
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انًؤصضح انرعهيًيح .1

 قسم اللغة الكردية   انًشكز/  عهًي انقضى ال .2

 Political translation – 324kpt سيز انًقشس/ اصى  .3

 اااة ااسباياًا  3 أشكال انحضىس انًراحح .4

 انبي انضنح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انضاعاخ انذساصيح  .6

 25/5/2016 ذاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 نًقشسأهذاف ا .8
 

ن السيااة واالقتصاد والتاريخ يهدف املقرر اىل تعليم الطلسة مباضيع الرتمجة السيااية من اللغة العربية اىل اللغة الكردية وبالعكس مع اختيار نصبص من خمتلف ميادي
السيااي 

 
 

 
 

 

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

 وطشائق انرعهيى وانرعهى وانرقييى يقشساخ اليخشج .10



  
 2الصفحة 

 
  

  هذاف انًعشفيح األ -أ
لرتكيز الى تعليم الطلسة الى املصطلحات السيااية املختلفة  ا -1أ
 مترين الطلسة الى ترمجة املباضيع السيااية من اللغة الكردية اىل اللغة العربية -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .يقشسانخاصح تال يحانًهاساخاألهذاف   -ب 

ومناذج اكثر يتعرف الطالب الى املادة النظرية له وااطاء االمثلة  – 1ب  
حث الطالب الى كتابة مباضيع ايااية ومن مث ترمجتها  – 2ب
كتابة السحبث السيااية  – 3ب
 املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  -4ب

 طشائق انرعهيى وانرعهى      

 

 وارض املباضيع السيااية ومناقشتها وترمجتها من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 ذقذيى عشض انكرشوني نهًىاضيع راخ انعالقح تاالدب انًقاسٌ -

 

 
 (االهذاف انًهاساذيح)طشائق انرقييى      

 

حث الطالب الى املشاركة الصيفية  -
كتابة السحبث حبل املباضيع السيااية وترمجتها  -
املشاركة داخل القااة بالنقاش واالائلة واالجببة  
 نات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهريةامتحا 

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانقيًيح  -ج

الى الطالب التعبد الى السراة والدقة  -1ج  
داخل القااة  املستمرة املشاركة-2ج
التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب -3ج
ااي وتشجيع العمل اجلم التفاال مع الطلسة  -4ج
 
 طشائق انرعهيى وانرعهى     

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

 

 

 
 نالهذاف انىجذانيحطشائق انرقييى    

 تفاال داخل القااة الدراايةمن خالل املشاركة الصفية وال -1

 من خالل تقييم االمتحانات اليبمية والشهرية وامتحانات هناية السنة -2

 من خالل اشراف التدريسي الى اجملاميع الطالبية وادامة التباصل بينهم -3

 

 

 
(. صي انًهاساخ األخشي انًرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىس انشخ) انًنقىنح انرأهيهيح انعايح و انًهاساخ -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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 تنيح انًقشس .11

يخشجاخ انرعهى  انضاعاخ األصثىع

 انًطهىتح
أو / اصى انىحذج 

 انًىضىع
 وطشيقح انرقيي طشيقح انرعهيى

قائمة بالمصطلحات  مقدمة عن 3 1
والعبارات المتداولة 

قائمة بالمصطلحات والعبارات 
المتداولة 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة العديد من الجمل   مقدمة عن 3 2
والعبارات السياسية 

ترجمة العديد من الجمل والعبارات 
السياسية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اختيار نماذج سياسية  مقدمة عن 3 3
اختيار نماذج سياسية وترجمتها وترجمتها 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة حول الحرب العالمية  3 4
ترجمة العربية الى الكردية   –األولى

ترجمة –لىحول الحرب العالمية األو
العربية الى الكردية   

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة –الثورة في الصين  مقدمة عن 3 5
من العربية الى الكردية 

ترجمة من العربية –الثورة في الصين 
الى الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

6 3 
مواطن )نص بعنوان  عن نبذة

ترجمة من العربية الى  (فلسطين
الكردية 

ترجمة (مواطن فلسطين)نص بعنوان 
من العربية الى الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

