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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
والتقوٌم العلمً األشرافجهاز   

األكادٌمًدائرة ضمان الجودة واالعتماد   
 
 
 
 
 

وادلعاهذ استوارة وصف الربناهح األكادميي للكلياث  
 

 اسم الجامعة   : جامعة البصرة

اآلداباسم الكلٌة   : كلٌة   

قسم الترجمة :  اسم القسم العلمً  

 تارٌخ ملء الملف : 

 

 

 

 

    التوقٌع                                                                     التوقٌع                    

                                     

للشؤون العلمٌة معاون العمٌداسم                                رئٌس القسم العلمً       اسم                 

                  /     /    102                                                         /      /     102                            

  

 

 

دقق الملف من قبل                      

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً             

الجودة واألداء الجامعً شعبة ضماناسم مدٌر               

التارٌخ                  

التوقٌع                

 

 

 

 

                   مصادقة السٌد عمٌد الكلٌة
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 وصف الربناهح االكادميي

 

 

المؤسسة التعلٌمٌة -2 جامعة البصرة  

قسم الترجمة                  كلٌة اآلداب  / المركز القسم الجامعً -1   

األكادٌمًالبرنامج اسم  -3   

اسم الشهادة النهائٌة -4 بكالورٌوس   

النظام الدراسً -5 سنوي  
سنوي   /  مقررات   / اخرى     

مخرجات لجنة تطوٌر وتحدٌث مناهج اقسام الترجمة 
 فً الجامعات العراقٌة

برنامج االعتماد المعتمد -6  

المؤثرات الخارجٌة االخرى -7 القبول المركزي / سوق العمل   

10/8/1028 تارٌخ إعداد الوصف  -8   

ناهح األكادميي لربأهذاف ا -9  
االنزشاو ثبهذاف وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجذش انؼهًٍ وانجبيؼبد وانكهُبد انًُضىَخ رذذ هذا.-  

اػذاد جُم يٍ انخزَجٍُُ يشود ثبنخجزح وانضمبفخ انزٍ َزطهجهب سىق انؼًم. -  

رفذ انًؤسسبد انزؼهًُُخ ثبنًىارد انجشزَخ انًؤههخ نهؼًم فٍ يخزهف يفبصم رهك انًؤسسبد انذكىيُخ وغُزهب. -  

االَفزبح ػهً يؤسسبد انذونخ وانًجزًغ يٍ اجم انزؼزف ػهً دبجخ انجهذ يٍ انخجزاد وانسؼٍ نزذمُمهب.   -  

انذراسُخ نزؼشَش انمبػذح انًؼزفُخ نهطهجخ.  يىاكجخ انزطىراد انؼهًُخ وانزؼهًُُخ واسزضًبرهب فٍ انًمزراد -  

االَذيبط ثشجكخ انؼبنى انؼهًُخ وانضمبفُخ وانذصىل ػهً انًُبفغ انزٍ رىفزهب ػهًُب وػًهُب. -  

رفؼُم دور انززجًخ وانهغبد األجُجُخ فٍ راللخ انضمبفبد واالطالع ػهً يُجشاد األيى األخزي وػهىيهب. -  

 

وطرائك التعلين والتعلن والتميين الربناهح ادلطلىبت خمرخاث  -20  

ت يدلعرفألهذاف اا -أ  

 تطوٌر المؤهالت المعرفٌة والثقافٌة وتنمٌة القدرات الوظٌفٌة والمهنٌة للطلبة. .2
 تطوٌع الطلبة على تبنً شخصٌة االختصاص وزرع قٌم األمانة والدقة التً ٌتطلبها عمل المترجم. .1
 س النظرٌة والتطبٌقٌة التً ٌستلزمها االختصاص واالحاطة بها.العمل على اكتساب األس .3

