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وصف البرًبهح األكبدَوٍ         

 

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

 

 خبهعت بغذاد اٌّؤعغح اٌتؼ١ّ١ٍح .1

 قسن اللغت الكردَت اٌّشوض /  ػٍّٟاٌمغُ اي .2

اٚ اعُ اٌثشٔاِذ األواد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ٌس كردوبكبلىرٌ

 بكبلىرَىس اعُ اٌشٙادج إٌٙائ١ح  .4

  :إٌظاَ اٌذساعٟ  .5
 أخشٜ /ِمشساخ /عٕٛٞ 

 سٌىٌ

الَىخذ  اٌّؼتّذ   تشٔاِذ االػتّاد .6

البُئت الوحُطت ببلودتوع الكردٌ َدبر الخرَح فٍ القسن اى َكىى هلوبً  اٌّؤحشاخ اٌخاسر١ح األخشٜ  .7

اللغتُي العربُت والكردَت  بتبرَخ

 25/5/2016  تاس٠خ إػذاد اٌٛصف .8

 أ٘ذاف اٌثشٔاِذ األواد٠ّٟ .9

اػذاد اٌّالواخ اٌؼ١ٍّح ٚإٌٛػ١ح اٌّؤٍ٘ح ٚاٌّتخصصح فٟ ِزاي اٌتشرّح ٌٍغح اٌىشد٠ح ٌألعٙاَ فٟ األستماء -1

 تٛالغ اٌتشرّح فٟ اٌؼشاق
 ١ِؼٙا سد٠ح ٌمطاػاخ اٌذٌٚح دٚالغ اٌتشرّح ِٓ ٚاٌٝ اٌٍغح اٌه اٌؼًّ ػٍٝ تط٠ٛش-2

      اٌىشد٠ح فٟ ِذاسط حى١ِٛح ٚخاصحتذس٠ظ اٌٍغح -3

 فٟ ٚعائً األػالَ إٌاطمح تاٌٍغح اٌىشد٠حاٌؼًّ -4

تّؼشفح اٌٍغح اٌىشد٠ح ٚاداتٙا اٌتٟ تؤٍُ٘ٙ ٌذخٛي اٌح١اج اٌؼ١ٍّح تىفاءج ٚفاػ١ٍح اػذاد اٌطٍثح ١ٌىٛٔٛا ِؤ١ٍ٘ٓ  -5

 ٚاٌّغاّ٘ح فٟ تٕاء اٌؼشاق 
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 ائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ ٚاٌتم١١ُاٌّطٍٛتح ٚطش تشٔاِذِخشراخ اي  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١ح  - أ
       ٌّثادٜء اٌؼاِح فٟ دساعح اٌٍغح اٌىشد٠حياالدسان اٌّؼشفٟ  -1أ

تفؼ١ً دٚس اٌطاٌة فٟ اٌتشرّح   -2أ

ػٍُ اٌصٛخ،ػٍُ :تض٠ٚذ اٌطٍثح تّؼشفح اٌّثادٜء اٌشئ١غ١ح ٌٍّزاالخ اٌشئ١غ١ح فٟ اٌٍغ٠ٛاخ -3أ

 اٌخ....الٌح ٚاٌثشاغّات١ح،اوتغاب اٌٍغحاٌصشف،ػٍُ إٌحٛ،ػٍُ اٌذ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
تشٔاِذ  ٌخاصح تايا ٠حاٌّٙاساخ األ٘ذاف –ب 

ٚصف ٚتح١ًٍ إٌصٛص ٚتشرّتٙا ِؼشفح اٌطاٌة ٌى١ف١ح  –1ب 

ِؼشفح اٌطاٌة ألعتشات١ز١اخ اٌمشاءج اٌّختٍفح   –2ب 

        ِٕالشح إٌظش٠اخ اٌٍغ٠ٛح ٚاٌٍغا١ٔاخ  –3ب 

 
 ٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ طشائك ا     

 

عتخذاَ ٚعائً ا٠ضاس ا -1

اعتخذاَ طش٠مح إٌّالشح فٟ اٌتذس٠ظ  -2

 اٌّٛاد اٌذساع١ح اعتخذاَ اعٍٛب حً اٌّشىالخ فٟ تؼ١ٍُ اٌّٙاساخ األعاع١ح ٚاٌتحص١ً اٌّؼشفٟ ٌز١ّغ  -3
 طشائك اٌتم١١ُ      

