
  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 والمعاهد كليات ستمارة وصف البرنامج األكاديميللا

  للعام الدراسي 

 :  الجامعة 

 :   ة /المعهد الكلي

 :     القسم العلمي

 تاريخ ملء الملف :   

 

 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم المعاون العلمي : اسم رئيس القسم : 

 التاريخ :  التاريخ : 

 

 

 دقـق الملف من قبل  

 ضمان الجودة واألداء الجامعي  شعبة

 واألداء الجامعي: ضمان الجودة  شعبةاسم مدير 

 التاريخ     /     / 

  التوقيع 

 مصادقة السيد العميد
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 بغداد كلية العلم السياسية / جامعة  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع النظم السياسية  / المركز علميالقسم ال .2

 PSA&A318 /النظم السياسية االسيوية واالفريقية )اسيوية(  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

 المقررأهداف  .8

 . االنظمة السياسية في اسيا وافريقيا يهدف المقرر إلى تأصيل المعرفة العلمية بموضوع  (1

 . الطبيعة السياسية والمجتمعية لمرحلة ما قبل االستقالل لالنظمة السياسية االسيوية واالفريقية تناول  (2

 . االستقالللالنظمةالسياسيةاالسيويةواالفريقية بعد تناواللطبيعةالسياسيةوالمجتمعيةلمرحلةما  (3

 . البحث في التحديات الخارجية والداخلية  التي واجهتها االنظمة السياسية االسيوية واالفريقية   (4

نماذج ) الصين ،  دراسة عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها االنظمة السياسية في اسيا بأخذ   (5

 اندونيسيا ، الهند( وفي افريقيا بأخذ نماذج )نيجيريا ، جنوب افريقيا ، تنزانيا(. 

 البحث في المشكالت التي رافقت عملية التحول الديمقراطي لالنظمة االسيوية واالفريقية .  (6

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

 المعرفية األهداف -أ

 في أسيا وافريقيا. التعرف على أهم مشكالت النظم السياسية  -1أ

 . التعرف على المشكالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية وإيجاد الحلول الموضوعية لها -2أ

 .العلمي تطوير إدراكهللمدخل التحليلي لتهيئة الطالب  -3أ

التعرف على أهم المشكالت والقضايا والتحديات الداخلية والخارجية واإلقليمية والدولية   -4أ

 .السياسية وكيفية مواجهتها

 .تعرف على الخطوات والطرق العلمية في إجراء التحليل السياسي للمشكالت السياسيةال -5أ

 المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف  -ب 

 القدرة على إتباع المنهج العلمي في التفكير واالستدالل.   - 1ب 

 القدرة على توصيل األفكار سواء بصورة مكتوبة أو شفافة . - 2ب 

 اكتساب مهارة ربط الظاهرة بمسبباتها , وتأصيل القضايا والمشكالت السياسية  - 3ب 

 في إطارها المتكامل .     

 تمكين الطلبة اكتساب مهارات النقاش والحوار واالستماع وتقبل آراء اآلخرين .      -4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

المناسبة ، طرح أفكار كثيرة ليصبح الطالب قادر على التفكير  النقاش الجماعي المعمق واختيار الحلول 

 واالستقصاء عن موضوعات أعمق في مجاالتهم التطبيقية  . 

 

 

 طرائق التقييم       

األسئلة الموضوعية واليومية ، المشاركات اليومية للطلبة في طرح األسئلة والنقاشات حول الموضوع ، 

 .واالفتراضي للطلبةالحضور الفعلي 
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 والقيمةالوجدانية  األهداف -ج

 . اإلدراك الحسي للظاهرة السياسية -1ج

 .   أثناء فترة الدراسة وأثناء العملتنمية الشعور عند الطلبةباإلحساس بالمسؤولية -2ج

 تكوين ميول واتجاهات ايجابية نحو دراسة العلوم السياسية .   -3ج

 ترسيخ المثل العليا ومنظومة القيم .    -4ج

 تربية الطلبة على الثقافة والنزاهة ومحاربة الفساد بكل أشكاله .    -5ج      

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 في إيجاد الحلول 

 

 

 طرائق التقييم     

 تقييم يومي من خالل المناقشات 

 مسائل تطبيقية 

 اختبارات تحريرية 

 إعداد التقارير 

 

 

 

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

 توظيف األساليب العلمية في تتبع المتغيرات والخصائص االجتماعية والسياسية واالقتصادية.  -1د 

 كيفية تحليل وتفسير النظريات العامة. -2د 

 الت للتعرف على مهارات حل تلك المشكالت. تنمية قدرات الطلبة في تتبع وتحليل جذور المشك -3د 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 االعتماد على  أعداد المحاضراتبتم 

طنية ومشكلة  ، الوحدة الوعبد السالم البغدادي  (1

 االقليات في افريقيا .  

حمدي عبد الرحمن حسن ، االتجاهات الحديثة في   (2

 دراسة النظم السياسية النظم االفريقية انموذجا . 

 تشجيع الطلبة على التعامل مع مختلف األساليب التعليمية في ضوء مهارات مالئمة.    -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم  اسم الوحدة / أو الموضوع 

1-4 9 
حفظ وفهم  

 الموضوع  

 النظام السياسي في نيجيريا 

 )التحديات والمشكالت( 

المحاضرة 

 والنقاش 

األسئلة  

الشفهية  

 والتحريرية 

5-9 9 
حفظ وفهم  

 الموضوع 

النظام السياسي في جنوب  

افريقيا وتنزانيا )التحديات  

 والمشكالت(.

المحاضرة 

 والنقاش 

األسئلة  

الشفهية  

 والتحريرية 

10-14 9 
وفهم  حفظ 

 الموضوع 

 النظام السياسي في الهند 

 )التحديات والمشكالت( 

المحاضرة 

 والنقاش 

األسئلة  

الشفهية  

 والتحريرية 

15-18 9 
حفظ وفهم  

 الموضوع 

النظام السياسي في  

اندونيسيا والصين           

 ) التحديات والمشكالت( 

المحاضرة 

 والنقاش 

األسئلة  

الشفهية  

 والتحريرية 
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 الرئيسية )المصادر(المراجع  -2

 عبد الوهاب الكيالي ، الموسوعة السياسية .   (1)

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

 )المجالت العلمية ،التقارير ،.....( 

 مجلة كلية العلوم السياسية / جامعة بغداد  

 مجلة قضايا سياسية 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 

 الدراسيخطة تطوير المقرر  .12

نظمة السياسية  الا  يهتم بدراسةنسعى الى تحديث المقرر الدراسي من خالل العمل على أستحداث كتاب 

االسيوية واالفريقية بعد عملية التحول الديمقراطي التي شهدتها هذه االنظمة وما افرزته من تداعيات سياسية  

 واقتصادية واجتماعية على بلدانها.

 

 


