
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد                       :  الجامعة    
 اللغات           :  / المعهدةالكلي   
 كرديةقسم اللغة ال        :    القسم العلمي    
 62/3/6102       تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   :                                                                         التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :                      .د.أسماعيل ابراهيم سعيد         أ        : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                                     :                 اريخ  لتا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيبة شع    
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة الكردية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ةكردي لغة سوبكالوري

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :الدراسي النظام  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

البيئة المحيطة بالمجتمع الكردي يجبر الخريج في القسم ان يكون ملماً  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 اللغتين العربية والكردية بتاريخ

 62/3/6102 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

داد المالكات العلمية والنوعية المؤهلة والمتخصصة في مجال الترجمة للغة الكردية لألسهام في األرتقاء اع-1

 بواقع الترجمة في العراق
 ميعها ردية لقطاعات الدولة جواقع الترجمة من والى اللغة الك العمل على تطوير-2

      تدريس اللغة الكردية في مدارس حكومية وخاصة-3

 في وسائل األعالم الناطقة باللغة الكردية العمل-4

بمعرفة اللغة الكردية وادابها التي تؤهلهم لدخول الحياة العملية بكفاءة وفاعلية اعداد الطلبة ليكونوا مؤهلين  -5

 والمساهمة في بناء العراق 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  فية االهداف المعر -أ
       لمبادىء العامة في دراسة اللغة الكرديةلاالدراك المعرفي  -1أ

 تفعيل دور الطالب في الترجمة  -2أ

تزويد الطلبة بمعرفة المبادىء الرئيسية للمجاالت الرئيسية في اللغويات:علم الصوت،علم  -3أ

 الصرف،علم النحو،علم الداللة والبراغماتية،اكتساب اللغة....الخ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 وصف وتحليل النصوص وترجمتهامعرفة الطالب لكيفية – 1ب 

 معرفة الطالب ألستراتيجيات القراءة المختلفة – 2ب 

        مناقشة النظريات اللغوية واللسانيات – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ستخدام وسائل ايضاحا -1

 استخدام طريقة المناقشة في التدريس -2

 المواد الدراسية استخدام اسلوب حل المشكالت في تعليم المهارات األساسية والتحصيل المعرفي لجميع  -3
 طرائق التقييم      

 الشهرية واليوميةاجراء األمتحانات  -1

 التغذية الراجعة )الشفويةوالمكتوبة(حول الواجبات -2

 

 

 
 ية والقيمية .الوجدان األهداف -ج

 توجيه الطالب وتزويده بكافة المعلومات التربوية والعلمية -1ج         

العمل بمسؤولية وبصورة  محاولةالصف الجامعي و تفاعل الطالب مع االستاذ والمادة داخل -2ج

 اخالقية عند تنفيذ المشاريع الفردية او الجماعية

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 بعض النصوص األدبية او السياسية لطلبة بترجمةتكليف ا -1
 باستخدام المفردات والقواميس الحديثة اثناء الترجمة لباتعريف الط -2

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 الراجعة )الشفوية والمكتوبة( التغذية -1

 بانواعها المختلفة األمتحانات -2

 

 
 

 

 .الشخصي(المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  األخرى )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 العمل كفريق  تمهارا -1د

 مهارات التواصل مع األخرين  -2د

 محاولة استخدام احدث القواميس اللغوية -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 درس والطالب وبين الطالب انفسهم المناقشة بين الم -1د

 

 

 
 ييم طرائق التق         

 
 نجاز من خالل اعطاءهم للنصوصاجراء اختبارات عملية لقياس مدى مستوى فهم الطلبة في األ -1

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 عملي نظري النحـو 329KG الثالث

 321ktl عملي نظري نظريات اللغة 

 326KTC عملي نظري نظريات النقـد 

 324kpt عملي نظري الترجمة السياسية 

 325kst عملي نظري الترجمة العلمية 

 327KCON نظري االنشاء  
 323KOM نظري االستيعاب  
 322AL نظري اللغة العربية  
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 عملي نظري علم اللغة 435klin الرابع

 430kg عملي نظري ابلينحو تق 

 433klt عملي نظري الترجمة األدبية 

 434klet عملي نظري الترجمة القانونية 

 432KES نظري المقالة والمراسالت  
 429kcl عملي نظري األدب المقارن 

 428kpl عملي نظري اللغة الفارسية 

 431RES نظري بحث التخرج  
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 وتطبيقاتهاللغة الكردية ا الستخدام فهم عميق ون لدى الطالبالبد ان يك -0
 البد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية في استخدام اللغة الكردية -6

 الطالب األسس المعرفية للترجمة مما يعزز فرصه في سوق العملاكتساب  -3
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 اًل:شروط القبول في الكلية:او 
 قبول مركزي -0

 
 

 ثانيًا:شروط القبول في القسم العلمي:
 لشهادة الثانوية %21ان التقل نسبة المعدل عن 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-
 رئاسة جامعة بغداد-
 عمادة كلية اللغات-
 اللغة الكرديةلجنةعمداء كليات وافسام -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج خاصة بالال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 6د 0د 4ج 3ج 6ج 0ج 4ب 3ب 6ب 0ب 4أ 3أ 6أ 0أ

6102/6102 321ktl اساسي نظريات اللغة  *      *    *   *  

324kpt اساسي الترجمة السياسية  *      *    *    * 

325kst اساسي الترجمة العلمية   *     *    *   *  

435klin اساسي علم اللغة                 

430kg اساسي نحو تقابلي  *      *   *    *  

433klt اساسي الترجمة األدبية  *      *    *   *  

434klet اساسي ونيةالترجمة القان  *      *    *    * 

429kcl اساسي األدب المقارن    *    *    *    * 

428kpl اساسي اللغة الفارسية  *      *   *    *  
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