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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر
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 قسم اللغة الكردية   انًزكز/  ػهًي انقسى ال .2

  Legal translation-  434klet ريز انًقزر/ اسى  .3

 اااة ااسباياً  3 أشكال انحضىر انًراحح .4

 انبي انسُح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)ػذد انساػاخ انذراسيح  .6

 25/5/2016 ذاريخ إػذاد هذا انىصف  .7

 قزرأهذاف انى .8

 قائمة غنية بالكلمات واملصطلحات القانبنية،اختيار النصبص القانبنية وترمجتها من العربية اىل الكردية وبالعكس

 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطزائق انرؼهيى وانرؼهى وانرقييى يقزراخ اليخزج .10
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  هذاف انًؼزفيح األ -أ
ع اليها وترمجة النصبص القانبنية من اللغة العربية اىل اجلانب القانبين من اهم اجلبانب املتعلقة باحلياة مما يتطلب االطال -1أ

اللغة الكردية وبالعكس وغرس التزام الطالب بتطسيق القبانني 
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  .يقزرانخاصح تال يحانًهاراخاألهذاف   -ب 

له وااطاء االمثلة ومناذج اكثر يتعرف الطالب الى املادة النظرية  – 1ب  
حث الطالب الى كتابة التمارين   – 2ب
كتابة السحبث القانبنية  – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 طزائق انرؼهيى وانرؼهى      

 

 من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 انرقييى طزائق      

 

حث الطالب الى املشاركة الصيفية  -
كتابة السحبث خبصبص اجلانب القانبين  -
املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  
 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية 

 

 
 األهذاف انىجذاَيح وانقيًيح  -ج

يف البقت املدد الى الطالب اكمال التحضري الكتايب  -1ج  
املشاركة داخل القااة -2ج
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب -3ج
التفاال مع الطلسة   -4ج
 
 طزائق انرؼهيى وانرؼهى     

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت املدد 
املشاركة داخل القااة  -
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 كتابة الباجب التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف -
 التفاال مع الطلسة           -

 

 

 
 طزائق انرقييى    

من خالل املشاركة الصيفية والتفاال داخل قااة الدرس  الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت احملدد
من خالل االمتحانات اليبمية والشهرية والنهائية  املشاركة داخل القااة

حتمل املسؤولية يف كتابة الباجب التصرف باخالق االية و
من خالل اشراف التدريسي الى اجملاميع الطالبية ومدى التباصل بينهم التفاال مع الطلسة  

 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية

 

 

 
(. ف وانرطىر انشخصي انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهيح انرىظي) انًُقىنح انرأهيهيح انؼايح و انًهاراخ -د 

تسليم الباجب بالبقت احملدد  -1د
مهارات التباصل مع االخرين والعمل كفريق -2د
  حماولة ادم تكرار االخطاء االمالئية او النحبية-3د
ااتخدام االنرتنيت  -4د
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 تُيح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح
أو / اسى انىحذج 

 انًىضىع
 طزيقح انرقييى يىطزيقح انرؼم

مختصر حول قائمة المصطلحات  2 1
 المتداولة في الترجمة القانونية

قائمة بالمصطلحات المتداولة في 
 الترجمة القانونية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

التمرين حول ترجمة مقدمة عن  2 2
 الجمل والعبارات القانونية

ة الجمل التمرين حول ترجم
 والعبارات القانونية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

3 2 
ترجمة :نماذج من تعريف الطالب ب

الجريدة الرسمية -الوقائع العراقية
 لجمهورية العراق

-ترجمة الوقائع العراقية:نماذج من 
 الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اء االمتحانات اجر
 السريعة والفصلية

ترجمة قانون التعديل مقدمة عن  2 4
 لقانون الخدمة الجامعية الثاني

لقانون  ترجمة قانون التعديل الثاني
 الخدمة الجامعية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

قانون والديمقراطية لشرح توضيحي ل 2 5
 قالعرا األنتقالية في

 قانون والديمقراطية األنتقالية فيال
 العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة قانون التقاعد مقدمة عن  2 6
 الموحد بجميع موادها

ترجمة قانون التقاعد الموحد بجميع 
 موادها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 األهداف و السريان األهداف و السريانيف الطالب بتعر 2 7
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

8 2 

ترجمة نص بيان صادر نبذة حول 
من القاضي رئيس مجلس القضاء 

األعلى كنموذج لتشكيل 
 (التشكيالت األدارية)

ترجمة نص بيان صادر من القاضي 
 رئيس مجلس القضاء األعلى

التشكيالت )كنموذج لتشكيل 
 (األدارية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

9 2 
ذزجًح َظاو انرؼهيى يقذيح ػٍ 

االهذاف -االههي واالجُثي
 وانسزياٌ

ذزجًح َظاو انرؼهيى االههي 

 االهذاف وانسزياٌ-واالجُثي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 الفصليةالسريعة و

10 2 
 المجلة )ترجمة شرح مختصر عن 

العليا والرقابة القضائية في الواليات 
 المتحدة األمريكية

العليا والرقابة  المجلة )ترجمة 
القضائية في الواليات المتحدة 

 األمريكية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المرأة وحقوقها توضيح مختصر عن  2 11
 المرأة وحقوقها الدستورية الدائمة الدستورية الدائمة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

12 2 

ترجمة تعريف الطالب بكيفية 
هوية -المستمسكات االربعة

بطاقة /االحوال المدنية
البطاقة /الجنسية العراقية/السكن

ترجمة الوكالة /التموينية
سندات /عقد القران/الخاصة/عامةال

 الخ..القسام الشرعي/التسجيل

هوية -ترجمة المستمسكات االربعة
بطاقة /االحوال المدنية

البطاقة /الجنسية العراقية/السكن
ترجمة الوكالة /التموينية

سندات /عقد القران/الخاصة/العامة
 الخ..القسام الشرعي/التسجيل

محاضرات نظرية 
 ومختبر

ات اجراء االمتحان
 السريعة والفصلية

13 2 
ترجمة قانون نبذة مختصرة عن 

لقانون الخدمة  التعديل الثاني
 الجامعية

لقانون  ترجمة قانون التعديل الثاني
 الخدمة الجامعية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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القانون والديمقراطية األنتقالية فب  2 14
 العراق

