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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 د. سجى مؤيد عبد اللطيفأ.م.  االسم
 s.muayd22@gmail.com البريد االلكتروني

 
 سومرية نصوص اسم المادة

 قواعد ونصوص مسمارية باللغة السومرية مقرر الفصل
 المادة أهداف

 
 

 السومريةالمسمارية باللغة لطلبة على قراءة النصوص تدريب ا

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 سومريةمسمارية باللغة القواعد ونصوص 

 الكتب المنهجية
 
 

 اليوجد

 المصادر الخارجية
 
 

Volk  K. , sumerian reader,Roma, 1999 
 ومصادر اخرى

 االمتحان النهائي المشروع اليوميةاالمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

31%  51%  01% 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 اثاراسم القسم:

 الثالثةالمرحلة:
د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:

 عبد اللطيف
 استاذ مساعداللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

 -رين االولالشهر تش 1
 االسبوع االول

مدخل تمهيدي في قواعد اللغة 

 السومرية

  التدريب مع االمثلة

   العبارات االسمية ولواحقها الثاني 2

   تكملة -العبارات االسمية ولواحقها الثالث 3

   مكونات العبارة الفعلية الرابع 4

-الشهر تشرين الثاني 5
 االسبوع االول

   ضمائر الفاعل

ادوات وحشوات الحالة في العبارة  انيالث 6

 الفعلية

  

  Volkالنص االول في الكتاب  الثالث 7
K. , sumerian 

reader,Roma, 1999 

 

  

   النص الثاني الرابع 8

 -شهر كانون االول 9
 االسبوع االول

يكون التدريب من خالل  التدريب مع النصوص الثالث
 النصوص 

واحيانا يكون التدريب في 
تحف العلراقي على قراءة الم

 النصوص
 

   الخامس الثاني 11

   السابع الثالث 11

   الحادي عشر الرابع 12

   الرابع عشروالسابع عشر االول -كانون الثاني 13

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:

 اثارم:اسم القس
 الثالثةالمرحلة:

د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:
 عبد اللطيف

 استاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   والتاسع عشر  الثاني  14

   23النص  الثالث  15

   امتحان  الرابع 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

االسبوع  -اطالشهر شب 17
 الثالث

   31النص ،

   31النص  الرابع 18

االسبوع -الشهر اذار 19
 االول

   33النص 

   34النص  الثاني 21

 35النص  الثالث 21

 41النص 

  

   41النص  الرابع 22

االسبوع  -شهر نيسان 23
 االول

   42النص 

   43النص الثاني 24

   32النص  الثالث 25

ود االولى والثانية والثالثة من البن الرابع 26

 قوانين اورنمو

  

   الرابعة والخامسة والسادسة االول -مايس 27

   مراجعة الثاني  28

   مراجعة الثالث  29

   امتحانات الرابع 31

االسبوع -شهر حزيران 31
 االول

   

    الثاني 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 أ.م. د. سجى مؤيد عبد اللطيف االسم
 s.muayd22@gmail.com البريد االلكتروني

 
 لغة سومرية اسم المادة

 قواعد ونصوص مسمارية باللغة السومرية مقرر الفصل
 المادة أهداف

 
 

 لى قراءة النصوص المسمارية باللغة السومريةتدريب الطلبة ع

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 قواعد ونصوص مسمارية باللغة السومرية

 الكتب المنهجية
 
 

 اليوجد

 المصادر الخارجية
 
 

Volk  K. , sumerian reader,Roma, 1999 
Antologia De Txte Sumerrio 

 ومصادر اخرى
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 
 معلومات اضافية

 
 

31%  51%  01% 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:

 اثارالقسم:اسم 
 الرابعةالمرحلة:

د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:
 عبد اللطيف

 استاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 لمالحظاتا المادة العملية المادة النظرية التاريخ

 -الشهر تشرين االول 1
 االسبوع االول

  Volkفي الكتاب  28النص 
K. , sumerian 

reader,Roma, 1999 

 

 

 

  التدريب مع االمثلة

  Volkفي الكتاب  37النص  الثاني 2
K. , sumerian 

reader,Roma, 1999 

 

  