7 3 
جمال الدين )نص حول  نبذة عن 

من العربية الى (األفغاني وتطلعاته
الكردية 

ين األفغاني جمال الد)نص حول 
من العربية الى الكردية (وتطلعاته

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

قائمة بالمصطلحات  مقدمة عن 3 8
 السياسية والألقتصادية

قائمة بالمصطلحات السياسية 
 والألقتصادية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

حول ترجمة نصوص ذات  مختصر 3 9
 العالقة بالسياسة واألقصاء

ترجمة نصوص ذات العالقة 
 بالسياسة واألقصاء

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن السياسة النقدية وتأثير  3 10
اتها من العربية الى الكردية 

السياسة النقدية وتأثير اتها من 
العربية الى الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

11 3 
شرح مختصر حول التضخم 

ألقتصادي وتأثيراتها على السياسة ا
ترجمة من العربية الى الكردية 

ألقتصادي وتأثيراتها على التضخم ا
السياسة ترجمة من العربية الى 

الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ؤى في النظرة راختالف المقدمة عن  3 12
 ؤى في النظرة الى المرأةراختالف ال الى المرأة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الحروب شرح مختصر حول  3 13
 عوتأثيراتها السيئة على المجتم

الحروب وتأثيراتها السيئة على 
 المجتمع

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

الشكل والمضمون في مقدمة عن  3 14
 الشكل والمضمون في السياسة السياسة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

تاريخ العالقات مختصر عن  3 15
ين العراق وبريطانيا السياسية ب

تاريخ العالقات السياسية بين العراق 
وبريطانيا 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 5الصفحة 

 
  

 انثنيح انرحريح  .12

 اليبجد ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

   عطلة نصف السنة   16

   عطلة نصف السنة   17

غضب الجماهير غضب الجماهير مقدمة عن  3 18
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 فصليةالسريعة وال

19 3 

اختبار نماذج مختلفة مختصر عن 
من النصوص من الصحف 

والمجالت من الصحف العراقية 
وترجمتها 

اختبار نماذج مختلفة من النصوص 
من الصحف والمجالت من 
الصحف العراقية وترجمتها 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

وتأثير  السياسة النقديةمقدمة عن  3 20
اتها من العربية الى الكردية 

السياسة النقدية وتأثير اتها من 
العربية الى الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

21 3 
التضخم الألقتصادي نبذة حول 

وتأثيراتها على السياسة ترجمة من 
العربية الى الكردية 

على التضخم الألقتصادي وتأثيراتها 
السياسة ترجمة من العربية الى 

الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ؤى في النظرة راختالف المقدمة عن  3 22
 ؤى في النظرة الى المرأةراختالف ال الى المرأة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

العالمية حول الحرب مختصر  3 23
ترجمة العربية الى الكردية   –األولى

ترجمة –حول الحرب العالمية األولى
العربية الى الكردية   

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

–الثورة في الصين مقدمة حول  3 24
ترجمة من العربية الى الكردية 

ترجمة من العربية –الثورة في الصين 
ردية الى الك

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

25 3 
نص بعنوان تعريف الطالب  بال

ترجمة من العربية (مواطن فلسطين)
الى الكردية 

ترجمة (مواطن فلسطين)نص بعنوان 
من العربية الى الكردية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

جمال الدين األفغاني ) عن مقدمة  3 26
من العربية الى الكردية (وتطلعاته

جمال الدين األفغاني )نص حول 
من العربية الى الكردية (وتطلعاته

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

المصطلحات والعبارات نبذة عن  3 27
المتداولة 

قائمة بالمصطلحات والعبارات 
المتداولة 

ضرات نظرية محا
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة العديد من الجمل مقدمة عن  3 28
والعبارات السياسية 

ترجمة العديد من الجمل والعبارات 
السياسية 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