لربناهحاخلاصت با يت دلهاراتألهذاف اا -ب  

 اعداد جٌل من المترجمٌن ٌتحلون بمعرفة عالٌة وذات جودة فً اللغات التً ٌوظفونها فً الترجمة. .2
 تطوٌر المهارات اللغوٌة األربعة: القراءة واالنصات والتحدث والكتابة وتوظٌفها فً المهنة.  .1
 اإلحاطة الشاملة بتقافات اللغات التً ٌترجمونها منها والٌها الهمٌتها فً العمل الترجمً.  .3
 تطوٌر اخالقٌات المهنة كً ٌأخذ المترجم دوره المهنً الصحٌح فً العمل.  .4

والتعلنطرائك التعلين  - 

 .التلقٌن المباشر )المحاضرة( مع توظٌف أدوات تكنولوجٌا التعلٌم .2
 والتفاعل الصٌفً. المناقشة .1
 .التعلٌم بالممارسة العملٌة .3
 .التعلٌم التعاونً من خالل حل المشكلة المفتعلة .4
  .استراتٌجٌة التعلٌم القائم على المشروعات البحثٌة .5
 نظام المجموعات التفاعلٌة الصغٌرة. .6
  البحث والتقصً. ةاستراتٌجٌ .7

ومخرجووات الووتعلم المتوقعووة موون  البرنووامجخصووائص  ألهوومهووذا اٌجووازا مقتضووٌا  األكووادٌمًالبرنووامج ٌوووفر وصووف 

وٌصواحب  وصوف لكول مقورر الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص المتاحوة . 

 ضمن البرنامج.
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 طرائك التميين

 .وشفبههاالخزجبراد انذورَخ كزبثخ  .1
 جبراد انًفبجئخ األسجىػُخ وانُىيُخاالخز .2
 انصفُخ وانًشبركخانزفبػم  .3
 كزبثخ انجذىس وانزمبرَز .4
 االخزجبراد انؼهًُخ انفصهُخ وانُهبئُخ .5

الىخذانيت والميويت  األهذاف-ج  

 تعزٌز الشعور باالنتماء الى التخصص وتنمٌة الرغبة فً العمل المهنً.  .2
 هو جدٌد فً مجال عمل المترجم ضمن المؤسسة.. تعزٌز الرغبة فً بناء الذات ومواكبة كل ما .1
 تعزٌز روح االنتماء ضمن فرٌق العمل داخل المؤسسة والرغبة فً المنافسة الشرٌفة. .3
 تقدٌم الخدمة للمجتمع.تعزٌز روح التعاون والتواضع فً  .4

 طرائك التعلين والتعلن

 انذونخ. انشَبراد انًُذاَُخ نًؤسسبد  .2
 انًذبضزاد انزىػىَخ وانُذواد انضمبفُخ انزخصصُخ وانؼبيخ. .1
 األفالو انزؼهًُُخ انزىجُهُخ نجُبء صمبفخ انًززجى. .3
 االرشبد األكبدًٍَ وانززثىٌ. .4
 نزفبػهُخ.انزذفُش انُفسٍ وانؼبطفٍ يٍ خالل انًُبلشبد ا .5

 طرائك التميين
 رمبرَز انًزشذ انذورَخ. .1
 انًزبثؼخ وانًزالجخ انًجبشزح وغُز انًجبشزح. .2
 اسزطالػبد انزمُُى انذارٍ. .3

الشخصً( والتطورالمتعلقة بقابلٌة التوظٌف  األخرىالمهارات ) ادلنمىلتالتأهيليت العاهت و ادلهاراث-د  

 العمل.تنمٌة التفكٌر اإلبداعً وتحدي المصاعب فً  .2
 تنمٌة القدرة والشخصٌة اللزمة لالنتماء الى المهنة. .1
 تنمٌة القدرة على استثمار الثقافة النظرٌة فً المٌدان العملً.  .3

 طرائك التعلين والتعلن
 انزىجُه انًسزًز نهطهجخ يٍ األسبرذح اصُبء انًذبضزاد. .1
 انًكزجُخ.انًُبلشبد انًفزىدخ ثٍُ انطهجخ وانزذرَسٍُُ واسزضًبر انسبػبد  .2
 سفزاد ػهًُخ نالطالع ػهً طجُؼخ انًهُخ وَىػهب.   .3