 .Zamudio R الثالث 3
J.,Antologia de textos 

sumerions,Madrid,2003 

نصوص اقتصادية ورسائل وقصة 

 ادبية من كتاب

 44،النص

  

   46، 45النصان  الرابع 4

-الشهر تشرين الثاني 5
 االسبوع االول

يكون التدريب من خالل   49، 47،48 النصوص
 النصوص 

واحيانا يكون التدريب في 
المتحف العلراقي على قراءة 

 بغداداسم الجامعة:
 االدابلية:اسم الك

 اثاراسم القسم:
 الرابعةالمرحلة:

د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:
 عبد اللطيف

 استاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 النصوص
 

 51النص  الثاني 6

 11-1االسطر :

  

 تكملة  الثالث 7

11-21 

  

وهو عبارة عن قصة ادبية   41-27 الرابع 8
لكلكامش واكا والتي تتألف 

 114من 

 -شهر كانون االول 9
 االسبوع االول

  التدريب مع النصوص 41-51

   61-51 الثاني 11

   71-61 الثالث 11

   81-71 الرابع 12

   91-81 االول -كانون الثاني 13

   111-91 الثاني  14

   مراجعة  الثالث  15

   امتحان  الرابع 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

االسبوع  -الشهر شباط 17
 الثالث

111-114  

 امتحان

  

 رسائل من المصدر نفسه الرابع 18

 37النص 

  

االسبوع -الشهر اذار 19
 االول

   38النص 

   39النص  الثاني 21

  الثالث 21

 41النص 

  

   43النص  الرابع 22

االسبوع  -شهر نيسان 23
 االول

قانون لبت عشتار من المصدر 

 نفسه

 24النص 

 3-1االسطر :

  

   7-4 الثاني 24



   12-8 الثالث 25

   15-13 الرابع 26

   مع االمتحان19-16 االول -مايس 27

   مراجعة الثاني  28

   مراجعة الثالث  29

   امتحانات الرابع 31

االسبوع -شهر حزيران 31
 االول

   مراجعة

   امتحانات الثاني 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 أ.م. د. سجى مؤيد عبد اللطيف االسم
 s.muayd22@gmail.com البريد االلكتروني

 
 نصوص اثرية باللغة االنكليزية اسم المادة

 االنكليزيةقواعد ونصوص مسمارية باللغة  مقرر الفصل
 المادة أهداف

 
 

 تدريب الطلبة على قراءة النصوص المسمارية باللغة السومرية

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

   االنكليزيةقواعد ونصوص  باللغة 
 في مواضيع:

 الناسخ في المجتمع البابلي-5
 الحرف والصناعات-2

 الديانة-5
 الكتب المنهجية

 
 

 اليوجد

 المصادر الخارجية
 
 

       Saggs H. W. F.,Every day life in Babylonia &Assyria 
,London,1965 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

31%  51%  01% 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االدابالكلية: اسم

 اثاراسم القسم:
 الرابع قديم والمسماريالمرحلة:

د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:
 عبد اللطيف

 استاذ مساعداللقب العلمي:
 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 العلميجهاز االشراف والتقويم    



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

 -الشهر تشرين االول 1
 االسبوع االول

The scribe and 

the writting 

 

  التدريب مع االمثلة

 The writing and the الثاني 2

language 

  

  الثالث 3

Writing and the 

akkadian 

language 

  

   -------- الرابع 4

-الشهر تشرين الثاني 5
 االسبوع االول

the types of the 

written texts 

  

   -------------- الثاني 6

   --------------- الثالث 7

 Anceint schools الرابع 8

in Iraq 

  

 -شهر كانون االول 9
 االسبوع االول

يكون التدريب من خالل  التدريب مع النصوص 
 النصوص 

واحيانا يكون التدريب في 
المتحف العلراقي على قراءة 

 النصوص

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 اثاراسم القسم:

 الرابع قديم والمسماريالمرحلة:
د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:

 عبد اللطيف
 استاذ مساعداللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 االشراف والتقويم العلمي جهاز   



 

   ----------- الثاني 11

 The school الثالث 11

curriculum 

 

  

    الرابع 12

 The school االول -كانون الثاني 13

curriculum 

 

