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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
  2019/2020 للعام الدراسي

 : اجلامعة  
 :  ة /املعهد  الكلي

 :    العلمي القسم  
 2020/  7/    14     مىن محدي حكمتبواسطة ا. م.د   اتريخ ملء امللف :  

 
 

 التوقيع :  التوقيع : 
 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 

 التاريخ :  التاريخ : 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي   شعبة 

 اجلامعي: واألداء  ضمان اجلودة    شعبة اسم مدير  
 التاريخ     /     / 

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 السياسية جامعة بغداد/كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الفكر السياسي  / المركز علميالقسم ال .2

 Cwpt430المعاصرالفكر السياسي الغربي  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 فصلي الفصل / السنة  .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/ 7/ 14 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 املقرر مادة ختتص وهتدف اىل االملام بنظرايت الفكر السياسي   -1

 ة املعاصر يف الفرتة يهدف املقرر اىل التعرف على ابرز طروحات املفكرين الذين ظهروا -2

 السياسية الظواهر لى سياق التطور التاريخي للعديد من التعرف ع-3    

 املعاصرالطالب ملفردات ومفاهيم حديثة ذات عالقة مبادة الفكر السياسي الغريب ك ضمان ادرا-4

 
 

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. 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9
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 االهداف المعرفية -أ
 المعاصرالفكر السياسي الغربي تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وفكرية وتطبيقية  في مادة --1أ

 ي العلوم السياسية والمفردات االساسية التي تختص بها بوصفه من الموضوعات االساسية ف

 اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة -2أ

 االدراك والقدرة على التواصل  -3أ
 ونظرياتهم وكتاباتهم عبر الفترات الزمنية المتعاقبة  واسهامات لمفكرين الغربيين  االلمام بافكار-4أ
 الفهم والتمييز مابين المفاهيم السياسية  -5أ
 االستنتاج والتقويم   -6أ

 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص  -1ب 

 اكتساب مهارات التعليم الذاتي وغير الذاتي في حقل االختصاص  -2ب 

 نجاح التخطيط الواعي لتشخيص المفاهيم الفكرية الحديثة وربطها بالمادة المنهجية  -3ب 

 -4ب 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية -

 المناقشات الجماعية  -
 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية -

 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف االلكتروني  -    

     -  

 طرائق التقييم       

 

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

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى   -

-  

 

 

 
 والقيمية االهداف الوجدانية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد  -3ج

 االستنباط   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االشتراك في شرح الماده المنهجية -

عملي منظم بما يحقق الفائدة العلمية والتكامل المعرفي في فهم حيثيات  االجابة عن االسئلة وفق اسلوب -

 المادة النظرية 
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 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية -

 
 

       

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

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

 االسئلة المطروحة اثناء المحاضره العلميةطريقة االجابة عن  -

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى  -

 

 

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

 التواصل المعرفي -1د 

 تحفيز امكانيات الطالب الذاتية -2د 

 تعزيز روح المشاركة  -3د 

   -4د 

  -5د 

 -6د 

  -7د 

 -8د 

 -9د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 اضافة مخرجات التعلم  3 االول 
بماهية الفكر التعريف 

 وانواعة السياسي 

المحاضرة 

ة  الصفي

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 اضافة مخرجات التعلم  3 الثاني 
  بالليبراليةالتعريف 

 كمفهوم 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الثالث 
بالليبرالية  ف يالتعر

  التقليدية واهم مفكريها

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الرابع
باتجاه  ف يالتعر

 الليبرالي الراديكالي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الخامس
التعريف باهم مفكري  

 االتجاه الراديكالي  

المحاضرة 

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 السادس
التعريف باالتجاه  

 الليبرالي البراغماتي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 السابع 
التعريف باهم مفكري  

االتجاه اللليبرالي 

 البراغماتي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الثامن 
التعريف باالتجاه  

 الليبرالي النخبوي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 التاسع 
اهم مفكري االتجاه  

 النخبوي الليبرالي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 العاشر
التعريف باهم مفكري  

 النخب التكنو قراطية 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الحادي عشر 

التعريف بالماركسية  

واالنتقادات التي 

للنظرية  وجهت 

 الماركسية 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الثاني عشر 
تطور الماركسية عند 

 غرامشي 

المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

  3 الثالث عشر 
نظرية صدام 

 الحضارات 

المحاضرة 

الصفيىة 

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

 نظرية سلطة المعرفة  3 الرابع عشر
المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 

 نظرية نهاية التاريخ   3 الخامس عشر 
المحاضرة 

الصفية  

 وااللكترونية 

االختبار من  

خالل المناقشة 

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

ضا الطعان،و أ.م.د عامر  عبد الر أ. د.   /املعاصر الفكر السياسي الغريب 
 حسن فياض وأ.م.د علي عباس مراد /جامعة بغداد 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
جان توشارد واخرون،اتريخ الفكر السياسي،ترمجة:علي مقلد،الدار  

 1981العاملية،بريوت،

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 
 جملة العلوم السياسية جامعة بغداد+ جملة قضااي سياسية جامعة النهرين 

 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 

 Researchالتقارير السياسية واملراجع االلكرتونية املرفوعة على موقع  

Gate 
 اببلون واوركيد موقع وموقع املكتبة االفرتاضية والباحث العلمي و 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

لتضمنيها في  ردات ومواضيع التطور الحاصل واالتجاهات الحديثة في الفكر السياسي الغربياضافة مف -

 %  في كل عام دراسي 10المقرر بنسبة 

 المراجع ذات الصلة بالمقرر أوممكن تطويرها عن طريق استخدام مواقع النت والمجالت االلكترونية  -

 

 


