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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية اللغات / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم اللغة السريانية

 بكالوريوسال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116/ 5/ 16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج إلعداد خريج متخصص باللغة السريانية وآدابها ومؤهل للعمل الترجمي والبحثي في مجال 

 واألدب.اللغة 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
      وآدابها. اللغة السريانية علىالطالب يتعرف أن  -1أ

   -2أ

  -3أ
  -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

  ترجمة النصوص من السريانية وإليها.      على  أن يكون الطالب قادرا   - 1ب 
 يتمكن من التعامل مع المخطوطات القديمة من حيث دراستها وترجمتهاأن  - 2ب 

  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ةالمحاضرة النظري. 1   

 .المناقشات الجماعية والحوار .2         

 .كتابة البحوث والتقارير. 3   

 
 طرائق التقييم      

  . متحان التحريري لتقييم التحصيل العلمي لدى الطالباإل
 السعي السنوي بما فيها اإلختبارات الفصلية التحريرية. 41%       

 اإلختبار التحريري النهائي. 61%       

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 أن يتحمس الطالب لحل الواجب. -1ج         

 أن يحرص الطالب على حضور المحاضرة.  -2ج

 أن يشارك الطالب في المحاضرة بفعالية. -3ج

 اللغة السريانية.أن يشارك الطالب بأنشطة  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          
 طرائق التقييم    

 %15    (   1االمتحان )

 %15(        2االمتحان )

 %5واجبات وحضور     

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

     . المناهج العلمية البحثية مستخداإ في قدرات التعلـم الذاتـى إظهار -1د
 عرض المعلومات. الوسائل السمعية والبصرية فى إستخدام -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 %51المحاضرة          

 %31الحوار والمناقشة  

 %21مهام بحثية          

 
 طرائق التقييم          

 
 %15(       1االمتحان )

 %15(        2االمتحان )

 %5وحضور     واجبات 

 %21اختبار نهاية الفصل الدراسي  

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 / 3 القواعد SYG 101 األولى

 108 SYR 3 القراءة / 

 102 SYCON 2 2 المحادثة 

 109 SYS 2 اإلمالء / 

 104 SYPRO 2 2 علم الصوت 

 103 SYCOM 2 2 االستيعاب 

 107 EL 2 اللغة اإلنكليزية / 

 105 HRD 2 حقوق اإلنسان والديمقراطية / 

 106 C 2  الحاسوب 

 / 3 القواعد SYG 210 الثانية

 2017 SYR 2 1 القراءة 

 218 SYDIL 2 1 المحادثة 
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 211 SYIT  2 2 الترجمةمدخل الى 

 212 SYCOM 2 2 االستيعاب 

 213 SYCO 2 انشاء / 

 219 SYITL 2 مدخل الى االدب / 

 220 SYML 2 اللغة المندائية / 

 116 C 2 / الحاسوب 

 214 EL 2 اللغة االنكليزية / 

 215 AL 2 اللغة العربية / 

  3 االنشاء  الثالثة

  3 ترجمة علمية   

  3 نجة   

  2 نطريات لغة   

  2 شعر   

  3 ترجمة سياسية  

  2 محادثة   

  3 استيعاب  

 / 3 نحو SYG 430 الرابعة

 436 SYCON 2 2 محادثة 

 432 SYPR 2 نثر / 

 434 SYLT 2 2 ترجمة ادبية 

 435 SYLET 2 2 ترجمة قانونية 

 437 SYLIN 2 علم اللغة / 

 433 SYES 2 مقالة ومراسالت / 

 438 SYA 2 اللغة اآلرامية / 

 431 RES 2 بحث خاص / 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 التنويع والتجديد في إسلوب إلقاء المحاضرات. .1
 . اإلطالع على مصادر متنوعة ومختلفة وعدم اإلقتصار على مصدر واحد .2
 . اإلستثمار الجيد لوقت المحاضرة .3
 . مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة .4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 مركزي.   
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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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 الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016- 2012 
 البكالوريوس

   √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ أساسي  /
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