بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:بغداد
اسم الكلية:االداب
اسم القسم:االثار
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثي:نواله احمد
محمود
اللقب العلمي:أستاذ
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:االداب-قسم االثار

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
أ.د .نواله احمد محمود محمد رؤوف المتولي

االسم

Dr_nawala@yahoo.com

البريد االلكتروني
اسم المادة

مدخل الى اللغات القديمة

مقرر الفصل

الجملة االسمية في اللغتين السومرية واالكدية

أهداف المادة

التعريف باللغات القديمة التي تحدث بها سكان بالد الرافدين وهما اللغتان السومرية واالكدية
مع التعريف بالخط والعالمات المسمارية

التفاصيل األساسية للمادة

الكتب المنهجية

الجملة االسمية :االسم والصفة والضمائر واسماء االشارة وحروف الجر

Introduction to the Ancient Languages
مع االستعانة بمصادر اخرى

قواعد اللغة السومرية ،فوزي رشيد

المصادر الخارجية

قواعد اللغة االكدية ،فوزي رشيد
اللغة االكدية  ،عامر شليمان

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثالا%53

مثالا%51

-

مثالا%01
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االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة

1
1
3
2
1
6
1
8
2
11
11
11
13
12
11
16

التاريخ

1112/11/1
1112/11/3
1112/11/11
1112/11/11
1111/11/11
1112/11/11
1112/11/12
1111/1/3
1111/1/11
1111/1/12
1111/1/11
1111/1/16
1111/1/18
1111/1/18

11
18

1111/1/1
1111/1/2

12
11
11

1111/1/11
1111/1/18
1111/1/13

11
13
12
11
16
11
18
12
31

1111/3/1
1111/3/1
1111/3/2
1111/3/11
1111/3/16
1111/3/18
1111/3/11
1111/2/8
1111/2/13

المادة النظرية

المادة العملية

اللغة السومرية
خصائص اللغة السومرية
الخط المسماري وتطوره
العالمات الصورية
الجملة االسمية ومكوناتها
العالمات الدالة
االسم في اللغة السومرية
ترجمة الجملة االسمية
االضافة في اللغة السومرية
االسم المضاف والمضاف الية
طرائق جمع االسم
طرائق الجمع واالسم المضاف
الصفة
االسم والصفة والمضاف اليه
الضمائر الشخصية
الضمائر المتصلة
عطلــــــــة نصــف الســـــنة
الضمائر واالضافة
الضمائر الشخصية واالسم
المضاف
اسماء االشارة
حروف الجر
حروف الجر والجملة االسمية
اللغة االكدية
الجملة االسمية في اللغة االكدية
تعريف االكدية اللغات السامية
خصائص الجملة االكدية
العالمات الدالة
الجملة االسمية في اللغة االكدية
الضمائر الشخصية المنفصلة
الضمائر الشخصية المتصلة
حاالت االسم
االسم من ناحية الجنس (االسم
المذكر

المالحظات

31

1111/2/11

31
31
31
31

1111/2/11
1111/2/11
1111/2/12
1111/1/2
1111/1/11
1111/1/18

االسم المؤنث
االسم من ناحية العدد (االسم مفرد
االسم المثنى
االسم الجمع
المضاف والمضاف اليه
الصفة في االكدية
حروف الجر

توقيع االستاذ:

توقيع العميد :
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وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
أ.د .نواله احمد محمود محمد رؤوف المتولي

االسم

Dr_nawala@yahoo.com

البريد االلكتروني

نصوص اثرية باللغة االنكليزية

اسم المادة
مقرر الفصل
أهداف المادة

تدريب الطالب على كيفية الترجمة من اللغة االنكليزية مع التعريف ببعض المصطلحات االثارية
والمصطلحات الخاصة باللغات القديمة

التفاصيل األساسية للمادة

ترجمة نصوص اثرية حول مواضيع مختلفة من الحضارة واالفنون القديمة واالسالمية مع معاني الكلمات

الكتب المنهجية

كتاب منهجي

والمفردات وبعض التعريف لعدد من المصطلحات االثارية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

ال يوجد

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات اليومية

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثالا%53

مثالا%51

-

مثالا%01
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محمود
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االسبوع

استمارة الخطة التدريسية للمادة
المادة النظرية

التاريخ

1
1
3
2
1
6
1
8
2
11
11
11
13
12
11
16

1112/11/11
1112/11/11
1112/11/2
1112/11/11
1112/11/18
1112/11/11
1112/11/12
1111/1/1
1111/1/8
1111/1/11
1111/1/12

الدرس االول
الدرس االول
الدرس االول
تعاريف
الدرس الثاني
الدرس الثاني
تعاريف
عطلة رسمية
الدرس الثالث
الدرس الثالث
امتحان الفصل االول

11
18
12
11
11
11
13
12
11
16
11
18
12
31
31

1111/1/12
1111/1/16
1111/3/1
1111/3/11
1111/3/12
1111/3/16
1111/2/1
1111/2/2
1111/2/16
1111/2/13
1111/2/31
1111/1/1
1111/1/12
1111/1/11
1111/1/18

الدرس الرابع
الدرس الرابع
امتحان طالب االستضافة
تعاريف
الدرس الخامس
الدرس الخامس
الدرس الخامس
تعاريف
امتحان الفصل الثاني
الدرس السادس
الدرس السادس
امتحان
مراجعة

المادة العملية

عطلــــــــة نصــف الســـــنة

توقيع االستاذ:

توقيع العميد :

المالحظات