يمقراطية األنتقالية فب القانون والد
 العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

15 2 
ترجمة :نماذج من مقدمة عن ترجمة 
الجريدة الرسمية -الوقائع العراقية

 لجمهورية العراق

-ترجمة الوقائع العراقية:نماذج من 
 الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة)  

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة)  

 ترجمة قانون التعديل الثانينبذة عن  2 16
لقانون الخدمة الجامعية 

لقانون  ترجمة قانون التعديل الثاني
الخدمة الجامعية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

متحانات اجراء اال
 السريعة والفصلية

المصطلحات شرح توضيحي لقائمة  2 17
 المتداولة في الترجمة القانونية

قائمة بالمصطلحات المتداولة في 
 الترجمة القانونية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

التمرين حول ترجمة توضيح الية  2 18
 الجمل والعبارات القانونية

لتمرين حول ترجمة الجمل ا
 والعبارات القانونية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

19 2 
 المجلة )ترجمة قدمة عن مبيان بت

العليا والرقابة القضائية في الواليات 
 المتحدة األمريكية

العليا والرقابة  المجلة )ترجمة 
القضائية في الواليات المتحدة 

 كيةاألمري

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المرأة وحقوقها تعريف الطالب ب 2 20
 المرأة وحقوقها الدستورية الدائمة الدستورية الدائمة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

قانون والديمقراطية المختصر حول  2 21
 قالعرا األنتقالية في

 قانون والديمقراطية األنتقالية فيال
 العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة قانون التقاعد مقدمة عن  2 22
 الموحد بجميع موادها

ترجمة قانون التقاعد الموحد بجميع 
 موادها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 األهداف و السريان ألهداف و السريانرح توضيحي لش 2 23
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

24 2 

ترجمة نص بيان مقدمة عن ماهية 
صادر من القاضي رئيس مجلس 
القضاء األعلى كنموذج لتشكيل 

 (التشكيالت األدارية)

ترجمة نص بيان صادر من القاضي 
األعلى رئيس مجلس القضاء 

التشكيالت )كنموذج لتشكيل 
 (األدارية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

25 2 
ذزجًح َظاو َثذج يخرصزج ػٍ 

-انرؼهيى االههي واالجُثي

 االهذاف وانسزياٌ

ذزجًح َظاو انرؼهيى االههي 
 االهذاف وانسزياٌ-واالجُثي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

نات اجراء االمتحا
 السريعة والفصلية

26 2 
 المجلة )ترجمة اطالع الطالب على 

العليا والرقابة القضائية في الواليات 
 المتحدة األمريكية

العليا والرقابة  المجلة )ترجمة 
القضائية في الواليات المتحدة 

 األمريكية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المرأة وحقوقها ب بتعريف الطال 2 27
 المرأة وحقوقها الدستورية الدائمة الدستورية الدائمة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

التمرين حول شرح توضيحي عن  2 28
 ترجمة الجمل والعبارات القانونية

التمرين حول ترجمة الجمل 
 والعبارات القانونية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اء االمتحانات اجر
 السريعة والفصلية
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 انثُيح انرحريح  .12

 اليبجد ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 فن الترجمة –دكتور صفاء خموصي (   انًصادر)ـ انًزاجغ انزئيسيح 2

   ناريَي طرِر  ري وة ةهون –دكتور جمال نه به ز 

 جريدة البقائع العراقية

 اـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها                

 مكتسة قسم اللغة الكردية ( .... ,انرقاريز , انًجالخ انؼهًيح ) 

يىاقغ االَرزَيد , ب ـ انًزاجغ االنكرزوَيح

 اليبجد ....

 
 يقزر انذراسي خطح ذطىيز ال .13

   

تىرقح اغُاء انطهثح تانًصطهحاخ انقاَىَيح وذًزيُهى ػهً انرزجًح 

 

 

 
 

29 2 
ترجمة :نماذج من مقدمة عن ترجمة 
الجريدة الرسمية -الوقائع العراقية

 لجمهورية العراق

-ترجمة الوقائع العراقية:نماذج من 
 الجريدة الرسمية لجمهورية العراق

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المصطلحات بقائمة تعريف الطالب  2 30
المتداولة في الترجمة القانونية 

قائمة بالمصطلحات المتداولة في 
الترجمة القانونية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤسسح انرعهيميح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكش/  عهمي انقسم ال .2

 LITERARY TRANSLATION 433 -  KLT رمش انمقزر/ اسم  .3

 اااة ااسباياًا  3 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انسىح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 25/4/2016 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 انمقزرأهذاف  .8
 

 نسذة ان الرتمجة الكردية واالشارة اىل بعض املرتمجني الرواد 

ااتثمار مانقله الطالب خالل ثالث انبات من خمتلف ميادين الرتمجة والتمرن الى ترمجة املباضيع االدبية من نثر وشعر ملختلف 
 االدباء ،واختيار نصبص ادبية شيقة مشجعة للطالب لتطبير امكانياته 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم مقزراخ المخزج .10
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  هذاف انمعزفيح األ -أ
الرتكيز الى املصطلحات االدبية والتمرين الى ترمجة النصبص االدبية من نثر وشعر من اللغة العربية اىل اللغة الكردية  -1أ

وبالعكس 
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  .مقزرانخاصح تال يحانمهاراخاألهذاف   -ب 

يتعرف الطالب الى املادة النظرية له وااطاء االمثلة ومناذج اكثر  – 1ب          
  حث الطالب الى كتابة مباضيع ادبية وترمجتها – 2ب
كتابة السحبث العلمية   – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 ئق انرعهيم وانرعهم طزا     

 

 ارض املباضيع االدبية ومناقشتها من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 طزائق انرقييم      

 

حث الطالب الى كتابة التمارين   -
كتابة السحبث االدبية  -
االدبية حبل املباضيع  املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة 
 حبل املباضيع السيااية وترمجتها امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية 

 

 
 األهذاف انىجذاويح وانقيميح  -ج

الى الطالب التمرين الى السراة والدقة  -1ج          
املشاركة داخل القااة -2ج
واجب التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة ال-3ج
وتشجيع العمل اجلمااي  التفاال مع الطلسة  -4ج
 