 طرائك التميين
 رمُُى انجذىس وانزمبرَز .1
 انًزبثؼخ انًسزًزح نهطهجخ .2
 انهمبءاد انؼهًُخ واالرشبدَخ  .3
 دضىر انًذبضزاد وانزفبػم يؼهب .4
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الشهاداث والساعاث  -12
 ادلعتوذة

بنيت الربناهح -11  

رهز ادلمرر او  اسن ادلمرر او ادلساق الساعاث ادلعتوذة
 ادلساق

رحلت ادل
 الذراسيت

الىحذاث  الساعاث 
 ادلعتوذة

   

 درجة البكالوريوس / تتطلب
 ( وحدة معتمدة    861)     

   يجبدئ انززجًخ انً انؼزثُخ 4 2
 

المر حلة 
 األولى

  يجبدئ انززجًخ انً االَكهُشَخ 4 2

  انُذى االَكهُشٌ 6 3

  االَشبء 4 2

  االسزُؼبة 4 2

  انزهفظ 4 2 

  َصىص ادثُخ 4 2 

  انُذى انؼزثٍ /انًجزذئ 4 2 

  دمىق االَسبٌ 4 2 

  انذبسىة 4 2 

   انززجًخ انً انؼزثُخ 6 3 
 

 المرحلة الثانٌة
  انززجًخ انً االَكهُشَخ 6 3 

  انززجًخ انجصزَخ 6 3 

  انُذى االَكهُشٌ 6 3 

  انزواَخ االَكهُشَخ 4 2 

  انًذبدصخ 4 2 

  انجالغخ انؼزثُخ 4 2 

  انًؼبجى 4 2 

   انززجًخ انً انؼزثُخ 6 3 
 

 المرحلة الثالثة
  انززجًخ انً االَكهُشٌ 6 3 

  انززجًخ انزؼبلجُخ 6 3 

وانزجبرَخ اإلدارَخانززجًخ  4 2    

  ػهى انهغخ)انهسبَُبد( 6 3 

  انُذى انًمبرٌ 4 2 

  انًسزدُخ  4 2 

  انصزف انؼزثٍ 4 2 

  طزائك انجذش 2 1 

   َظزَبد انززجًخ 6 3 
 

المرحلة 
 الرابعة

  انززجًخ انفىرَخ 6 3 

  انززجًخ االدثُخ 6 3 

  انززجًخ االػاليُخ 4 2 

  انززجًخ انؼهًُخ 4 2 

  ػهى انذالنخ/ ػزثٍ 4 2 

/اَكهُشٌ ػهى انذالنخ 4 2    

  انززجًخ انمبَىَُخ 4 2 

  انُذى انًمبرٌ 4 2 

   يشزوع انجذش  2 1 
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التخطيط للتطىر الشخصي   -13  

 تطىير األداء التذريسي وادلفرداث وحتذيثها بصىرة هضطردة.  .1

 افتتاح الذوراث التذريبيت وادلشاركت يف احللماث النماشيت والنذواث وادلؤمتراتالعلويت.  .2
 
 
 
 

 

) وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة او المعهد ( المبىلهعيار  -14  
نهذراسبد انصجبدُخ –انمجىل انًزكشٌ  -  

دست انًؼذل وانًُبفسخ –انزمذَى انًجبشز نهذراسبد انًسبئُخ  -   

 .  انًؼبَُز انزٍ وضؼزهب وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجذش انؼهًٍ.1

 اإلػذادَخ.. انًؼذل انؼبو نهذراسخ 2

 %. 07. دروص انًفبضهخ درجخ اإلَكهُشٌ ثًب ال رمم ػٍ 3

 . انساليخ يٍ انؼبهبد انجسذَخ وانؼمهُخ. 4
  

 

أهن هصادر ادلعلىهاث عن الرباهح  -15  
 جلنت اخلرباء لتطىير وحتذيث ادلىارد ادلعرفيت يف اجلاهعاث العراليت.  .1

 األلسام وادلذارس ادلناظرة يف اجلاهعاث العربيت والعادليت.  .2

 االحتاداث واجلوعياث ادلهنيت ادلتخصصت العربيت والعادليت. .3

 براهح اجلاهعاث الرصينت .4
 
 

 


