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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

           
 
 
 
 

 واملعاهدكليات لل  ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  2018/2019 للعام الدراسي

 :     اجلامعة 
 :   ة /املعهد الكلي

   :     القسم العلمي
 2019/ 7/  26 /دايان حسني علي  م. م. بواسطة  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  شعبةاسم مدير 
                   التاريخ     /     /

  التوقيع 
 مصادقة السيد العميد 
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 السياسية كلية العلوم   جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الفكر السياسي  / المركز علميالقسم ال .2

  ITP 108باللغه االنكليزيهمبادئ علم السياسة  اسم / رمز المقرر  .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة  .4

 كورسات الفصل / السنة  .5

 60 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .6

 26/7/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ابللغه  املقرر مادة ختتص وهتدف اىل االملام بنظرايت الفكر السياسي والنظم السياسية واحلكومات والعالقات الدولية -1
 االنكليزيه  

 

 بيان علمية تعاريف وموضوعات وفروع علم السياسة ابعتباره من العلوم احلديثة واخر مولود طبيعي للعلوم االنسانية -2

بيان اهداف علم السياسة وعالقته ابلعلوم االخرى عرب استيضاح مناهج البحث العلمي السياسي وكيفية توظيفها يف   -3
 الكتابة والتاليف 

دولة ونظرايت نشوئها واشكال الدولة واحلكومة والنظام السياسي واالحزاب السياسية والراي تعليم الطالب ماهية ال -4
 العام واحلرب النفسية ومجاعات الضغط واملصاحل ودورهم يف السياسة

 املفاهيم. االطالع على اهم املصطلحات واملفاهيم السياسية ومايقارهبا بطريقة التفكري والفهم واملقارانت وأترخيية تلك  -5
 

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
تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وفكرية وتطبيقية  في مادة مبادئ العلوم السياسية والمفردات  - - 1أ

 والفكر السياسي االساسية التي تختص بها بوصفه من الموضوعات االساسية في العلوم السياسية 

 اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة- 2أ

 تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية وتحليلية في النظريات السياسية والفكرية.  - 3أ
االلمام بافكار واسهامات لمفكرين الغربيين والعرب ونظرياتهم وكتاباتهم عبر الفترات الزمنية  - 4أ

 المتعاقبة 
توظيف مناهج البحث العلمي في كتابة البحث السياسي عبر التعرف بالمناهج البحثية والمداخل   - 5أ

 الفكرية والتاريخية والوصفية 
 االلمام بمخرجات علم السياسة وعالقته بالعلوم االخرى  - 6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  - ب 

 تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص  - 1ب

تعليم الطالب مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية ومنها البحوث التطبيقية واالستقصائية      - 2ب

 والميدانية واالستبيانية 

 ال علم السياسة تعليم الطالب ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مج - 3ب

تعليم الطالب كيفية ربط وتحليل المتغيرات والفواعل البيئية العامة قبل اتخاذ وصنع القرارفي  - 4ب  

 واالداري العام  مجال العمل السياسي

 

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية - 

 المناقشات الجماعية  - 

Workshop- 
 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية - 

 على منصة كوكل كالس روم  power pointمحاضرات فيديوية مباشرة ومسجلة تعرض بطريقة - 
 المناظرات العلمية وحلقات نقاشية ودراسية  - 

 االلكترونيكتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف  -      

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات بمختلف انواعها ) ورقية + الكترونية ( يومية + شهرية + فصلية  - 

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل - 

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى  - 
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 االهداف الوجدانية والقيمية  - ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  - 1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص    - 2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد  - 3ج

   االستنباط  - 4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية - 

 المناقشات الجماعية  - 

Workshop- 
 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية - 

 على منصة كوكل كالس روم  power pointمحاضرات فيديوية مباشرة ومسجلة تعرض بطريقة - 
 المناظرات العلمية وحلقات نقاشية ودراسية  - 

 االلكترونيكتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادة داخل الصف  -      

 

 

 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات بمختلف انواعها ) ورقية + الكترونية ( يومية + شهرية + فصلية  - 

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل - 

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى  - 

 

 

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

 التواصل اللفظي  - 1د

 العمل الجماعي  - 2د

 التحليل والتحقق  - 3د

 التواصل الكتابي   - 4د

 التخطيط والتنظيم  - 5د

 المرونة - 6د

 ادارة الوقت  - 7د

 المبادرة والدافعية في العمل- 8د

    والمناصرة العلمية والمهنية البحتة.المدافعة  - 9د
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 بنية المقرر .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

   اضافة مخرجات التعلم 2 االول 
التعريف بعلم ومعنى  

 ومفهوم السياسة 

المحاضرة  

ة  الصفي

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

 اضافة مخرجات التعلم  2 الثاني 
تحديد وشرح  

موضوعات علم 

 السياسة 

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 الثالث 
بيان اهداف وعلمية  

 علم السياسة 

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 الرابع 
بيان عالقة علم 

السياسة بالعوم  

 االخرى

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 الخامس 
بيان مناهج البحث  

 العلمي في السياسة 

المحاضرة  

الصفيىة  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 السادس 
التعريف بالدولة  

واركانها ونظريات  

 نشوءها

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 السابع
تبيان وظائف الدولة  

في المذهبين الليبرالي  

 واالشتراكي

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 الثامن 

باالحزاب  التعريف 

السياسية وعالقتها  

بالديمقراطية  

 والجماعات السياسية 

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 التاسع
جماعات الضغط  

 والمصالح

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 العاشر 
التعريف بالراي العام  

 واتجاهاته 

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

  2 الحادي عشر

عالقة الراي العام  

بالسياسة العامة  

والسلوك السياسي  

 ووسائل االعالم

المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 
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 البنية التحتية   .11

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
  Introdction in Political scienceالكتاب املنهجي 

 

 ال توجد المراجع الرئيسية )المصادر(  -2

والمراجع التي يوصى بها  الكتب  ( أ

   )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 ال توجد
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (ب

.....، 
 ال يوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

اضافة مفردات ومواضيع التطور الحاصل والالتجاهات الحديثة في علم السياسة لتضمنيها في المقرر  -

 عام دراسي%  في كل 10بنسبة 

اقتراحات لتطوير وتحديث المقرر الى اللجنة    تقديمفي الفرع والكليات المناظرة لاالساتذة التواصل مع  -

 . العلمية ولجنة تحديث المناهج في فرع الفكر السياسي

 

 

 الحرب النفسية   2 الثاني عشر 
المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

 مصطلحات سياسية   2 الثالث عشر
المحاضرة  

الصفيىة  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

 مفاهيم سياسية   2 الرابع عشر
المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 

 عامة واختبار مراجعة   2 الخامس عشر
المحاضرة  

الصفية  

 وااللكترونية

االختبار من 

خالل المناقشة  

 والتفاعل 
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