 طزائق انرعهيم وانرعهم     

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت املدد 
املشاركة داخل القااة  -
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التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب  -
 التفاال مع الطلسة          - 

 

 

 
 طزائق انرقييم    

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت احملدد 
املشاركة داخل القااة 

التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب 
التفاال مع الطلسة   

 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية

 

 

 
(. ألخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي انمهاراخ ا) انمىقىنح انرأهيهيح انعامح و انمهاراخ -د 

تسليم الباجب بالبقت احملدد  -1د
مهارات التباصل مع االخرين والعمل كفريق -2د
حماولة ادم تكرار االخطاء االمالئية او النحبية -3د
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 تىيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح
أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع
 طزيقح انرقييم انرعهيم طزيقح

مقدمة حول تاريخ األهتمام بالترجمة مقدمة حول تاريخ األهتمام بالترجمة  3 1
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ألدب موجز عن تاريخ الترجمة في ا 3 2
الكردي 

ألدب موجز عن تاريخ الترجمة في ا
الكردي 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اء االمتحانات اجر
 السريعة والفصلية

جهود المترجمين في نبذة حول  3 3
جهود المترجمين في البدرخانين البدرخانين 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

محاوالت جدية في مجلة مقدمة عن  3 4
 (1949-1939)كالويش

حماوالت جدية يف جملة 
 (1949-1939)كالويش

ت نظرية محاضرا
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

عش .د.بحاوالت تعريف الطالب مب 3 5

 انذيه مصطفً
 عش انذيه مصطفً.د.بحماوالت 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الشاعر بيرة مير الشاعر بيرة مير مقدمة عن  3 6
محاضرات نظرية 

 ومختبر

انات اجراء االمتح
 السريعة والفصلية

 لكاتب محمد جميلمقدمة تاريخية ل 3 7
 روستاوي

روستاوي الكاتب حممد مجيل 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مخطظ ذعزيفي نقائمح  3 8

 انمصطهحاخ انمخرهفح
 قائمح تانمصطهحاخ انمخرهفح

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 ريعة والفصليةالس

 (نوروز)ترجمة قصيدة مقدمة عن  3 9
 انً انهغح انكزديح كىرانللشاعر 

 كىرانللشاار  (نبروز)ترمجة قصيدة 

 انً انهغح انكزديح

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

البردة ) ترجمة قصيدةنبذة حول  3 10
 انً انهغح انعزتيح (انذاميح

انً  (انذاميحالبردة ) دةترمجة قصي

 انهغح انعزتيح

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة نص شرح تعريفي عن  3 11
الى العربية  (شووشه ي شكاو)

الى (شووشه ي شكاو)ترجمة نص 
العربية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

12 3 
ترجمة نص ادب توضيحي لشرح 

حول الشخصية االدبية المشهورة 
 من العربية الى الكردية(شكريفصلي)

ترجمة نص ادب حول الشخصية 
من (شكريفصلي)االدبية المشهورة 

 العربية الى الكردية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

13 3 
ترجمة نص ادبي حول مقدمة عن 

 (لثالثة في الشعر الكرديالمرحلة ا)
 من العربية الى الكردية

المرحلة )ترجمة نص ادبي حول 
من العربية (الثالثة في الشعر الكردي
 الى الكردية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

( الخريف)ترجمة قصيدة نبذة حول  3 14
 من الكردية الى العربية

من ( الخريف)ترجمة قصيدة 
 الكردية الى العربية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

-كه مانجه) ترجمةتعريف الطالب ب 3 15
من الكردية الى العربية (القيثارة

من (القيثارة-كه مانجه)ترجمة
الكردية الى العربية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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   (عطلة نصف السنة) (نصف السنة عطلة)  

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة)  

16 3 

ترجمة نص حول شرح بأيجاز عن 
الشخصية االدبية (محمد كرد علي)

المشهورة من اصل كردي خدم 
األدب العربي 

محمد كرد )ترجمة نص حول 
الشخصية االدبية المشهورة من (علي

اصل كردي خدم األدب العربي 

رات نظرية محاض
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

17 3 

ترجمة قصيدة تعريف الطالب ب
مترجمة من قبل صالح  (حلبجة)

برواري من الكردي الى 
العربيوتقييمها 

مترجمة من (حلبجة)ترجمة قصيدة 
قبل صالح برواري من الكردي الى 

العربيوتقييمها 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

ت اجراء االمتحانا
 السريعة والفصلية

اخي )ترجمة قصيدة تعريف الطالب ب 3 18
من الكردية الى العربية (العربي

من (اخي العربي)ترجمة قصيدة 
الكردية الى العربية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

19 3 
ترجمة قصيدة شرح توضيحي عن 

للشاعر شيركو كونيكه من  (اللون)
ية الى العربية الكرد

للشاعر شيركو (اللون)ترجمة قصيدة 
كونيكه من الكردية الى العربية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة نصوص ادبية مقدمة عن  3 20
مختلفة كنماذج للترجمة 

ترجمة نصوص ادبية مختلفة كنماذج 
للترجمة 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

تحانات اجراء االم
 السريعة والفصلية

21 3 

محمد )ترجمة نص حول نبذة حول 
الشخصية االدبية (كرد علي

المشهورة من اصل كردي خدم 
األدب العربي 

محمد كرد )ترجمة نص حول 
الشخصية االدبية المشهورة من (علي

اصل كردي خدم األدب العربي 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

22 3 

ترجمة قصيدة مقدمة عن 
مترجمة من قبل صالح (حلبجة)

برواري من الكردي الى 
العربيةوتقييمها 

مترجمة من (حلبجة)ترجمة قصيدة 
قبل صالح برواري من الكردي الى 

العربيةوتقييمها 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

شرح مختصر عن ترجمة قصيدة  3 23
من الكردية الى العربية (العربياخي )

من (اخي العربي)ترجمة قصيدة 
الكردية الى العربية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

