
  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
 
 
 
 

 واملعاهدكليات ستمارة وصف الربانمج األكادمييللا
  للعام الدراسي 

 بغداداجلامعة :  
 كلية العلوم السياسية :   ة /املعهد  الكلي

 فرع الدراسات الدولية  :    القسم العلمي 
 ٢٠٢٠/    ٧/  14اتريخ 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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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد  كلية العلوم السياسية  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الدراسات الدولية  / المركز علميالقسم ال .2

  109HIR/العالقات الدولية تاريخ  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعات باالسبوع  2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 ٢٠٢٠/   ٧/   ١4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

متكني الطلبة من مفاهيم املنهج املقرر ، والتطور التارخيي ألبرز فرضياته ، وصواًل إىل إدراكهم املعريف لتطبيقاته 
 املعاصرة . 

 

 
 

 

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
 االدراك-1أ

 االنتباه -2أ

 التحليل  -3أ
 االستنتاج -4أ
 الفهم  -5أ
 التنبؤ  -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 التخطيط الواعي وحسن التواصل وادارة الصف– 1ب 

 التعلم  - 2ب 

 الفهم  - 3ب 

 المعرفة   -4ب 

 التوقع  -5ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 التعريف ، والوصف والتحليل من خالل التوضيح والشرح . -1

 االختبارات اليومية ، والفصلية ، والختامية . -2

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الشفوية ، والتحريرية . 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المعرفي التواصل-1ج

 تبادل االفكار -2ج

 عبر العصف الذهني تحفيز الطلبة-3ج

 حث الطلبة على االطالع على المصادر الخارجية لتوسع مدركاتهم العلمية   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 التوضيح من خالل الشرح -

 تبادل االسئلة والحوار البناء-

 

 

 طرائق التقييم     

 الدرجات -

 االختبارات الشفوية والتحريرية -
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 البنية التحتية   .11

 سعد حقي امساعيل ، اتريخ العالقات الدولية .  الكتب المقررة المطلوبة  -1

 احلديث. عمر عبد العزيز ، دراسات يف التاريخ األوريب واألمريكي  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 اليوجد  

 
 
 
 
 
 

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

 والمناقشة  في االفكار التواصل-1د 

 والتفاعل المستمر  التعلم-2د 

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

 بالشكل العلمي المناسب 

 اإلحاطة باألحداث ومعرفة تفاصيلها .  -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  2     يومان 
تمكين الطلبة من  

 المنهج المقرر 
 االختبار  الشرح تاريخ العالقات الدولية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

اجملالت إمكانية التطوير من خالل مواكبة االصدارات احلديثة املتعلقة ابملنهج املقرر ، عن طريق  
التخصصية الدورية ، واملواقع اإللكرتونية الرصينة ، فضال عن الكتب العلمية ذات االصدار 

اجلديد ، لغرض إدخال أحدث املفاهيم واألساليب واآلليات املتبعة من قبل املنظمات ويف خمتلف 
م املستحدثة مستوايهتا ) الدولية ، واإلقليمية( ، عن طريق متابعة وتقييم مدايت تطبيق املفاهي

وأدواهتا من أجل حفظ السلم واألمن على املستوى الدويل واإلقليمي على حٍد سواء ، وتنمية 
 العالقات التعاونية بني وحدات النظام الدويل . 

 