اٌشٙش٠ح ٚا١ِٛ١ٌح ارشاء األِتحأاخ  -1

حٛي اٌٛارثاخ (ٌّىتٛتحاٌشف٠ٛحٚا)اٌتغز٠ح اٌشارؼح  -2

 

 

 
 .اٌٛرذا١ٔح ٚاٌم١ّ١ح  األ٘ذاف -د

تٛر١ٗ اٌطاٌة ٚتض٠ٚذٖ تىافح اٌّؼٍِٛاخ اٌتشت٠ٛح ٚاٌؼ١ٍّح  -1د         

اٌؼًّ تّغؤ١ٌٚح ٚتصٛسج  ِحاٌٚحاٌصف اٌزاِؼٟ ٚ تفاػً اٌطاٌة ِغ االعتار ٚاٌّادج داخً -2د

اخالل١ح ػٕذ تٕف١ز اٌّشاس٠غ اٌفشد٠ح اٚ اٌزّاػ١ح 

 -4د   
 طشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ     

 تؼط إٌصٛص األدت١ح اٚ اٌغ١اع١ح تى١ٍف اٌطٍثح تتشرّح -1
تاعتخذاَ اٌّفشداخ ٚاٌمٛا١ِظ اٌحذ٠خح احٕاء اٌتشرّح  ٌةاتؼش٠ف اٌظ -2

 

 

 
 طشائك اٌتم١١ُ    
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( اٌشف٠ٛح ٚاٌّىتٛتح)اٌشارؼح  اٌتغز٠ح -1

تأٛاػٙا اٌّختٍفح  األِتحأاخ -2

 

 
 

 

. (اٌشخصٟاألخشٜ اٌّتؼٍمح تمات١ٍح اٌتٛظ١ف ٚاٌتطٛس  اٌّٙاساخ)إٌّمٌٛح اٌتأ١ٍ١٘ح ٚ اٌّٙاساخ اٌؼاِح-د 

اٌؼًّ وفش٠ك   خِٙاسا -1د

ِٙاساخ اٌتٛاصً ِغ األخش٠ٓ   -2د

ِحاٌٚح اعتخذاَ احذث اٌمٛا١ِظ اٌٍغ٠ٛح  -3د

 -4د   

 طشائك اٌتؼ١ٍُ ٚاٌتؼٍُ          

 

ط ٚاٌطاٌة ٚت١ٓ اٌطالب أفغُٙ  دسإٌّالشح ت١ٓ اٌُ -1د

 

 

 
 طشائك اٌتم١١ُ          

 
 ٔزاص ِٓ خالي اػطاءُ٘ ٌٍٕصٛصارشاء اختثاساخ ػ١ٍّح ٌم١اط ِذٜ ِغتٜٛ فُٙ اٌطٍثح فٟ األ -1

 

 ت١ٕح اٌثشٔاِذ  .11

 اٌغاػاخ اٌّؼتّذج           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغاق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغاق اٌّشحٍح اٌذساع١ح 

ػٍّٟ     ٔظشٞ       

 ػٍّٟ ٔظشٞ لٛاػذ 210kg اٌخأٟ

  219 KPR ػٍّٟ ٔظشٞ إٌخش 

 217kpo ػٍّٟ ٔظشٞ اٌشؼش 

 211kit ػٍّٟ ٔظشٞ اٌّذخً فٟ اٌتشرّح 

 212kcom  ٔظشٞاالعت١ؼاب  

 213kco  ٔظشٞاالٔشاء  

 218kcon  ٔظشٞاٌّحادحح  

 215AL  ٔظشٞاٌٍغح اٌؼشت١ح  
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 214EL  ٞٔظشٞأى١ٍض  
 116C  ػٍّٟ ٔظشٞاٌحاعثاخ 