24 3 
مختصر عن ترجمة قصيدة 

للشاعر شيركو كونيكه من (اللون)
الكردية الى العربية 

للشاعر شيركو (اللون)ترجمة قصيدة 
ية الى العربية كونيكه من الكرد

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

نسذة ان حماوالت جدية يف جملة  3 25
 (1949-1939)كالويش

حماوالت جدية يف جملة 
 (1949-1939)كالويش

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

عش انذيه .د.بحماوالت مقدمة ان  3 26

 فًمصظ
 عش انذيه مصطفً.د.بحماوالت 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الشاعر بيرة مير تعريف الطالب بالشاعر بيرة مير  3 27
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مجيل مقدمة عن الكاتب محمد  3 28
 روستاوي

روستاوي الكاتب حممد مجيل 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

وصف مخرصز عه قائمح  3 29

 انمصطهحاخ انمخرهفح
اجراء االمتحانات محاضرات نظرية  قائمح تانمصطهحاخ انمخرهفح
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 انثىيح انرحريح  .12

 اليبجد ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

 فن الترجمة –دكتور صفاء خموصي (   انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

   ناريَي طرِر  ري وة ةهون –دكتور جمال نه به ز 

 

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها                

 مكتسة قسم اللغة الكردية ( .... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 

مىاقع االورزويد , ب ـ انمزاجع االنكرزوويح

 اليبجد ....

 
 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 السريعة والفصلية ومختبر

30 3 
ترمجة قصيدة مقدمة حبل 

انً انهغح  كىرانللشاار (نبروز)

 انكزديح

للشاعر (نوروز)دة ترجمة قصي
 انً انهغح انكزديح كىران

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤسسح انرعهيميح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكز/  عهمي انقسم ال .2

 LINGUSTICS – 435 KLIN رمز انمقزر/ اسم  .3

 اااة ااسباياً  3 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انسنح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 25/5/2016 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8
 

 
مستويات . تعريف الطالب بعمم المغة من خالل العموم المغوية المتداخمة، نشوء المغة عند االنسان، ظهور المغة عند الطفل نظريات نشوء المغة 

 .المغة لغاية الجممة ، افكار جومسكي ، سوسير 

 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم مقزراخ المخزج .10

  يح هذاف انمعزفاأل -أ
مباضيع الم اللغة املختلفة  -1أ
نشبء اللغة  -2أ

نشبء اللغة اند االطفال -3
 الم اللغة وفق رؤى جبمسكي واباري-4
   

  .مقزرانخاصح تال يحانمهاراخاألهذاف   -ب 

ية له املتعلقة بعلم اللغة يتعرف الطالب الى املادة النظر – 1ب  
حث الطالب الى كتابة السحبث اللغبية  – 2ب
حبل اللغة كتابة السحبث العلمية  – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 طزائق انرعهيم وانرعهم      

 

 وارض املباضيع اللغبية ومناقشتها من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 طزائق انرقييم      

 

املشاركة الصيفية حث الطالب الى  -
حبل املباضيع اللغبية كتابة السحبث العلمية  -
القااة بالنقاش  حبل رؤى اللغبيني املشاركة داخل  
 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية 

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانقيميح  -ج

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت املدد  -1ج  
املشاركة داخل القااة -2ج
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب -3ج
التفاال مع الطلسة   -4ج
 
 طزائق انرعهيم وانرعهم     
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الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت املدد 
املشاركة داخل القااة  -
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب  -

 التفاال مع الطلسة        -   

 

 

 
 طزائق انرقييم    

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت احملدد 
املشاركة داخل القااة 

التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب 
التفاال مع الطلسة   

 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية

 

 

 
(. انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي ) انمنقىنح انرأهيهيح انعامح و انمهاراخ -د 

تسليم الباجب بالبقت احملدد  -1د
مهارات التباصل مع االخرين والعمل كفريق -2د
حماولة ادم تكرار االخطاء االمالئية او النحبية -3د
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 تنيح انمقزر .11

 رجات التعلم املطلببةمخ السااات األاسبع
املساق أو / اام البحدة 

 املبضبع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
تعريف الطالب مبقدمة ان 

حنب تعريف الم اللغة الم اللغة 
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

2 3 
السحبث املتعلقة  مقدمة ان
 حبياة اللغة

اللغة  السحبث املتعلقة حبياة
،السيمانتك،حياة اللغة 

اخل .....

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

3 3 
ان منهج نسذة خمتصرة  

منهج السحث يف الم اللغة  السحث
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

4 3 

العلبم اللغبية ان  مقدمة 
 النظرية،العلبم اللغبية

 التطسيقية

العلبم اللغبية النظرية،العلبم 
اللغبية التطسيقية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

5 3 
ظهبر اللغة لدى ان  نسذة

 االنسان
ظهبر اللغة لدى االنسان 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

6 3 

التعسري الطسيعي من خالل  ايالتعسري الطيبان  خمتصر 
السصر واالحساس من 
خالل حااة السمع  

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

7 3 
لتعسري با تعريف الطالب

 الشعبري،لغة االشارة
التعسري الشعبري،لغة االشارة 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

8 3 
اللغة بني  ة انمقدم

 االنسان واحليبان
اللغة بني االنسان واحليبان 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

9 3 
ظهبر اللغة ان  شرح خمتصر
 لدى الطفل

ظهبر اللغة لدى الطفل  
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

10 3 
ان  تعريف مسسط

 االصبات البجدانية
االصبات البجدانية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

11 3 
االصبات ب تعريف الطالب

 البجدانية االرادية
االصبات البجدانية االرادية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

12 3 

 شرح مسسط حبل 
ة واصبات التأثريات الصبيت

 متارين النطق

التأثريات الصبتية واصبات 
متارين النطق 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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13 3 
درجة ان  خمتصر تعريفي

 التقليد لدى الطفل
 درجة التقليد لدى الطفل

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

14 3 
ة االقرار درجان  مقدمة

 الصبيت لدى الطفل

درجة االقرار الصبيت لدى 
 الطفل

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

15 3 

تعريف الطالب بشكل 
 نظريات ظهبر اللغةلمسسط 

نظريات ظهبر اللغة 
النظرية )الثالثة

االوىل،النظرية الثانية،النظرية 
 (الثالثة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

جراء االمتحانات ا
 السريعة والفصلية

  ( اطلة نصف السنة)( اطلة نصف السنة)  

  ( اطلة نصف السنة)( اطلة نصف السنة)  

