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 كح  وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 

 

 

 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات  

 والمعاهد 

  2018/2019للعام الدراسي 

 اجلامعة   : 
 الكلية /املعهد :  
 القسم العلمي   : 

 2020\ 10\18 \اتريخ ملء امللف :  بواسطة م. م سهى حسن شرهان  
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم :
 التاريخ :  التاريخ : 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 اجلودة واألداء اجلامعي: اسم مدير شعبة ضمان  
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
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 نموذج وصف المقرر 

 الطالب من  المتوقعة  التعلم ومخرجات  المقرر  خصائص  ألهم  مقتضيا   إيجازا   هذا  المقرر  وصف يوفر 

 بينها الربط من والبد. المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهنا   تحقيقها

 .البرنامج وصف وبين

 

  السياسية العلوم  كلية/ بغداد  جامعة التعليمية  المؤسسة .1

  السياسي الفكر فرع المركز /  العلمي القسم .2

  Pres429 السياسية  البحوث  المقرر  رمز/  اسم .3

  أسبوعي المتاحة  الحضور أشكال .4

  كورسات  السنة /  الفصل .5

 60 (الكلي) الدراسية الساعات  عدد  .6

  18/10/2020  الوصف هذا إعداد  تاريخ .7

 المقرر أهداف .8

 والنظم السياسي الفكر في األكاديمي العلمي  البحث  مناهج و بنظريات  االلمام الى وتهدف  تختص  مادة مقرر -١
 الدولية  والعالقات  والحكومات  السياسية 

 

  الحديثة العلوم من باعتباره  األكاديمية السياسية البحوث  وموضوعات  تعاريف علمية  بيان -2
 

 توظيفها وكيفية السياسي العلمي  البحث  مناهج  استيضاح عبر األكاديمية السياسية البحوث  اهداف بيان -3
 والتأليف  الكتابة في

 على وأضرارها  وتأثيرها وانواعها صورها هي وما( االستالل) العلمية السرقة ماهية  الطالب  تعليم  -4
 المجتمع 

 
 معايير بيان  عن  فضال األكاديمي العلمي البحث  في توفرها  الواجب  الشروط اهم  على االطالع -5

 الجيد  العلمي الباحث  معايير و  الجيد  العلمي  البحث  ومواصفات 
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 والتقييم  والتعلم التعليم  وطرائق المقرر مخرجات  .9

  المعرفية  االهداف -أ
 التي  االساسية  والمفردات  السياسية البحوث  في  وتطبيقية وفكرية  وعملية نظرية بمعارف الطالب  تزويد -1أ

 . السياسية العلوم  في االساسية  الموضوعات  من  بوصفه  بها تختص 

 والمقارنة  والتحليل كيرالتف بمنهجية معارف الطالب  اكساب -2أ

 .السياسية النظريات  في وتحليلية وتطبيقية   عملية  و نظرية بمعارف الطالب  تزويد  -3أ

  بالدقة وأسس التفكير العلمي و قواعد المنهجية اإللتزام على  والتأكيد  الباحثين الطلبة قدرات  تعزيز-4أ

 والمداخل البحثية بالمناهج التعرف عبر السياسية  البحوث  كتابة في العلمي البحث  مناهج توظيف -5أ
 والوصفية والتاريخية الفكرية

 االخرى  بالعلوم  وعالقته  السياسية  البحوث  بمخرجات  االلمام  -6أ

 

 

 

  بالمقرر الخاصة المهاراتية االهداف  - ب 
 التخصص تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال – 1ب 

التطبيقية    -2ب  البحوث  ومنها  البحثية  واالوراق  البحوث  كتابة  مهارات  الطالب  تعليم 

 والميدانية واالستبيانية      واالستقصائية

 تعليم الطالب ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال البحوث السياسية  -3ب 

واعل البيئية العامة قبل اتخاذ وصنع القرار في  مجال  تعليم الطالب كيفية ربط وتحليل المتغيرات والف -4ب   

 العمل السياسي العام واالداري 

 
 

 
    

  والتعلم التعليم طرائق     

 
 العلمية  المادة الستيعاب  والمطولة المختصرة المحاضرات --

  الجماعية  المناقشات -

 واستنباطية  تحليلية والصفيه صفية واجبات -

 روم  كالس كوكل  منصة على  تعرض   Google Meet مباشرة  محاضرات -

  ودراسية نقاشية وحلقات  العلمية المناظرات -

 االلكتروني  الصف داخل المادة حول العلمية والتقارير االوراق كتابة -     

 

  التقييم طرائق     

 
 فصلية +  شهرية+  يومية(  الكترونية +  ورقية)  انواعها  بمختلف االمتحانات -

 والتفاعل والنشاط النقاش الطلبة من  االسترجاعية  التغذية -

 االخرى  والنشاطات  والبحوث  البحثية  االوراق -
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 والقيمية  الوجدانية االهداف -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه   -1ج

  الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 والتعاون بروح الفريق الواحد تعزيز العمل  -3ج

  االستنباط  -4ج

 
 

 

   
   

  والتعلم التعليم  طرائق    

 العلمية  المادة الستيعاب  والمطولة المختصرة المحاضرات --
  الجماعية  المناقشات -
 واستنباطية  تحليلية والصفيه صفية واجبات -
 روم  كالس كوكل  منصة على تعرض  مباشرة Google Meet محاضرات -
  ودراسية نقاشية وحلقات  العلمية المناظرات -
 االلكتروني  الصف داخل المادة حول العلمية والتقارير  االوراق  كتابة -

 
 

  التقييم طرائق   

 فصلية +  شهرية+  يومية(  الكترونية +  ورقية)  انواعها  بمختلف االمتحانات -
 والتفاعل والنشاط النقاش الطلبة من  االسترجاعية  التغذية -
 االخرى  والنشاطات  والبحوث  البحثية  االوراق -

 
 
 
 (. الشخصي والتطور التوظيف  بقابلية المتعلقة األخرى المهارات )  المنقولة  والتأهيلية العامة  المهارات  - د 

 اللفظي  التواصل  -1د 
 الجماعي  العمل -2د 
 والتحقق  التحليل  -3د 
 الكتابي  التواصل  -4د 
 والتنظيم  التخطيط -5د 
 المرونة -6د 
 الوقت  ادارة -7د 
 العمل في  والدافعية المبادرة-8د 
 .البحتة والمهنية العلمية والمناصرة  المدافعة -9د 
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 المقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم  مخرجات 

 المطلوبة 
 التقييم  طريقة  التعليم  طريقة  الموضوع  أو/  الوحدة اسم

 2 األول 
 مخرجات  اضافة
 التعليم 

 العلمي البحث  ماهية 
  العلمي بالبحث  التعريف/

 القاعة داخل
  الدراسية

 من االختبار
 المناقشة خالل

  والتفاعل

 2  الثاني 
 مخرجات  إضافة
  التعليم

 البحث  شروط وشرح تحديد 
  العلمي

 القاعة داخل
  الدراسية

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  العلمية  البحوث  نواع بيان  2  الثالث 
 المحاضرة

 الصفية
 االلكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  العلمي  البحث  اخالقيات  بيان  2  الرابع

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  الخامس
 مواصفات  شرح و  تحديد 
  الجيد  العلمي البحث 

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  السادس
 الباحث  معايير  وشرح تحديد 
  العلمي

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  العلمي البحث  خطة  تبيان   2  السابع

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  الثامن
 العلمية السرقة بـ التعريف

 (االستالل )

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  التاسع
 السرقة أسباب  بيان و  تحديد 
  العلمية

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  العلمية السرقة آثار  شرح  2  العاشر

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

المناقشة خالل 

 والتفاعل  

  2  عشر  الحادي
 السرقات  صور تحديد  و بيان

  العلمية

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  عشر  الثاني 
 و المقدمة ماهية بيان

  عناصرها 

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  الفرضية  و  اإلشكالية صياغة  2  عشر الثالث 

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  
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  2  عشر الرابع
 االقتباس أنواع شرح و  تحديد 

  المباشر غير و  المباشر

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

  2  عشر  الخامس
 في المصدر إلى اإلشارة كيفية

  المصادر  قائمة في  و الهامش

المحاضرة الصفية  

 االلكترونية
االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل  

 

  التحتية  البنية  .11

 المطلوبة  المقررة الكتب  .1
 الدين جمال  محمد  د . أ\ السياسية  علم في  العلمي البحث  منهج 

  العلواني

 (المصادر ) الرئيسية المراجع .2
 عبد  طارق د . م.أ\ اإلنسانية العلوم بحوث  في اإلجرائية الخطوات 
  حميد  مجيد  منتصر. د . م.أ \ الزبيدي  الحافظ

 بها يوصى  التي والمراجع الكتب  .1
 .....( ،  ،التقارير العلمية المجالت )

 علي د . أ\ الجامعية  البحوث  مشاريع تصميم  خطوات  و  قواعد 
 العلوم كلية  \ بغداد  جامعة  \السياسية العلوم مجلة \ مراد  عباس

 2015 تموز \ السياسية 

 االنترنيت  ،مواقع االلكترونية المراجع .2
،..... 

  موقع على المرفوعة االلكترونية المراجع  و السياسية التقارير 
Research Gate 

 

 الدراسي  المقرر تطوير ةخط .3

 بنسبة المقرر في لتضمنيها السياسية  البحوث  في الحديثة واالتجاهات  الحاصل  التطور ومواضيع مفردات  اضافة
 دراسي  عام كل في%  10

 العلمية اللجنة  الى المقرر وتحديث  لتطوير اقتراحات  لتقديم المناظرة  والكليات  الفرع في  االساتذة مع التواصل
 .السياسي الفكر فرع في المناهج تحديث  ولجنة 

 

 


