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كاظم عبداهللا عطية.داالسم
com.yahoo@abdalla_Kadhimالبريد االلكتروني

تاريخ العراق القديماسم المادة
طه باقر/ تاريخ العراق القديممقرر الفصل
تاريخهم وتاريخ اجدادهم العظماء الذين بنوا هذه تعريف الطلبة باهداف المادة

الحضارة القديمة والتي كانت اساسا للحضارات التالية ودراسة التاريخ 
منذ اقدم استيطان االنسان فيه في العصمور الحجرية القديمة حتى 

تحرير العراق من االحتالل االجنبي ودخوله االسالم  بعد معركة القاسية 
.م٦٣٧عام 

دراسة تاريخ اجدادنا القدماء السومريون واالكديون والبابليون ل االساسية للمادةالتفاصي
وكيف بنوا اول واقدم حضارة عرفها التاريخواالشوريون 

الكتب المنهجية
تاريخ العراق القديم  تأليف طه باقر وفاضل عبد الواحد وعامر .١

.١٩٨٠,مطابع جامعة بغداد, ٢و١سليمان ج
.١٩٨٦, بغداد,طه باقر١خ الحضارات القديمة جيمقدمة في تار.٢
موجز التاريخ السياسي عامر سليمان "العراق في التاريخ القديم.٣

.١٩٩٢,مطبعة جامعة الموصل 
مطبعة جامعة ,١العراق القديم ج,العالم القديم المدخل الى تاريخ.٤

.٢١٩٨٣وج١٩٧٨,بغداد
دائرة االثار العراقية ,مجلة سومر.٥
١٩٨٤موعة من الباحثين العراق مجموسوعة حضارة.٦

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
االولى:المرحلة 

كاظم عبدهللا عطیھ  .د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه اثار:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات,جامعة یغداد :مكان العمل  



.١٩٧٩الموصلترجمة عامر سليما, هاري ساكز, عظمة بابل. ١المصادر الخارجية
١٩٨٠ليو اوبنهايم ترجمة سعدي فيضي بغداد , بالدمابين النهرين.٢
.١٩٨٤ترجمة حسين علوان حسين بغداد ,جورج رو,العراق القديم .٣

االمتحانات المختبرسيالفصل الدرا
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثال-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

٥٠%                                          ١٠-%              ٤٠   %

معلومات اضافية



ل الدروس جدو
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الخصائص الجغرافیة للعراق١٣٠/١١/٢٠١١
تاریخ تطور االنسان او العصور 

الجیولوجیة

علما ان ھذه التاریخ ھو 
الب اول یوم باشر ط

المرحلة االولى
العصور /عصور ماقبل التاریح٢٥/١٢/٢٠١١

ة القدیم والوسیط والحدیثالحجری
العصر الحجري المعدني وخصائصھ٣٧/١٢/٢٠١١
دویالت المدن /عصر فجر السالالت ٤١٢/١٢/٢٠١١

السومریة
عصر السالالت السومریة٥١٤/١٢/٢٠١١
تحریر المدن /الدولة االكدیة٦١٩/١٢/٢٠١٢

السومریة وطرد الكوتیین
لثالثةساللة اور ا٧٢١/١٢/٢٠١١
حضارة ساللة اور الثالثة٨٢٦/١٢/٢٠١١
العصر البابلي القدیم/االموریون٩٢٨/١٢/٢٠١١

الممالك في العصر البابلي القدیم ١٠٤/١/٢٠١٢
نھایة العصر االموري/

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
ر االشوري العص,االشوریون١٧٢٥/١/٢٠١٢

العصر االشوري الوسیط ,القدیم
والحدیث وسقوط الدولة االشوریة

سقوط بابل /العصر البابلي الحدیث ١٨١/٢/٢٠١٢
.م.ق٥٣٩سنة 

العھود االجنبیة في العراق١٩٨/٢/٢٠١٢
فترة الغزو االخمیني٢٠١٥/٢/٢٠١٢
فترة الغزو المقدوني والسلوقي٢١٢٢/١٢/٢٠١٢
فترة الغزو الفرثي٢٢٢٩/٢/٢٠١٢
فترة الغزو الساساني٢٣٧/٣/٢٠١٢
الحیاة - القسم الحضاري٢٤١٤/٣/٢٠١٢

االلھة,المعابد ,الدینیة

جمھوریة العراق
العالي والبحث العلميوزارة التعلیم

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

د كاظم عبدهللا عطیة.م..أ:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراه اثار:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات/ادجامعة بغد:مكان العمل  