16 3 
مفهبم وتعريف ان  مقدمة
 اجلملة

 مفهبم وتعريف اجلملة
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

17 3 
مناذج ان  شرح مسسط

 خمتلفة
 ج خمتلفةمناذ

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

18 3 
املفاهيم اللغبية ان  مقدمة 

 للعامل اباري

املفاهيم اللغبية للعامل 
 اباري

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

19 3 

 تعريف الطالب مبقدمة ان
املفاهيم اللغبية لدى 

  جبمسكي

فاهيم اللغبية لدى امل
 جبمسكي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

20 3 
اللغة ان  نسذة خمتصرة 

 االنثروببلبجي
 اللغة االنثروببلبجي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

21 3 
الم  مقدمة مسسطة ان 

 اللغة التطسيقي
 الم اللغة التطسيقي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

22 3 
الم مقدمة خمتصرة ان 
 الم اللغة االجتمااي اللغة االجتمااي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

23 3 
الم اللغة نسذة حبل 

 اجلغرايف
 الم اللغة اجلغرايف

محاضرات نظرية 
 ومختبر

متحانات اجراء اال
 السريعة والفصلية

24 3 
الم اللغة مقدمة ان 

 الم اللغة السايبلبجي السايبلبجي
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

25 3 

مناقشة بني مقدمة تعريفية لل
الطلسة حبل انباع البم 

 اللغة

مناقشة بني الطلسة حبل 
 انباع البم اللغة

محاضرات نظرية 
 رومختب

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اجراء االمتحانات محاضرات نظرية  تطسيقاتشرح مسسط حبل  3 26
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 انثنيح انرحريح  .12

اليبجد  ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

اليوجد كتاب منهجي محدد يتم االستفادة من الكتب والمؤلفات والبحوث والدراسات (   انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

 من قبل ذوي االختصاص في المغة الكردية 

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها                

 مكتسة قسم اللغة الكردية ( .... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

 املبقع االلكرتوين جلامعات االقليم ....

 
 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13

   

جانة اننظزيح انرزكيز عهً انجىانة انرطثيقيح ب

 

 

 
 

 السريعة والفصلية ومختبر تطسيقاتال

27 3 
الم اللغة مقدمة ان 

 الم اللغة التطسيقي التطسيقي
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

28 3 
لغة الم النسذة ان 

 االجتمااي
 الم اللغة االجتمااي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

29 3 
الم اللغة خمتصر حبل 

 اجلغرايف
 الم اللغة اجلغرايف

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

30 3 
الم اللغة تعريف الطالب ب
 السايبلبجي

 وجيالم اللغة السايبل
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤصضح انرعهيميح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكز/  عهمي انقضم ال .2

 Comparative literature – 429kcl رمز انمقزر/ اصم  .3

 اااة ااسباياًا  3 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انضىح/ انفظم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انضاعاخ انذراصيح  .6

 25/5/2016 ذاريخ إعذاد هذا انىطف  .7

 انمقزرأهذاف  .8
  

مفهوم وتعريف االدب المقارن ،برامجه،اشهر المدارس الثالثة لالدب المقارن وهي الفرنسية واالمريكية والروسية ،شروط الباحث في االدب 
 .المقارن ،فوائد االدب المقارن والتي تتجسد في الحيادية ونبذ العنصرية والتعرف عمى اداب وشعوب االمم المختمفة

 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم مقزراخ المخزج .10

  هذاف انمعزفيح األ -أ
االدب املقارن كفرع رئيسي من فروع االدب   -1أ
 االاس العلمية يف مقارنة النصبص االدبية لالمم املختلفة -2أ
 اصرخالص انحقائق وانرزاتظ تيه اداب انشعىب -3أ
 عزع انجاوة االوضاوي-4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقزرانخاطح تال يحانمهاراخاألهذاف   -ب 

يتعرف الطالب الى املادة النظرية له وااطاء االمثلة ومناذج اكثر  – 1ب  
املناقشة داخل القااة وتشجيع الطلسة الى احلبار   – 2ب
كتابة السحبث العلمية يف االدب املقارن  – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 طزائق انرعهيم وانرعهم      

 

 وتقدمي املباد النظرية للطالب من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

  ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 تقدمي ارض الكرتوين للمباضيع ذات العالقة باالدب املقارن -

 

 

 
 (االهذاف انمهاراذيح)طزائق انرقييم      

 

حث الطالب الى املشاركة الصفية  -
خبصبص االدب املقارن كتابة السحبث العلمية  -
املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  
 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية 

 

 
 األهذاف انىجذاويح وانقيميح  -ج

الى الطالب التعبد الى السراة والدقة  -1ج  
داخل القااة  املستمرة املشاركة-2ج
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب -3ج
والعمل اجلمااي  التفاال مع الطلسة  -4ج
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( االهذاف انىجذاويح)طزائق انرعهيم وانرعهم     

الى الطالب اكمال التحضري الكتايب يف البقت املدد 
املشاركة داخل القااة  -
بة الباجب التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتا -

 التفاال مع الطلسة           -

 

 

 
 نالهذاف انىجذاويحطزائق انرقييم    

 من خالل املشاركة الصفية والتفاال داخل القااة الدرااية -1

 من خالل تقييم االمتحانات اليبمية والشهرية وامتحانات هناية السنة -2

 صل بينهممن خالل اشراف التدريسي الى اجملاميع الطالبية وادامة التبا -3

 

 

 
(. انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخظي ) انمىقىنح انرأهيهيح انعامح و انمهاراخ -د 

تسليم الباجب بالبقت احملدد  -1د
مهارات التباصل مع االخرين والعمل كفريق -2د
حماولة ادم تكرار االخطاء االمالئية او النحبية -3د
ااتخدام االنرتنيت -4د
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 تىيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انضاعاخ األصثىع

 انمطهىتح
أو / اصم انىحذج 

 انمىضىع
 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

موجز تاريخي عن ظهور االدب  3 1
 المقارن

موجز تاريخي عن ظهور االدب 
 المقارن

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ن ظهور االدب موجز تاريخي ع 3 2
المقارن في االدب الكردي 

موجز تاريخي عن ظهور االدب 
المقارن في االدب الكردي 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

