
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اندراسيمقرر ال
 

 
 بهاء عامر عبود: اسم التدريسي األول

 أستاذ: اللقب العلمي

 ماجستير: الشهادة

 baha_amer@yahoo.com :البريد األلكتروني

 
: /  التدريسي الثاني اسم

: / اللقب العلمي 

:  / الشهادة 

 : /البريد األلكتروني

 
: /  التدريسي الثالث اسم

: / اللقب العلمي 

 : /الشهادة 

 : /البريد األلكتروني

 
 
 
 

 

 
 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي
 
 
 
 
 

 
اللغات : الكلية 
اللغة السريانية : الفرع/القسم 

الثالثة : المرحلة
 



 
 

نصوص توراتية  اســــم المــــــــادة
     سنوي       فصمي  o النظــام الــدراسـي

 
 

 أهداف المـــــادة
 

تدريب الطالب عمى كيفية ترجمة نصوص مختارة من الكتب األدبية بالمغة 
. السريانية وتتميملا تتمييًال لغوياًال 

 
 

 الكتب المنلجية
 

  

 ال يوجد   

    

    

 
 

 المصادر الخارجية
 

 1975عربي، بيروت، - يعقوب أوجين منا، قاموس كمداني  . 

  بانهغت انسريانيت (ܦܫܝܛܬܐ) كتاب العلد القديم   . 

  ،1962أنيس فريتة، أتيقار تكيم من الشرق االدنى، بيروت   . 

   

 
 الفصميتقديرات النظام 

(100)% 
 المختبر نظري

 عممي
االمتتانات 

 اليومية
 االمتتان النلائي المشروع

     

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتتان النلائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

20  /20  /60 

 
 معمومات اضافية

 
ال يوجد 

 



 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

ع
بو

س
ال
ا

 

الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

 ساعاث نظري اسبوعيا 3/ نصوص مختارة من سفر انتكوين  1

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 2

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 3

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 4

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 5

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 6

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 7

 /  نصوص مختارة من سفر انتكوين 8

 / نصوص مختارة من سفر انتثنيت  9

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 10

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 11

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 12

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 13

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 14

 /  نصوص مختارة من سفر انتثنيت 15

  بدء امتحاناث انفصم اندراسي األول  16

17    

  انعطهت انربيعيت  18

19    



 

 / نصوص مختارة من سفر عزرا   20

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 21

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 22

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 23

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 24

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 25

 /  نصوص مختارة من سفر عزرا 26

 / نصوص مختارة من حكم أحيقار   27

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 28

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 29

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 30

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 31

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 32

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 33

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 34

 /  نصوص مختارة من حكم أحيقار 35

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                       


