
  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

   دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهد كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي 

 بغداد:    اجلامعة 
 العلوم السياسية :   /املعهد   ةالكلي
 الدراسات الدولية :       م العلمي القس

  
 
 

 
 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     /     /

  ع التوقي
 مصادقة السيد العميد
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية  المؤسسة التعليمية  .1

 العلوم السياسة / الدراسات الدولية   / المركز علميالقسم ال .2

    434FP/ السياسة الخارجية اسم / رمز المقرر  .3

 يومي   أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  الفصل / السنة  .5

 ساعات   3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2020/  7/ 14 اد هذا الوصف تاريخ إعد  .7

   أهداف المقرر .8

 ــ التعريف مبفهوم السياسة اخلارجية واملفاهيم املكملة هلا مثل صنع السياسة اخلارجية وتنفيذها  1

 السياسة اخلارجية التقليدية واملعاصرة   كيفية حتليل السياسة اخلارجية للدول يف ضوء مناهجــ  2

   يةدراسة اهداف الدولة اخلارجـــ 3

 ــ القيود اليت ترد على صياغة االهداف اخلارجية وتنفيذها 4

 ـــ ضمان ادراك الطلبة للبعد النظري واليات تطبيقه يف تفسري الظواهر اخلارجية . 5

 ــ توضيح العوامل املؤثر يف قرارات السياسة اخلارجية 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

  لمعرفيةاالهداف ا -أ
      ادراك اهمية الفصل بين المفاهيم  -1أ

 توظيف المفاهيم في الدراسة والتحليل  -2أ

 في دراسة السياسة الخارجية  التعرف على حاالت   -3أ
 التحليل  -4أ
 االستنتاج والتقويم   -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

   طرح االسئلة على الطلبة  – 1ب 

 الدوافع السياسية لحركة الدولة الخارجية تنمية المهارات المتعلقة بتحليل   - 2ب 

 تطوير القدرة على النقاش.  – 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة المباشرة  

 االسئلة التفاعلية عبر تدوين االفكار وتطويرها في اطار الصف الدراسي. 

 

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات 

 االسئلة  

 االختبارات اليومية  

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رفع قيمة التعلم عند الطلبة  -1ج

 تعلم الدقة  -2ج

 تطوير المهارات المعرفية  -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة والنقاشات  

 

 طرائق التقييم     

 

 ، الثقة في الرد رعة االجابة ،  ساالمتحانات  واالختبارات 
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 البنية التحتية   .11

   ا.د. امحد النعيمي : السياسة اخلارجية   الكتب المقررة المطلوبة  -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

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

 البحث -1د 

 التفكير المنطقي  -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  ة التعليم طريق

17 /5   
ثالث 

 ساعات 
 تحضير ونقاشات  

سياسة  مفهوم ال

والمفاهيم   الخارجية

 المقاربة 

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

24 /5   
ثالث 

 ساعات 
 تحضير ونقاشات 

مناهج  المفسرة  

 للسياسة الخارجية 
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

31 /5   
ثالث 

 اعات س
 تحضير ونقاشات 

اهداف السياسة 

 الخارجية 
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

7/6   
ثالث 

 ساعات 
 قيود السياسة الخارجية  تحضير ونقاشات 

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

16 /6 
ثالث 

   ساعات 
 ظاهرة القيادة  تحضير ونقاشات 

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 فصول  ال

21 /6   
ثالث 

   ساعات 
  نظريات القيادة تحضير ونقاشات 

شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

28 /6 
ثالث 

 ساعات 
 تحضير ونقاشات 

العوامل المؤثرة في  

  السياسة الخارجية 
شرح نظري  

 وامثلة عملية  
امتحانات 

 الفصول  

5/7 
ثالث 

 ساعات 
   العوامل المادية  تحضير ونقاشات 

12 /7 
ثالث 

 ساعات 
   العوامل المعنوية  تحضير ونقاشات 
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الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 حتليل السياسة اخلارجية ــ د. حممد السيد سليم : 1
 ــ د. مازن الرمضاين : السياسة اخلارجية 2

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   المنهج عبر التواصل واالطالع على المصادر الحديثةالبحث في تطور 

 

 

 

 

 