حول مصطلح االدب مقدمة  3 3
 حول مصطلح االدب ومفهومه ومفهومه

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

4 3 
وجهة نظر باول تعريف الطالب ب

حول العالقة بين االدب المقارن 
 والنقد االدبي

وجهة نظر باول حول العالقة بين 
 االدب المقارن والنقد االدبي

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

فروع االدب وموقع مقدمة عن  3 5
 االدب المقارن فيه

االدب المقارن فروع االدب وموقع 
 فيه

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

حول  توضيحي اجراء استطالع 3 6
 تاريخ تطور االدب المقارن  تاريخ تطور االدب المقارن 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

عوامل التاثير بين تعريف الطالب ب 3 7
 عوامل التاثير بين اداب الشعوب  وب اداب الشع

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اهم مدارس الطالب على اطالع  3 8
 اهم مدارس االدب المقارن بشكل مختصر االدب المقارن

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المدرسة الفرنسية تعريف الطالب ب 3 9
 المدرسة الفرنسية وشروطها وشروطها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المدرسة االمريكية مقدمة عن  3 10
 المدرسة االمريكية وشروطها وشروطها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اكية المدرسة االشترمقدمة عن  3 11
 المدرسة االشتراكية وشروطها وشروطها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 تمارين تطبيقية تطبيقيةالتمارين مقدمة عن ال 3 12
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اجراء حوار تعريف الطالب باهمية  3 13
 المدارس بين الطلبة بشأن شروط

اجراء حوار بين الطلبة بشأن شروط 
 المدارس

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

تجديد التشابه شرح مختصر عن  3 14
 بين الشروط والخالف

تجديد التشابه بين الشروط 
 والخالف

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 مناقشة حول المدارس ن المدارسنبذة ع 3 15
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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 انثىيح انرحريح  .12

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة) 3 

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة) 3 

 برنامج االدب المقارن ماهية برنامج االدب المقارن 3 16
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

تعريف الطالب ببرنامج البحث عن  3 17
 برنامج البحث عن االدب واساليبها االدب واساليبها

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

توضيح عن برنامج البحث عن  3 18
 المواضيع االعتيادية 

برنامج البحث عن المواضيع 
 االعتيادية 

ية محاضرات نظر
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مختصر حول  نماذج المواضيع  3 19
 نماذج المواضيع االعتيادية  االعتيادية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 كليلة ودمنة مقدمة عن كليلة ودمنة 3 20
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 لفصليةالسريعة وا

 البرامج االخرى ماهية البرامج االخرى 3 21
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

22 3 
اطالع الطالب على الشروط 

الواجب توفرها في باحث االدب 
 المقارن

الشروط الواجب توفرها في باحث 
 االدب المقارن

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 عة والفصليةالسري

نبذة باختصار عن فوائد علم االدب  3 23
 فوائد علم االدب المقارن المقارن

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

شرح تعريفي بنماذج من النصوص  3 24
 الواقعة تحت تاثير اداب الحروب

نماذج من النصوص الواقعة تحت 
 تاثير اداب الحروب

ظرية محاضرات ن
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 قصة مجنون ليلى مقدمة عن قصة مجنون ليلى 3 25
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 االسراء والمعراج موجز مبسط عن االسراء والمعراج 3 26
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 رباعيات الخيام تعريف الطالب برباعيات الخيام 3 27
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 فوائد علم االدب المقارن نبذة عن فوائد علم االدب المقارن 3 28
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 ن وفرهادشيري مقدمة عن قصة شيرين وفرهاد 3 29
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن مناقشة النماذج وكيفية  3 30
 تاثرها باداب الشعوب 

مناقشة النماذج وكيفية تاثرها باداب 
 الشعوب 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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 اليبجد انمطهىتح ـ انكرة انمقزرج 1

 االدب امقارن.محمد غنيمى هالل(   انمظادر)ـ انمزاجع انزئيضيح 2

  بابةتى ئةدةبى  باللغة الكردية.  اسماعيل ابراهيم سعيد.د

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىطً تها                

 ( .... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 
 تين النفتاح الثقافات عمى بعضهافمك الدين كاكه االدب المقارن جسر م

 نموذج من االدب المقارن بين الشعر الكردي والشعر العربي   .كريم شارازا 

 مكتسة قسم اللغة الكردية

مىاقع االورزويد , ب ـ انمزاجع االنكرزوويح

 اليبجد ....

 
 خطح ذطىيز انمقزر انذراصي  .13

   

ذذرس وذشخض وقاط انقىج وانضعف تهذف ذطىيز انمادج  نكىوها اول صىح قييم ذذريش مادج االدب انمقارنخ

انذراصيح في انضىىاخ االحقح 

 

 

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤسسح انرعهيميح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكز/  عهمي انقسم ال .2

 Persian  language – 428 KPL رمز انمقزر/ اسم  .3

 اااة ااسباياًا  2 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انسنح/ انفصم  .5

 اااة 64 (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 25/5/2016 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 ررأهذاف انمق .8
 

 تطسيق معرفتة يف مراحل املية يف الكتابة والنطق باللغة الفاراية 

 معرفة يف كتابة اجلمل الساندة واملساادة واليت تبضح الفكرة الرئيسية

 معرفة ااتخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية املساادة

 تكلم اللغة الفاراية بصبرة  صيصة والكتابة ايظاًا 

 

 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم مقزراخ الرجمخ .10

  هذاف انمعزفيح األ -أ
ااطاء الطلسة العديد من املصطلصات اللغبية املختلفة مبا يتناغم وحاجة اللغة اجلديدة لالاتيعاب والتعلم  -1أ
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقزرانخاصح تال يحانمهاراخاألهذاف   -ب 

يتعرف الطالب الى املادة النظرية له وااطاء االمثلة ومناذج اكثر  – 1ب  
حث الطالب الى كتابة التمارين   – 2ب
كتابة السصبث العلمية   – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 طزائق انرعهيم وانرعهم      

 

 قاش داخل القااةمن خالل احملاضرات والن -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 طزائق انرقييم      

 

حث الطالب الى كتابة التمارين   -
كتابة السصبث العلمية   -
املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  
 امتصانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتصانات شهرية 

 

