
  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 
           

 
 

 والمعاهد كليات ستمارة وصف البرنامج األكاديمي للا
   2019-2018 للعام الدراسي

 
 بغداد :     اجلامعة  

   اسيةالعلوم السي  : /املعهد   ةالكلي 
 الدراسات الدولية :    القسم العلمي

 2020/ 7/ 15اتريخ 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 
 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الدراسات الدولية   / المركز  علميالقسم ال .2

 قانون دولي عام   اسم / رمز المقرر  .3

 يومي   أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي   الفصل / السنة  .5

 ساعة 2 )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .6

 14/7/2020 يخ إعداد هذا الوصف  تار .7

 أهداف المقرر .8

 التعريف بمفهوم القانون الدولي العام وتطوره وبيان مصادره

 

 

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

 بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9



  
 3الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية -أ

 ادراك اهمية الفصل بين المفاهيم  
 توظيف المفام في الحياة الدراسية  - ٢أ
 ة من االفكار العامة  االستفاد - ٣أ
 االستنتاج والتقويم - ٤أ
 التحليل  - ٥أ 
   القدرة على التواصل- ٦أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 طرح االسئلة على الطلبة    –١ب  
 االستعانة بامثلة خارجية  – ٢ب 
 فتح باب النقاش  – ٣ب  
 االعتماد على االحداث الحالية - ٤ب  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح-1

 كتابة االفكار على اللوحة امام الطلبة . ٢ 
 طرح االسئلة المختلفة . ٣ 

 طرائق التقييم       

 

 االسئلة -1 
 الشفهية والتحريرية  quiz االختبارات اليومية . ٢ 
 االمتحان النهائي . ٣ 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج
   

 مثلة موضوعية  االستعانة با-١ج 
 الدقة في االجابة  -٢ج
 توظيف المفاهيم في الحياة العامة  -٣ج
 مدى التغيير على السلوك- ٤ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرح االسئلة.-1
 الشرح . ٢ 

 طرائق التقييم     

 سرعة االجابة  . ١
 االتزان والثقة في الرد . ٢

 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات  العامة و -د 

 

 التواصل -1د 

 التعلم -2د 

المشاركة الفاعلة في طرح االسئلة وتبادل وجهات النظر بما يسهم في أنضاج االفكار وتبلورها  -3د 

 بالشكل العلمي المناسب 

      -4د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة - ١
داء / الكتب  الم العطية / القانون الدولي / ط اعصا 

 5002العربية /

  (المصادرالمراجع الرئيسية )- ٢

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

 

 بنية المقرر  .10

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع بةمخرجات التعلم المطلو الساعات  األسبوع 

 االختبار  االشرح  عتراف الدولي الا الفهم  2   ٥/17

 
٥/ ٢٤   

 
 االختبار  الشرح عتراف ال اشكال ا الفهم  2

 ٥/ ٣١  
 

 االختبار  الشرح عتراف ال انواع ا الفهم  2

 االختيار  الشرح نشاة الدول  الفهم  2   ٧/٦ 

16/٦  
 

 االختيار  الشرح الميراث الدول الفهم  2

 
٦/ ٢١  

 
 االختيار  الشرح المنازاعت الدولية  الفهم  2

 االختيار  الشرح طرق حل المنازعات  الفهم  2  ٦/ ٢٨
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  المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 التواصل االطالع على مصادر جديدة

 