اختيار نماذج تعريف الطالب  ب 3 29
تيار نماذج سياسية وترجمتها اخسياسية وترجمتها 

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

–الحرب العالمية األولى مقدمة عن 3 30
ترجمة العربية الى الكردية   

ترجمة –حول الحرب العالمية األولى
العربية الى الكردية   

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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(   انًصادس)ـ انًشاجع انشئيضيح 2
 اليبجد

 اـ انكرة وانًشاجع انري يىصً تها                

 ( .... ,انرقاسيش , انًجالخ انعهًيح ) 
 فن الترجمة –دكتور صفاء خموصي 

  ناريَي طرِر  ري وة ةهون –دكتور جمال نه به ز 

ار نصوص من مختمف الكتب والدوريات اختي

  وترجمتها

 

يىاقع االنرشنيد , ب ـ انًشاجع االنكرشونيح

 مكتسة قسم اللغة الكردية ....

 
 خطح ذطىيش انًقشس انذساصي  .13

   

ذقييى ذذسيش يادج انرشجًح انضياصيح نكىنها اول صنح ذذسس وذشخص نقاط انقىج وانضعف تهذف ذطىيش انًادج 

نضنىاخ االحقح انذساصيح في ا
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انًؤصضح انرعهيًيح .1

 قسم اللغة الكردية   انًشكز/  عهًي انقضى ال .2

 SCIENTIFIC TRANSLATION- 325 KST سيز انًقشس/ اصى  .3

 اااة ااسباياًا  3 أشكال انحضىس انًراحح .4

 انبي انضنح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهي)عذد انضاعاخ انذساصيح  .6

 25/5/2016 ذاسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 انًقشسأهذاف  .8
 

 تعليم الطلسة الى قائمة غنية باملصطلحات العلمية املختلفة ومن مث ترمجة النصبص العلمية من اللغة اليبمية اىل اللغة الكردية

 اخل..........وبالعكس ويف خمتلف امليادين الكيمياء،االحياء،الطب

 
 

 

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

 وطشائق انرعهيى وانرعهى وانرقييى يقشساخ اليخشج .10
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  انًعشفيح  هذافاأل -أ
والرتكيز الى اغناء معلبمات الطلسة بأكثر ادد من املصطلحات العلمية من  معرفة خطبات الكتابة والعصف الذهين -1أ -1أ

خمتلف العلبم 
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ
 ذشجًح انًىاضيع انعهًيح ين انهغح انعشتيح انً انهغح انكشديح  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  .يقشسانخاصح تال يحانًهاساخاألهذاف   -ب 

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

 طشائق انرعهيى وانرعهى      

 

 وارض املباضيع العلمية ومناقشتها من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 ذقذيى عشض انكرشوني نهًىاضيع راخ انعالقح تًخرهف انعهىو  -

 
 طشائق انرقييى      

 

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

 

 
 األهذاف انىجذانيح وانقيًيح  -ج

الى الطالب التمرن الى السراة والدقة  -1ج  
املشاركة داخل القااة -2ج
لية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب التصرف باخالق اا-3ج
وتشجيع العمل اجلمااي  التفاال مع الطلسة  -4ج
 
 طشائق انرعهيى وانرعهى     

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

 

 

 
 طشائق انرقييى    

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

 

 

 
(. انًهاساخ األخشي انًرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىس انشخصي ) انًنقىنح انرأهيهيح انعايح و انًهاساخ -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 انًقشس .11

يخشجاخ انرعهى  انضاعاخ األصثىع

 جانًطهىب
أو / اصى انىحذج 

 انًىضىع
 طشيقح انرقييى طشيقح انرعهيى

تعريف الطالب  بقائمة المصطلحات  2 1
 قائمة بالمصطلحات الطبية الطبية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة حول قائمة بالمصطلحات  2 2
 قائمة بالمصطلحات الفيزيائية الفيزيائية

ظرية محاضرات ن
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

نبذة عن قائمة بالمصطلحات  2 3
 قائمة بالمصطلحات الكيميائية الكيميائية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