 
 ميح األهذاف انىجذانيح وانقي -ج

دد الى الطالب اكمال التصضري الكتايب يف البقت املح -1ج  
والتدريب الى ااتخدام اللغة  املشاركة داخل القااة-2ج
وااتخدام االنرتنت  التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب-3ج
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 طزائق انرعهيم وانرعهم     

املدد الى الطالب اكمال التصضري الكتايب يف البقت 
املشاركة داخل القااة  -
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب  -

 التفاال مع الطلسة           -

 

 

 
 طزائق انرقييم    

الى الطالب اكمال التصضري الكتايب يف البقت احملدد 
املشاركة داخل القااة 

جب التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة البا
التفاال مع الطلسة   

 امتصانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتصانات شهرية

 

 

 
(. انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي ) انمنقىنح انرأهيهيح انعامح و انمهاراخ -د 

تسليم الباجب بالبقت احملدد  -1د
ق مهارات التبا ل مع االخرين والعمل كفري-2د
حماولة ادم تكرار االخطاء الشائعة وتطبير االمالء -3د
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 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح
أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع
 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

1 2 
شرح مسسط حبل حاالت 

 حاالت االسمالتسمم 
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 يةالسريعة والفصل

2 2 
شرح مسسط حبل حاالت 

 االضافة
 حاالت االضافة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

موجز عن المشتقات التي تاتي من  2 3
 المادة االصلية

المشتقات التي تاتي من المادة 
 االصلية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 اقسام الضمائر الطالب باقسام الضمائر تعريف 2 4
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 األمر معنى وتوضيح  األمر 2 5

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 المستقبل وصف باختصار  المستقبل 2 6

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 عة والفصليةالسري

 النفي مختصر حول النفي 2 7

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 النهي ماهية وكيفية استخدام النهي 2 8

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 حروف االضافة تعريف الطالب بحروف االضافة 2 9

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

معنى وكيفية استخدام المفرد  2 10
 والجمع

 المفرد والجمع

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 االصوات نبذة عن االصوات 2 11

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 قيدال شرح مختصر حول القيد 2 12

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 حروف الربط حروف الربطمخطط تعريفي عن  2 13

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 الماضي المطلق لماضي المطلقتوضيح مبسط ل 2 14
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن الماضي الناقص  2 15
 الماضي الناقص االستمراري االستمراري

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 5الصفحة 

 
  

 انثنيح انرحريح  .12

 اليبجد ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة)  16

   (عطلة نصف السنة) (عطلة نصف السنة)  17

مقدمة حول االدب في العصر  2 18
 :الشعراءالقاجارى مع مجموعة من 

االدب في العصر القاجارى مع 
 :مجموعة من الشعراء

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

19 2 
تعريف الطالب باالفعال كتصريف 

الفعل المضارع : االفعال
 االلتزامي_االستمراري

تصريف االفعال الفعل المضارع 
 االلتزامي_االستمراري

محاضرات نظرية 
 برومخت

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 محتشم كاشلنى توضيح مختصر لمحتشم كاشلنى 2 20

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

تعريف الطالب بمن هو صائب  2 21
 تبريزى

 صائب تبريزى

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 هاتف اصفهانى هاتف اصفهانى مقدمة عن 2 22

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

رشيد _بروين اعتصاميماهية  2 23
 بايجاز ملك الشعراء بهار_ياسمي

ملك _رشيد ياسمي_بروين اعتصامي
 الشعراء بهار

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

24 2 
ترمجة بعض ئدة وكيفية مبجز ان فا

النصبص الشعرية من الشعرية من 
 وبالعكسالفاراية اىل العربية 

ترمجة بعض النصبص الشعرية من 
الشعرية من الفاراية اىل العربية 

 وبالعكس

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 نظامى كنجوى نظامى كنجوىمقدمة عن  2 25

محاضرات نظرية 
 مختبرو

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 الصفة الصفةماهي  2 26

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 المفرد والجمع المفرد والجمعماهية  2 27

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 والتأنيث التذكير التذكير والتأنيثبمقدمة كيفية  2 28

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 الماضي البعيد لماضي البعيدشرح توضيحي ل 2 29

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اقسام المصدر القياسي نبذة عن  2 30
 والتمام والسماعي

اقسام المصدر القياسي والتمام 
 والسماعي

حاضرات نظرية م
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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(   انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2
 اليبجد

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها                

 ( .... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 
 ذبيح اهلل صفا .د: ي ايران تاريخ االدب ف  

 رضا زاده شفق.د: تاريخ االدب االيراني  

 ذبيح اهلل صفا.د: كنج سخن    

 عبد النعيم محمد حسنين:  قواعد المغة الفارسية 

   طمعت بصاري: قواعد المغة الفارسية

 

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 
اللغة الكردية ومكتسة قسم اللغة  مكتسة قسم)ا دارات وجمالت فاراية 

 ...(الفاراية 
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بأاتخدام املختربات الصبتية احلديثة لطلسة املرحلة الرابعة مباديت اللغة الفاراية والنصب  2015-2014بدء العمل منذ العام الدرااي 
 .ترمجةوكتابة السصبث العلمية مبجال اللغة واالدب وال. التقابلي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤسسح انرعهيميح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكز/  عهمي انقسم ال .2

 GRAMMAR – 43 KG رمز انمقزر/ اسم  .3

 اااة ااسباياًا  2 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انسنح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

 25/5/2016 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8
 

 
 معرفتة في مراحل املية وبيان اوجه الشسه واالختالف  باللغة الفاراية واللغة الكردية تطسيق

 معرفة في كتابة الجمل الساندة والمساادة والتي تبضح الفكرة الرئيسية بين اللغتين

 معرفة ااتخدام الصفات والظروف والكلمات االنتقالية المساادة

 ة صحيحة بين اللغة الكردية والفاراية مام المعرفي والعلمي اللغبي بصبرلاال

 تعريف الطالب بمفهوم النحو التقابلي ومبادئه ومدارسه

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم مقزراخ المخزج .10

  هذاف انمعزفيح األ -أ
معرفة خطوات الكتابة والعصف الذهين  -1أ
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقزرانخاصح تال يحانمهاراخاألهذاف   -ب 

يتعرف الطالب على املادة النظرية له واعطاء االمثلة ومناذج اكثر  – 1ب         
حث الطالب على كتابة التمارين   – 2ب
كتابة البحوث العلمية   – 3ب
 املشاركة داخل القاعة بالنقاش واالسئلة واالجوبة  -4ب

