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 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي
 
 
 
 
 

 اللغات:الكلية 
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فقه المغة  اســــم المــــــــادة
   سنوي      فصمي    النظــام الــدراسـي

 
 

 اهــــداف المـــــادة
 

دراسة قواعد المغة السريانية بطريقة المقارنة مع المغات السامية كونها 
لغات شقيقة لبيان اوجه الشبه واألختالف فيما بينها من خالل عرضها 

. بطرق بحثية ومعجمية جيدة

 
 

 الكتب المنهجية
 

 ال يوجد

 
 

 المصادر الخارجية
 

    (غرامطيق المغة السريانية)اوجين منا 

   (قواعد المغة السريانية)الكفرنيسي 

  (الممعة الشهية في نحو المغة االرامية) اقميمس يوسف داود 

 الموجز في قواعد المغة العربية لسعيد االفغاني 

 ترجمة رمضان عبد التواب(لبرحسشر)التطور النحوي لمغة العربية 

 (عامر سميمان)قواعد المغة االكدية 

 المغة المندائية لمشيخ هيثم 

 مدخل الى نحو المغة   (عوني عبد الرؤوف)قواعد المغة العبرية ،

 ومنهج البحث المغوي ، رمضان عبد التواب

 المدخل الى نحو المغات السامية المقارن، سباتنبو موسكاتي 



 

 فقه المغات السامية ،كارل بروكممان ترجمة رمضان عبد التواب 

 

 الفصميتقديرات النظام 
(100)% 

 المختبر نظري
 عممي

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

     

 السنويتقديرات النظام 
(100)% 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

20  20  60 

 
 معمومات اضافية

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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