 ػٍّٟ ٔظشٞإٌحـٛ  329KG اٌخاٌج

 321ktl ػٍّٟ ٔظشٞ ٔظش٠اخ اٌٍغح 

 326KTC  ػٍّٟ ٔظشٞٔظش٠اخ إٌمـذ 

 324kpt ػٍّٟ ٔظشٞ اٌتشرّح اٌغ١اع١ح 

 325kst ػٍّٟ ٔظشٞ اٌتشرّح اٌؼ١ٍّح 

 327KCON  ٔظشٞاالٔشاء  
 323KOM  ٔظشٞاالعت١ؼاب  
 322AL ٔظشٞج اٌؼشت١ح اٌٍغ  

 ػٍّٟ ٔظشٞػٍُ اٌٍغح  435klin اٌشاتغ

 430kg  ٍٟػٍّٟ ٔظشٞٔحٛ تمات 

 433klt  ػٍّٟ ٔظشٞاٌتشرّح األدت١ح 

 434klet  ػٍّٟ ٔظشٞاٌتشرّح اٌما١ٔٛٔح 

 432KES  ٔظشٞاٌّماٌح ٚاٌّشاعالخ  
 429kcl  ْػٍّٟ ٔظشٞاألدب اٌّماس 

 428kpl  ػٍّٟ ٔظشٞاٌٍغح اٌفاسع١ح 

 431RES  ٔظشٞتحج اٌتخشد  
 
 
 
 
 
 

 

 اٌتخط١ظ ٌٍتطٛس اٌشخصٟ .12

وتطبيقاهتا للغة الكردية ا الستخدام فهم عميق البد ان يكون لدى الطالب -1
 البد ان يكون لدى الطالب مهارات عالية يف استخدام اللغة الكردية -2

الطالب األسس املعرفية للرتمجة مما يعزز فرصه يف سوق العمل اكتساب  -3
 
 
 
 

 
 (اٌّؼٙذاألٔظّح اٌّتؼٍمح تاالٌتحاق تاٌى١ٍح أٚ  عٚض)ػ١اس اٌمثٛي َ .13

: شروط القبول يف الكلية:اوالً 
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قبول مركزي  -1
 
 

: شروط القبول يف القسم العلمي: ااياً 
لشهادة الثااوية % 60ان التقل اسبة املعدل عن 

 
 
 

 

 أُ٘ ِصادس اٌّؼٍِٛاخ ػٓ اٌثشٔاِذ .14

ملي وزارة التعليم العايل والبحث الع-
رئاسة جامعة بغداد -
عمادة كلية اللغات -
 جلنةعمداء كليات وافسام اللغة الكردية-
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 هخطط ههبراث الوٌهح

 َرخً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرخبث التعلن الفردَت هي البرًبهح الخبضعت للتقُُن

 هخرخبث التعلن الوطلىبت هي البرًبهح 

أسبسٍ  سن الوقررا رهز الوقرر الوستىي/ السٌت 

 أم اختُبرٌ
 َتالوهبراثاألهذاف  ة ٌالوعرفاألهذاف 

برًبهح  الخبصت ببل

األهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

2015-2016 

 الورحلت الثبًُت

 213 KCO اسبسٍ إٌخش  *      *    *   *  

 217kpo اسبسٍ اٌشؼش  *      *    *    * 

 211kit  ٟاٌّذخً ف

 اٌتشرّح

  *   *    *      *  اسبسٍ

 214 EL اسبسٍ اللغت االًكلُزَت    *    *    *    * 

 215 AL اسبسٍ اللغت العربُت    *   *    *     * 



  
 7الصفحت 

 
  

 216 C اسبسٍ حبسببث   *    *   *     *  

  *   *    *      *  اسبسٍ ٔظش٠اخ اٌٍغح 321ktl الورحلت الثبلثت

 324kpt  اٌتشرّح

 اٌغ١اع١ح

 *    *    *      *  اسبسٍ

 325kst  اٌتشرّح

 اٌؼ١ٍّح

  *   *    *     *   اسبسٍ

 322 AL اسبسٍ  اللغت العربُت   *    *   *     * 

 *    *    *    *    اسبسٍػٍُ اٌٍغح  435klin الورحلت الرابعت

 430kg  ٍٟاسبسٍٔحٛ تمات  *      *   *    *  

 433klt  اسبسٍاٌتشرّح األدت١ح  *      *    *   *  

 434klet  اٌتشرّح

اٌما١ٔٛٔح 

 *    *    *      *  اسبسٍ

 429kcl  ْاسبسٍاألدب اٌّماس    *    *    *    * 

 428kpl  اسبسٍاٌٍغح اٌفاسع١ح  *      *   *    *  
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