 انرعهيم وانرعهم طزائق      

 

 من خالل احملاضرات والنقاش داخل القاعة -

 اعطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 طزائق انرقييم      

 

حث الطالب على كتابة التمارين   -
كتابة البحوث العلمية   -
املشاركة داخل القاعة بالنقاش واالسئلة واالجوبة  
 حانات شهريةامتحانات سريعة واجبات الكتابة داخل القاعة امت 

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانقيميح  -ج

على الطالب اكمال التحضري الكتايب يف الوقت املدد  -1ج         
املشاركة داخل القاعة -2ج
التصرف باخالق عالية وحتمل املسؤولية يف كتابة الواجب -3ج
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 طزائق انرعهيم وانرعهم     

ت املدد على الطالب اكمال التحضري الكتايب يف الوق
املشاركة داخل القاعة  -
التصرف باخالق عالية وحتمل املسؤولية يف كتابة الواجب  -

 التفاعل مع الطلبة          - 

 

 

 
 طزائق انرقييم    

على الطالب اكمال التحضري الكتايب يف الوقت احملدد 
املشاركة داخل القاعة 

واجب التصرف باخالق عالية وحتمل املسؤولية يف كتابة ال
التفاعل مع الطلبة   

 امتحانات سريعة واجبات الكتابة داخل القاعة امتحانات شهرية

 

 

 
(. انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي ) انمنقىنح انرأهيهيح انعامح و انمهاراخ -د 

تسليم الواجب بالوقت احملدد  -1د
ريق مهارات التواصل مع االخرين والعمل كف-2د
استخدام االنرتنت -3د
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 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح
أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع
 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

 مفهبم النحب مقدمة ان مفهبم النحب 3 1
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 مفهبم المقارنة نةتعريف الطالب بمفهبم المقار 3 2
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 مسادئ المقارنة شرح مسسط حبل مسادئ المقارنة 3 3
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الهاء الملفبظة وغير نسذة تعريفية ان  3 4
 الملفبظة في الفاراية والكردية

لفبظة وغير الملفبظة في الهاء الم
 الفاراية والكردية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

حاالت االام في مختصر حبل  3 5
 حاالت االام في الفاراي والكردي الفاراي والكردي

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ي القيبد فشرح تفصيلي حبل  3 6
 القيبد في الفاراية والكردية الفاراية والكردية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

العدد في تعريف الطالب بمبضبع  3 7
 العدد في الفاراية الفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 ادد في الكرديةال لعدد في الكرديةل تعريفيتبضيح  3 8
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 ادوات الربط ادوات الربطمقدمة ان  3 9
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ازمنة الماضي في شرح مسسط ان  3 10
 ازمنة الماضي في الفاراية والكردية الفاراية والكردية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الفعل المضارع مقدمة مسسطة حبل  3 11
 في اللغتين الكردية والفاراية

الفعل المضارع في اللغتين الكردية 
 والفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لدااءا الدااءمقدمة ان ماهية  ااتخدام  3 12
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 النفي النفيمختصر حبل مبضبع  3 13
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 النهي النهيمقدمة ان مبضبع  3 14
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

   حروف االضافة حروف االضافة شرح مسسط حبل 3 15

  ( اطلة نصف السنة)( اطلة نصف السنة)  16
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 انثنيح انرحريح  .12

 اليوجد ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

 ه المغة المقارنفق_ عمي زوين .د(   انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

  ( اطلة نصف السنة)( اطلة نصف السنة)  17

انباع االام في اللغتين ان مقدمة  3 18
 الكرديةوالفاراية

انباع االام في اللغتين 
 الكرديةوالفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 صليةالسريعة والف

المصادر في تعريف الطالب باهمية  3 19
 اللغتين الكردية والفاراية

المصادر في اللغتين الكردية 
 والفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 المفرد والجمع المفرد والجمعمقدمة ان  3 20
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 ةالسريعة والفصلي

21 3 
اشتقاق االفعال شرح مسسط حبل 

من االاماء في اللغتين الكردية 
 والفاراية

اشتقاق االفعال من االاماء في 
 اللغتين الكردية والفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

االام تعريف الطالب بمقدمة ان  3 22
 في اللغتين الكردية والفارايةاالام  في اللغتين الكردية والفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

فعل االمر في اللغتين مقدمة ان  3 23
 الكردية والفاراية

فعل االمر في اللغتين الكردية 
 والفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الضمائر في  اقسامشرح مقدمي ان  3 24
 اقسام الضمائر في الفاراية  الفاراية 

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 اقسام الضمائر   قسام الضمائر مخطط تبضيحي ال 3 25
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 ضمائر المبصبل ضمائر المبصبلتعريف الطالب ب 3 26
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 االمرفي الفاراية في الفاراية االمرمقدمة ان فعل  3 27
محاضرات نظرية 

 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

االمر في اللغة مقدمة ان فعل  3 28
 االمر في اللغة الكردية الكردية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

االمتحانات  اجراء
 السريعة والفصلية

المستقسل في مقدمة ان  3 29
 المستقسل في اللغةالفاراية اللغةالفاراية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المستقسل في  اللغة مقدمة ان  3 30
 المستقسل في  اللغة الكردية الكردية

محاضرات نظرية 
 ومختسر

ت اجراء االمتحانا
 السريعة والفصلية

المصدر القيااي شرح مسسط حبل  3 31
 المصدر القيااي والتام والسمااي والتام والسمااي

محاضرات نظرية 
 ومختسر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 6الصفحة 

 
  

 االدب المقارن_ محمد غنيمي هالل .د

 دراسات تطبيقية في االب المقارن_داود سموم .د

 ئةدةبي بةراوردكارى_عزيز كردى .د

 اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها                

 ( .... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح ) 
غة الكردية ومكتبة قسم اللغة مكتبة قسم الل)اصدارات وجمالت فارسية وكردية 

 ...(الفارسية 

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 
هناك مواقع كثرية جدا من املمكن من الطالب االستفادة منها خبصوص االدب 

 .الفارسي وتاريخ اللغة الفارسية 

 
 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13
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