4 2 
محاضرات نظرية  لرياضيةقائمة بالمصطلحات ا لرياضيةالمصطلحات امختصر حول 

 ومختبر

االمتحانات  اجراء
 السريعة والفصلية

5 2 
المصطلحات مقدمة عن قائمة 

 لعلمية المختلفةا

لعلمية قائمة بالمصطلحات ا
 المختلفة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة نص حول مختصر حول   2 6
 الغريزة لدى االنسان

ترجمة نص حول الغريزة لدى 
 االنسان

ظرية محاضرات ن
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

7 2 
الوعي ترجمة نص حول مختصر  

 القومي

محاضرات نظرية  الوعي القوميترجمة نص حول 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

8 2 
ترجمة نص حول تعريف الطالب  ب

 بطيء التعلم

محاضرات نظرية  بطيء التعلمترجمة نص حول 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

9 2 
 شرح مختصر حول  ترجمة نص

 النرجسية

محاضرات نظرية  النرجسيةترجمة نص حول 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

10 2 
محاضرات نظرية  داء العظمةترجمة نص حول  داء العظمةتعريف الطالب ب

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 يةالسريعة والفصل

11 2 
ترجمة نص مقدمة للطالب حول 

 موضوع في علم االجتماعحول 

موضوع في علم ترجمة نص حول 
 االجتماع

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

12 2 
وضوع ل مترجمة نص حومقدمة عن 

  االحياء

محاضرات نظرية   موضوع االحياءترجمة نص حول
 ومختبر

ات اجراء االمتحان
 السريعة والفصلية

13 2 
محاضرات نظرية  الوراثةترجمة نص حول  الوراثةترجمة نص حول مقدمة عن 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

ترجمة نص حول علم نبذة عن  2 14
 ترجمة نص حول علم االمراض االمراض

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

15 2 
حول علم ترجمة نص  مختصر حول

 البيئة

محاضرات نظرية  حول علم البيئةترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

   حول النفسترجمة نص حول نص الترجمة تعريف الطالب  ب  
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 نيح انرحريح انة .12

 اليبجد ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

 النفس

   حول المناخترجمة نص  حول المناخنص الترجمة ماهية   

16 2 
م حول علنص الترجمة ماهية 

 الكيمياء

محاضرات نظرية  حول علم الكيمياءترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

17 2 
 ترجمة نص نبذة مختصرة حول 

 الفيزياء

محاضرات نظرية  حول الفيزياءترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

18 2 
علم  نبذة موجزة عن ترجمة نص

 االرض

محاضرات نظرية  حول علم االرضص ترجمة ن
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

19 2 
محاضرات نظرية  حول نيوتنترجمة نص  نيوتنل ترجمة نص مقدمة عن 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

20 2 
محاضرات نظرية  حول علم النباتترجمة نص  علم النباتل ترجمة نص مقدمة عن  

 تبرومخ

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

21 2 
 علمل  نصالترجمة مقدمة عن  

 الفيزياء

محاضرات نظرية  الفيزياء حول علم ترجمة نص
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

22 2 
علم ل ترجمة نص مقدمة عن 

 االمراض

محاضرات نظرية  حول علم االمراضترجمة نص 
 ومختبر

حانات اجراء االمت
 السريعة والفصلية

23 2 
علم  فينص الترجمة نبذة عن 

 الوراثة

محاضرات نظرية  حول علم الوراثةترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

24 2 
محاضرات نظرية  قانون مندل في الوراثة قانون مندل في الوراثةمقدمة عن  

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 ةالسريعة والفصلي

25 2 
حول نص الترجمة تعريف الطالب  ب

 الهندسة الوراثية

محاضرات نظرية  حول الهندسة الوراثيةترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

26 2 
حول  نصالترجمة تعريف الطالب  ب

 الفيزياء علم

محاضرات نظرية  الفيزياء حول علم ترجمة نص
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 ريعة والفصليةالس

27 2 
محاضرات نظرية  حول علم االمراضترجمة نص  حول علم االمراضترجمة نص 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