  

   ------------ الثاني  14

   --------------- الثالث  15

   امتحان الرابع 16

 مراجعة  عطلــــــــة نصــف الســـــنة

االسبوع  -الشهر شباط 17
 الثالث

 --------------------   

 ----------------------- الرابع 18

 

  

االسبوع -الشهر اذار 19
 The scribe  and االول

the proffeions 

  

   ---------------- الثاني 21

   ----------- الثالث 21

   -------------- الرابع 22

االسبوع  -شهر نيسان 23
 االول

the professions 

which required 

the scribal 

trainning 

  

   ------------ الثاني 24

   ------------------ الثالث 25

 The important الرابع 26

parts of the 

  



curriculum in the 

scribal schoole 

   --------------- االول -مايس 27

   ----------------- الثاني  28

 The best ancient الثالث  29

literary work 

writing 

  

   مراجعة الرابع 31

االسبوع -شهر حزيران 31
 االول

   مراجعة

   امتحانات الثاني 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 أ.م. د. سجى مؤيد عبد اللطيف االسم
 s.muayd22@gmail.com البريد االلكتروني

 
 لغة سومرية اسم المادة

 قواعد ونصوص مسمارية باللغة السومرية مقرر الفصل
 المادة أهداف

 
 

 تدريب الطلبة على قراءة النصوص المسمارية باللغة السومرية

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 رية مع نصوص تأريخية وادبيةانصوص اقتصادية واد

 الكتب المنهجية
 
 

 اليوجد

 المصادر الخارجية
 
 

 The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL) موقع الكتروني لمختلف انوع
 النصوص

 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
 %01مثلا  - %51مثلا  %53مثلا  %53مثلا 

 معلومات اضافية
 
 

31%  51%  01% 

 

 

 

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 اثاراسم القسم:

 لماجستيراالمرحلة:
د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:

 عبد اللطيف
 استاذ مساعداللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:
 مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

لعلمـيوزارة التعليم العالـي والبحـث ا

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

 -الشهر تشرين االول 1
 االسبوع االول

 في الكتاب  26النص

Zamudio R. 
J.,Antologia de textos 

sumerions,Madrid,2003 

 

  

 في الكتاب  27النص  الثاني 2
 

  التدريب مع النصوص

 نصوص قضائية الثالث 3

 31-29النص

  

   35-32النص  الرابع 4

-الشهر تشرين الثاني 5
 االسبوع االول

 رسائل

 38-37النص 

  

   41-39-النص  الثاني 6

 نصوص اقتصادية الثالث 7

44-45 

  

   47-46 وصالنص الرابع 8

 -شهر كانون االول 9
 االسبوع االول

   49-48النص 

نص للملك سمسوايلونا من اربعين  الثاني 11

 سطر

  

 بغداداسم الجامعة:
 االداباسم الكلية:
 اثاراسم القسم:

 الماجستيرالمرحلة:
د. سجى مؤيد اسم المحاضر الثالثي:

 عبد اللطيف
 استاذ مساعداللقب العلمي:

 دكتوراهالمؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق          

  

بحـث العلمـيوزارة التعليم العالـي وال

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   تكملة النص الثالث 11

   --------- الرابع 12

   ---------- االول -كانون الثاني 13

   ------------- الثاني  14

   ------------ الثالث  15

لوك السومرية نص اثبات الم  الرابع 16

سطر على مدار الفصل  431من 

 الثاني

  

 ----  عطلة نصف السنة

االسبوع  -الشهر شباط 17
 الثالث

---------   

   ----- الرابع 18

االسبوع -الشهر اذار 19
 االول

-------   

   ---------- الثاني 21

   ---------- الثالث 21

   ------------- الرابع 22

االسبوع  -سانشهر ني 23
 االول

-----------------   

   ----------------- الثاني 24

   ------------------ الثالث 25

   --------------------- الرابع 26

   ------------------- االول -مايس 27

   ------------------- الثاني  28

   ------------------ الثالث  29

   --------------------- الرابع 31

االسبوع -شهر حزيران 31
 االول

   االمتحان التمهيدي

   االمتحانات النهائية الثاني 32

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


