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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

 :      العلمي القسم  
 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 

 

 جامعة بغداد. -السياسيةكلية العلوم  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم النظم السياسية   / المركز علميالقسم ال .2

 POSO212 / علم االجتماع السياسي 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

، وفهم العالقة ما بين  في المجتمع والحياة السياسية  وأهميتهوصف ماهية ومفهوم علم االجتماع السياسي 

 . عوالمجتمالسلطة 

 

 

 

 

 
 

 

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
 المعرفة والفهم.  -1أ

 االستيعاب.  -2أ

 الالمركزية. المعرفة باليات  -3أ
 االنفتاح الفكري. -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 طرق العرض النظري. – 1ب 

 طرق العرض العملي الوصفي.  – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 التحضير.  -
 الشرح. -

 

 

 طرائق التقييم       

 

 والشهرية.االمتحانات اليومية  
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية مهارات التفكير.  -1ج

 تنمية الملكة الفكرية.  -2ج

 تنمية االسس المعرفية.  -3ج

    -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استعمال االمثلة العملية. -
 الشرح النظري.  -

 

 طرائق التقييم     

 

 . االمتحانات  -
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
أ.م.د.رغد نصيف جاسم،أ.م.د. وليد سالم محمد،   كتاب منهجي:

 علم االجتماع السياسي. -أ.د.هشام حكمت

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 ، علم االجتماع السياسي.األسودصادق 

 فبلبيب سان برو، علم االجتماع السياسي.

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 يوجد ال 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب 

 .....، 
 ال يوجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

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

 البحث. -1د 

 التفكير المنهجي.  -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
 اإلطار النظري والمفاهيمي 

شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
المنطلقات األساسية لعلم  

 االجتماع السياسي 
شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 

 المجتمع والنظم االجتماعية، 

األطر البنيوية والمجتمع  

 السياسي 

شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
التنشئة االجتماعية  

 السياسية، الثقافة السياسية. 
شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
السلوك السياسي، المشاركة  

 السياسية. 
شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
النخب والقوى الفاعلة في  

 الحياة السياسية االجتماعية. 
نظري  شرح 

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 

 ساعتين  أسابيع  4
امتحانات يومية وتحضير  

 يومي ومناقشات. 
التنمية المستدامة،العنف  

 السياسي. 
شرح نظري  

 وعملي 
امتحانات  

 الكورسات 
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بتكليف من   ،لقد تم تطوير المقرر: عن طريق وضع كتاب منهجي جديد ليحل محل الكتاب المنهجي السابق

 : الكتاب المنهجي  وهو جامعة بغداد،

، الدار الجامعية علم االجتماع السياسي -محمد، أ.د.هشام حكمت أ.م.د.رغد نصيف جاسم،أ.م.د. وليد سالم 

 م 2019، بغداد األولىوالنشر والترجمة، الطبعة   للطباعة

 