28 2 
حول نص الترجمة تعريف الطالب ب 

 المناخ

محاضرات نظرية  حول المناخترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

29 2 
علم  فينص الترجمة ن مقدمة ع
 الكيمياء

محاضرات نظرية  حول علم الكيمياءترجمة نص 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

30 2 
وضوع النص لمترجمة  مقدمة في 

 في علم االجتماع

موضوع في علم ترجمة نص حول  
 االجتماع

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية
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 فن الترجمة –دكتور صفاء خموصي (   انًصادس)ـ انًشاجع انشئيضيح 2

   ناريَي طرِر  ري وة ةهون –دكتور جمال نه به ز 

 اليبجد كتب منهجية ويتم االخذ من الكتب العلمية والدوريات املختلفة

            اـ انكرة وانًشاجع انري يىصً تها     

 مكتسة قسم اللغة الكردية ( .... ,انرقاسيش , انًجالخ انعهًيح ) 

يىاقع االنرشنيد , ب ـ انًشاجع االنكرشونيح

 اليبجد ....

 
 خطح ذطىيش انًقشس انذساصي  .13

   

 

يادج انرشجًح انعهًيح يادج حذيثح ذذسس في انقضى الول يشج ،صيرى ذقييى نقاط ضعف وقىج الجم ذطىيش ذذسيش ال

في انضنىاخ انالحقح  
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 وذج وصف المقررنم

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية اللغات / معة بغداد جا انمؤسسح انرعهُمُح .1

 قسم اللغة الكردية   انمزكز/  عهمٍ انقسم ال .2

  THEORIES OF LANGUAGE – 321 KTL رمز انمقزر/ اسم  .3

 اااة ااسباياًا  3 أشكال انحضىر انمراحح .4

 انبي انسنح/ انفصم  .5

 اااة 90 (انكهٍ)عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 25/5/2016 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 انمقزرأهذاف  .8
 

 نظزَاخ انهغح وخاصح انحذَثح منها وكذنك نظزَاخ ظهىر انهغح فٍ عهم انهغح وعالقرها تاالنسان  
 
 
 
 
 

 
 

 

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 انرعهُم وانرعهم وانرقُُم مقزراخ المخزج .10

  هذاف انمعزفُح األ -أ
                   ومسكي ودي ابارينظريات ظهبر اللغة واراء كسار العلماء يف اللغة امثال ج.نظريات اللغة  -1أ
 ضرورة معرفة الرتابط والتجانس يف الكتابة -2أ

   

  .مقزرانخاصح تال َحانمهاراخاألهذاف   -ب 

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

 طزائق انرعهُم وانرعهم      

 

 من خالل احملاضرات والنقاش داخل القااة -

 ااطاء الطالب واجب او حتضري -

 

 

 
 طزائق انرقُُم      

 

حث الطالب الى كتابة التمارين   -
كتابة السحبث العلمية   -
الائلة واالجببة املشاركة داخل القااة بالنقاش وا 
 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية 

 

 
 األهذاف انىجذانُح وانقُمُح  -ج

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

من خالل املشاركة الصيفية داخل قااة الدرس  الكتايب يف البقت احملددالى الطالب اكمال التحضري 
من خالل تقييم االمتحانات اليبمية والشهرية وهناية السنة  املشاركة داخل القااة

التصرف باخالق االية وحتمل املسؤولية يف كتابة الباجب 
ة وادامة التباصل بينهم من خالل اشراف التدريسي الى اجملاميع من الطلبالتفاال مع الطلسة  

 امتحانات اريعة واجسات الكتابة داخل القااة امتحانات شهرية

 

 

 
(. انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ) انمنقىنح انرأهُهُح انعامح و انمهاراخ -د 

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

 خمرجات التعلم املطلببة السااات األاسبع
املساق أو / اام البحدة 

 املبضبع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
مقدمة ان اللغة من وجهة نظر الى 

 اللغة
من وجهة نظر على تعريف اللغة 

 اللغة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 الصوت والحرف مقدمة ان الصبت احلرف 3 2
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

