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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 جامعة بغداد/ كلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 النظم السياسية   / المركز علميالقسم ال .2

 PSC102النظم السياسية/ اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2019-2018 الفصل / السنة  .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019/ 9/ 10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ووظائف النظام السياسي وما يقاربة من املفاهيم االخرى ، وكيف صنفت االنظمة السياسية  تعريف الطالب بنشأت ومفهوم  
على مدى مراحل تطورها  , مث التعرف على الظروف املادية والتارخيية والسياسية اليت احاطة بتكوين النظم السياسية يف دول  

م وانواع الدساتري وما هي القواعد امللزمة اليت ختضع هلا  العامل الثالث  واملشاكل اليت تواجهها ، والتعرف على نشأت ومفهو 
 القاعدة الدستورية 

 

 

 

 

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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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 مدركين الطلبة وجعلفي دول العالم الثالث المشكالت المعاصرة للنظم السياسية  أهم على التعرف -1أ

 .للمادة العام   لالطار

 .والسياسية واالقتصادية لدول العالم الثالث  االجتماعية المشكالت  على التعرف -2أ

 .ت وايجاد الحلول الموضوعيةالمشكال تلك تشخيص  على القدرة  -3أ
 .المشكالت  لتلك الالزمة الحلول واقتراح وضع -4أ
 .المسببات الحقيقية للمشكالت المعاصرة  اكتشافمن خالل  المتغيرات  ربط  -5أ
 .اتهم العلميةادراك لتطوير التحليليللمدخل  الطلبة تهيئة   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 .لمشكالت ل استكشاف المسببات الحقيقية على القدرة - 1ب 

 .موضوعيا وعلميا ربطا المتغيرات  ربط تعلم  - 2ب 

 .الناجح العلمي لتحليل السياسي ا تعلم  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 النقاش  في بها ليساهم معينة  تفكير نقاط خالل من  التفكير ،ةسبا نمال لوالحل اختيار  المعمق، الجماعي النقاش

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

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

 واقعية  واكثر

 

 

 طرائق التقييم       

 

 

 الذين الطلبة تقييم  الطلبة لدى اليومية المشاركات  الفصلية، االمتحانات  واليومية، الموضوعية األسئلة

 الطلبة  لدى الفعلي الحضور الموضوع، حول اسئلة طرح خالل من يشاركون

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -1ج
 . تبادلاكساب طالب المعرفة الخبرة من خالل الحوارات التحليلية المتعلقة بالمقرر من خالل -2ج
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 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 

 التفكير المنطقي لتتبع جذور المشكالت السياسية  على الطلبة تدريب  -1د 

 مناهج علمية مناسبة  استخدام -2د 

 ايجاد حلول علمية  من الطلبة تمكن -3د 

تنوع المشكالت بتنوع البنى والهياكل والخصائص السياسية واالجتماعية واالقتصادية   على التعرف-4د          

 للدول
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 االنظمة السياسية والدستورية املقارنة لالستاذ حسان شفيق العان 
 النظم السياسية لالستاذ عصام الدبس 

 لالستاذ نعمان امحد اخلطيب   الوجيز يف النظم السياسية

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية. مادة المقرر في  متابعة اخر المستجدات  

 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 الموضوع  وفهم حفظ 6 1
نشأت وتعريف  

ووظائف النظام  

 السياسي  

 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتحليل   وفهم حفظ 6 2
التصنيف الكالسيكي  

والحديث لالنظمة  

 السياسية  

 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتطبيق   وفهم حفظ 6 3

نشأت وتعريف  

االحزاب السياسية  

وعالقتها باالنظمة  

 السياسية  

 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 

 

  وتحليل   وفهم حفظ 6 4
نشأت وتعريف وانواع  

الدساتير والرقابة على  

 دستورية القوانين 

 المحاضرة 

 والمناقشة

 الشفهية االسئلة

 واالختبارلت 
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