اٌخذمبد االخزمبػُخ )

اٌمثبي مسبضشاد اٌضُىف واٌزذسَت 

 اٌمهىٍ واٌذساعبد اٌمُذاوُخ( 

 
االطالع على النصوص املسمارية التعليمية)مناذج مستنسخة طبق األصل على 

 االلواح الطينية(
 قع األثرية, واملتاحف, بغية معاينة النصوص املسمارية املتوفرةزيارة املوا
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 دساعخ لىاػذ االعم فٍ اٌٍغخ اٌغىمشَخ اٌمزطٍجبد اٌغبثمخ

 7 ألً ػذد مه اٌطٍجخ 

  71  أوجش ػذد مه اٌطٍجخ 