الحیاة السیاسیة في وادي الرافدین٢٥٢١/٣/٢٠١٢
طبقات –الحیاة االجتماعیة ٢٦٢٨/٣/٢٠١٢

القوانین والتشریع-المجتمع
الصناعة -الزراعة-لحیاة االقتصادیةا٢٧٤/٤/٢٠١٢

التجارة–
-المدارس-الكتابة-الحیاة الفكریة٢٨١١/٤/٢٠١٢

-الریاضیات-العلوم-التاریخ-االدب
التنجیم-الفلك

- الكتابة المدارس-الحیاة الفكریة٢٩١٨/٤/٢٠١٢
-الریاضیات-العلوم-التاریخ-االدب

التنجیم-الفلك
ي الرافدین واثره تراث حضارة واد٣٠٢٥/٤/٢٠١٢

في الحضارات التالیة
االمتحان الفصلي٣١٢/٥/٢٠١٢
مراجعة لبعض المواضیع وحسب ٣٢٩/٥/٢٠١٢

اختیار الطلبھ
:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

ستاذ الدكتوراالاالستاذ المساعد الدكتور                        
كاظم عبدهللا عطیة                                                                   عامر محمد علي   



Course Weekly Outline

Course Instructor Kadhim A.attia
E_mail Kadhim_abdalla@yahoo.com
Title History of Ancient Iraq
Course Coordinator History of Ancient Iraq,Taha Baqer

Course Objective
Difinition the student in culure
Summerian,Akkadian,Babylonian.and Assyrian

Course Description Astudy historical for Summerian,Akkadian,Babylonian.and
Assyrian

Textbook
1. History of Ancient Iraq,Taha Baqerand ather, Univisity of

Baghdad,1980
2. Introducion in history culturs old,taha

Baqer,Baghdad,1986

References
1.The Greatness That  was  Babylon,Saggs,H,London, 1965
2.Oppenheim,L,Ancient Mesopotamia,Chicago,1971.
3. Roux,G, Ancient Iraq,London,1972.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes
40% -         10% -               50%
Type here general notes regarding the course

University:Baghdad
College: college of Education
for women.
Department:History
Stage:First
Lecturer name:kadhim.A.Attia
Academic Status:assistant
profesoor
Qualification:phD.Archaeology
Place of work:Univisity of
Baghdad/college of Education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 30/11/2011 Particularity Geographic
for Iraq

Historical Development
for Man,and Geology

Age
2 5/12/2011 Prehistory Age

Palaeplithic
Mesolithic
Neolithic

3 7/12/2011 Chalcolithic
4 12/12/2011 Proto-Literatc

Porto-History
Sumerian city States

5 14/12/2011 Sumerian Dynastic
Period

6 19/12/2011 The Akkadian Empire
and the End

7 21/12/2011 Ur III Empire
8 26/12/2011 Culture UrIII
9 28/12/2011 The Amorites/Old

Babylonian Period
10 4/1/2012 Kingdom the old

Babylonian period and
the End

11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17 25/1/2012 Assyrian

Old Assyrian Period
middle Assyrian Period

New Assyrian Period

University: Baghdad
College: college of Education
for women.
Department:history
Stage:First
Lecturer name:Kadhim.A.Attia
Academic Status: assistant
profesoor
Qualification: phD.Archaeology
Place of work: Univisity of
Baghdad/college of Education
for women

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



18 1/2/2012 Anew Babylonian
Period(Empire)

19 8/2/2012 A Later Period in Iraq
20 15/2/2012
21 22/2/2012 Alexanders Grossing
22 29/2/2012 Parthia Period
23 7/3/2012 Sasan Period
24 14/3/2012 The Religion-Temole-

Goods
25 21/2/2012 The Life Political for

Mesopotamia
26 28/2/2012 The sociality for

Mesopotamia and Laws
27 4/4/2012 The Economy for

Mesopotamia
28 11/4/2012 Couniform-school-

Literture-History-
science-mathmatis-

Astronmy-Astrology-
Medicine

29 18/4/2012 Couniform-school-
Literture-History-
science-mathmatis-

Astronmy-Astrology-
Medicine

30 25/4/2012 Cultural Lagacy
31 2/5/2012 Examination
32 9/5/2012 Refrence

\ Instructor Signature: Dean Signature:

         Phd, Kadhim.A.Attia                                                               prf,Amer.M.Ali


