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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
 

 

 

 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات  

 والمعاهد

  2019/2020   للعام الدراسي 

 اجلامعة   : بغداد 
 الكلية /املعهد :  كلية العلوم السياسية 

 القسم العلمي   : فرع الدراسات الدولية 
 2020/ 14/7اتريخ ملء امللف :   

 
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم : 
 التاريخ :  التاريخ : 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي: اسم  
 التاريخ     /     / 

 مصادقة السيد العميدالتوقيع
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق  

 البرنامج. 

 

 كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 فرع الدراسات  الدولية   المركز  /القسم العلمي  .2

  317IOE/باالنكليزي()المنظمات الدولية   رمز المقرر  /اسم  .3

 يومي  الحضور المتاحةأشكال  .4

 سنوي السنة /الفصل  .5

 ساعة  2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 14/7/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر  .8

 . باللغة االنكليزية توضيح  اهم االهداف األساسية للمنظمات الدولية -
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 والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم  .9

 االهداف المعرفية   -أ
 التحليل -1أ
 االستنتاج -2أ
 القدرة على التعبير باللغة االنكليزية.   -3أ
 االستيعاب 4أ
  -5أ
   -6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر    -ب 
 اصل العلمي توضمان ال- 1ب
 الفهم - 2ب
 التعلم - 3ب
 االستيعاب   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم 

 
 الشرح تعريفا ووصفا وتحليال -
 االختبارات اليومية والفصليةو النهائية   -
 

 طرائق التقييم      

 
 الدرجات -
 االختبارات التحريرية والشفوية  -
 أوراق عمل علمية وبحوث -

 
 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 في التحدث باللغة االنكليزية  الطالب بنفسهتعزيز ثقة  -1ج
 المساهمة في بناء شخصية الطالب على الصعيد العلمي والتربوي  -2ج
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 التوضيح من خالل الشرح . -1

 طرح األسئلة ومناقشة األجوبة  -2
 

 طرائق التقييم  
 االختبارات اليومية والفصلية والختامية .  -1

 الدرجات . – 2

 

 

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

 الشخصي (.

 التفاعل المستمر . -1د

 اإلحاطة باألحداث ومعرفة تفاصيلها . -2د

 التواصل والمشاركة باألفكار مع ذوي االختصاص . -3د

 األجوبة . المناقشة العلمية المنهجية من خالل طرح وتحليل    -4د
 

 بنية المقرر  .10

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
أو   /اسم الوحدة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

 4 أسابيع  4
امتحانات يومية  

وتحضير يومي  

 ومناقشات  

التعريف بمصطلح 

 الدراسة 
شرح نظري 

 وعملي  
امتحانات 

 الكورسات

      
      
      
      
      
      

 

 البنية التحتية  .11

 .International org .1 الكتب المقررة المطلوبة  -1

 English in use .1 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2
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الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

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

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (2

، ..... 
 ال يوجد 

 

 تطوير المقرر الدراسي خطة  .12

هنالك سبل شتى لتطوير المقرر الدراسي عن طريق استخدام المواقع االلكترونية  الرصينة  وثيقة الصلة 

 بالمادة المنهجية المقررة  
 اضافة الى استحداث مفردات توازي األهمية العلمية لمادة المنظمات الدولية 

 .ديثة على الصعيد الدولي ومواكبتهاوخاصة من الناحية التطبيقية  واألمثلة المسألة ومتابعة المفاهيم الح

 


