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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي 

 :   اجلامعة 
 :  /املعهد   ةالكلي

 :      القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف :  

 
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

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

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
                   التاريخ     /     /

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 السياسية كلية العلوم / بغداد  جامعة المؤسسة التعليمية  .1

 فرع النظم السياسية   / المركز علميالقسم ال .2

 PSCI215 /التطور السياسي في العراق المعاصر اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2019-2018 الفصل / السنة  .5

 ة ساع 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 9/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يهدف املقرر اىل أتصيل املعرفة العلمية مبوضوع العراق املعاصر , وتناول النظرايت السياسية اليت تعاجل   أهداف المقرر .8
عملية بناء الدولة العراقية املعاصرة , وطبيعة االنظمة السياسية اليت تعاقبت على حكم العراق , وحتديد اخلصائص والسمات  

والبىن السياسية اليت شكلت االنظمة السياسية يف العراق احلديث ابتداءا  من   اليت يتسم هبا كل من تلك االنظمة , واهلياكل 
املرحلة التأسيسية اليت تعود جذورها اىل العهد العثماين االخري  , مرورا ابلعهد امللكي ونشوء الدولة العراقية احلاضرة , وما  

 . 2003راهنة بعد /اعقبها يف العهد اجلمهوري مبراحله املختلفة ,وصوال اىل املرحلة ال

 

ويعالج المقرر الصيرورة السوسيولجية لمجتمع الدولة الحديثة في العراق ,وعملية التحديث السياسي في  

سياق ذلك , وقدرة االنظمة السياسية على تمثيل وشمول مختلف الفئات والشرائح , وادوارها في عملية بناء  

عملية , وادوار القوى االجتماعية والسياسية في تقرير  الدولة , والعقبات واالنتكاسات التي واجهت تلك ال

 الخيار الشرعي للسلطة السياسية .

 

ويهدف المقرر الى ايضاح وتحديد الترابط الموضوعي بين المشروع الوطني العراقي وبين االطار 

مة  الديمقراطي للنظام السياسي , مستندا الى التجربة التاريخية للشعب العراقي في مقارعة االنظ

الدكتاتورية والشمولية وحركة المعارضة العراقية طيلة تلك المراحل , مما اثمر عن عملية التغيير  

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

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

 البرنامج. 
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 .2003السياسي, وانبثاق مرحلة التحول الديمقراطي بعد / 

, ومهمات واستحقاقات مرحلة  2003ويتناول المقرر البنية السياسية للنظام الديمقراطي في العراق بعد/

الديمقراطي , وطبيعة التحديات التي تواجه هذا المسار , والرؤية المستقبلية في ضوء مجمل تلك  التحول 

 المعطيات .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ

المعاصر وجعل الطلبة مدركين  التعرف على أهم المشكالت المعاصرة للنظم السياسية في العراق  -1أ

 لالطار   العام للمادة. 

 التعرف على المشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية في العراق المعاصر. -2أ 

 القدرة على تشخيص تلك المشكالت وايجاد الحلول الموضوعية. -3أ 

 وضع واقتراح الحلول الالزمة لتلك المشكالت.  -4أ 

 خالل اكتشاف المسببات الحقيقية للمشكالت المعاصرة .ربط المتغيرات من  -5أ 

 تهيئة الطلبة للمدخل التحليلي لتطوير ادراكاتهم العلمية.  -6أ 

 التعرف على الخطوات والطريقة العلمية في اجراء التحليل السياسي للمشكالت السياسية.  7-أ 
  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 استكشاف المسببات الحقيقية للمشكالت.القدرة على  -1ب 

 تعلم ربط المتغيرات ربطا موضوعيا وعلميا.  – 2ب 

 تعلم التحليل السياسي العلمي الناجح.  – 3ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

في   بها  ليساهم  معينة  تفكير  نقاط  من خالل  التفكير  المناسبة،  الحلول  اختيار  المعمق،  الجماعي  النقاش النقاش 

 والتعمق بها، طرح افكار كثيرة ليصبح الطالب مفكر نشيط واالستقصاء عن موضوعات اعمق في

 مجاالتهم التطبيقية، خلق اجواء للرغبة واالثارة في التفكير لتؤدي الى فهم اعمق واتخاذ قرارات اكثر دقة

 واكثر واقعية 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 طرائق التقييم       

 الذين الطلبة تقييم الطلبة لدى اليومية المشاركات  الفصلية، االمتحانات  واليومية، الموضوعية األسئلة
 الطلبة  لدى الفعلي الموضوع،الحضور حول اسئلة طرح خالل  من يشاركون

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز الوعي العلمي و التفاعل الموضوعي   -1ج

 التطورات العلمية في الموضوع تعميق االدراك العام ب -2ج

 تفعيل روح البحث واالستقصاء العلمي في الموضوع  -3ج

 خلق روح المشاركة في التعلم  و التواصل العلمي في الموضوع   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 للمشاركة صفية تدريبات  ، اإليضاح وسائل ، االفكار تبادل على يعتمد  والذي المفتوح النقاش المحاضرة،

 .المناسبة الحلول ايجاد  في

 

 

 طرائق التقييم     

 المناقشة  من يومي تقييم

  يةقتطبي  مسائل

 تحريريان  اختباران

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

 .ة والسياسية واالقتصاديةاالجتماعي ص والخصائ المتغيرات  في تتبع العلمية االساليب  توظيف -1د 

  النظريات العامة  وتفسير تحليل كيفية -2 د 

 المشكالت تلك  حل مهارات  على للتعرفالمشكالت  جذورتتبع وتحليل  على الطلبة قدرات  تنمية-3 د 

 مالئمة مهارات  ضوء في التعليمية االساليب  مختلف مع التعامل على الطلبة تشجيع-4 د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
 د.منتصر جميد حماضرات يف االنظمة السياسية يف العراق املعاصر   -1
 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 حنا بطاطو ، العراق املعاصر ، االجزاء الثالثة .  -1
 .   2003فييب مار , من العهد امللكي اىل عراق ما بعد /   -2

ماريون فاروق سلوغلت , برت سلوغلت , العراق من الثورة اىل   -3
 الدكتاتورية . 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 اجملالت العلمية املتخصصة  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 مواقع االنرتنيت ذات الصلة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

التطورات السياسية في العراق المعاصر , و تقديم مواكبة اخر االصدرات العلمية المتخصصة في موضوع 

 مادة علمية حديثة الضافتها بنسبة محددة ضمن المقرر وفقا للسياقات االكاديمية المتبعة .

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 الموضوع  وفهم حفظ 6 1
العراق اواخر العهد  

   العثماني
 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتحليل   وفهم حفظ 6 2
العراق في العهد  

 الملكي 
 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتطبيق   وفهم حفظ 6 3
العراق في العهد  

 الجمهوري  
 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتحليل   وفهم حفظ 6 4
النظام الديمقراطي في 

 2003العراق بعد /
 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 
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