3 3 
نسذة خمتصرة حبل امكانية حصبل 

 هل اللغة في تطور التطبر يف اللغة
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 انواع اللغات المختلفة مقدمة حبل انباع اللغات املختلفة 3 4
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة المصدر نسذة خمتصرة ان لغة املصدر 3 5
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة االصل مقدمة ان لغة االصل 3 6
رية محاضرات نظ

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 اللغة الطبيعية مقدمة ان اللغة الطسيعية 3 7
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة االشارة شرح خمتصر حبل لغة االشارة 3 8
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة االطفال الطالب بلغة االطفالتعريف  3 9
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة المراهقين تعريف الطالب بلغة املراهقني 3 10
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة اللهجات تعريف الطالب باللهجات 3 11
محاضرات نظرية 

 ومختبر

االمتحانات  اجراء
 السريعة والفصلية

 لغة الباص نسذة ان لغة الساص وااتخداماهتا 3 12
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 لغة التعليم تعريف الطالب بلغة التعليم  3 13
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 اللغة المشتركة اللغة املشرتكة تعريف الطالب مباهية 3 14
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

15 3 
اطالع الطالب الى معىن اللغة 

 اللغة الوصفية البصفية
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 5الصفحة 

 
  

 انثنُح انرحرُح  .12

  ( عطلة نصف السنة)   

  ( عطلة نصف السنة)   

  واجبات اللغة جسات اللغة معىن وا 3 16
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

17 3 
امهية الباجسات املايكروية مقدمة ان 

 النفسية واالجتمااية
الواجبات المايكروية النفسية 

 واالجتماعية

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 واجب التسجيل اجيلمعىن واجب الت 3 18
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 تحديد هوية االشياء مقدمة ان حتديد هبية االشياء 3 19
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 واجب التعبير الفكري التعسري الفكريمقدمة ان واجب  3 20
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 الواجبات المايكروية مقدمة ان الباجسات املايكروية 3 21
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

22 3 
مقدمة حبل تبزيع اللغات حسب 

 توزيع اللغات حسب النظام الكتابي النظام الكتايب
محاضرات نظرية 

 ومختبر

تحانات اجراء االم
 السريعة والفصلية

23 3 
اللغة بين نظريتي  مقدمة حبل  

 اللغة بين نظريتي افالطون وارسطو افالطون وارسطو
محاضرات نظرية 

 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

 حول المدارس اللغوية اليونانية مقدمة عن  المدارس اللغوية اليونانية 3 24
محاضرات نظرية 

 ومختبر

راء االمتحانات اج
 السريعة والفصلية

مقدمة عن مدرسة ضيف دي سوسير  3 25
 مدرسة ضيف دي سوسير في اللغة في اللغة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن  الدوائر الوصفية والبحث  3 26
 الدوائر الوصفية والبحث والتعقب والتعقب

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن  المدرسة النمساوية في  3 27
 المدرسة النمساوية في اللغة اللغة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن  المدرسة الفرنسية في  3 28
 المدرسة الفرنسية في اللغة اللغة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

المتحانات اجراء ا
 السريعة والفصلية

مقدمة عن  المدرسة الروسية في  3 29
 المدرسة الروسية في اللغة اللغة

محاضرات نظرية 
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية

مقدمة عن  المدرسة االنكليزية في  3 30
 اللغة مع التطبيقات

المدرسة االنكليزية في اللغة مع 
 التطبيقات

رية محاضرات نظ
 ومختبر

اجراء االمتحانات 
 السريعة والفصلية



  
 6الصفحة 

 
  

 اليبجد ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1

 فن الشعر_ ارسطو    .د(   انمصادر)ـ انمزاجع انزئُسُح 2

 النحو التوليدية_ نعوم جومسكى 

 محاضرات في المغة_ دى سوسير 

 عمم المغة_ احمد مختار 

 ٌ َىصً تها                اـ انكرة وانمزاجع اند

 مكتسة قسم اللغة الكردية ( .... ,انرقارَز , انمجالخ انعهمُح ) 

مىاقع االنرزنُد , ب ـ انمزاجع االنكرزونُح

....  
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