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 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 ديالى:  الجامعة    
 القانون والعلوم السياسية: ةالكلي   
 قسم العلوم السياسية :    العلمي القسم    
 2022/  10/   2تاريخ ملء الملف :     

 
     

   
 

                      
                                                       

    
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 عال سامح لطفي م.داء الجامعي: واألضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                               
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

 :التوقيع   
 أ.د. عبد الرزاق طالل جاسم لعلمي :المعاون ا سما

                                                                                                                                                                                                                  2/10/2022 :  التاريخ

 :التوقيع   
 أ.م.د. ايمن عبد عون رئيس القسم: سما

                                                                                                         2/10/2022:    التاريخ



  
 2الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي

 
ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  با  مقتض إيجازا  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

 صاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . وي

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 كلية القانون والعلوم السياسية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم العلوم السياسية

 بكالوريوس علوم سياسية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
  سنوي /مقررات /أخرى

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 
مفوضية حقوق االنسان / ديالى، مفوضية االنتخابات / ديالى،  

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية 

 واالقتصادية والسياسية 

 2/10/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8
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 أهداف البرنامج األكاديمي .9
بة وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بإعداد كوادر متخصصة في علم السياسة قادرة على العمل التربوي إعداد الطل-1

 والعمل في حقل االختصاص

 اعداد طلبة قادرين على استشراف طبيعة املتغيرات املستقبلية الداخلية والخارجية وتاثيرها على بلدنا -2

رية على حد سواء، والقدرة على توظيفه بتفسير وتحليل االهتمام بالبحث العلمي ذي الطبيعة العلمية والنظ -3

 الظواهر واملشكالت السياسية املختلفة

تقددددام االستشدددارات السياسدددية والخيددددرة العلميدددة ، والددددعم املعرفدددي ملتخددددئي القدددرار السيا ددد  ، وللددددوا ر ال كوميددددة  -4

لسياسدددات العامدددة فدددي م تمعندددا واملنظمدددات فدددي يدددل مدددا اتعلدددا بالعمليدددة السياسدددية علدددى النحدددو الدددئي اكفدددل تفعيدددل ا

ويسهم في دفع عجلة التنمية السياسدية واالقتصداداة واالجتماعيدة وتنميدة متسسدات امل تمدع املدداي للمسداهمة فدي 

 بناء امل تمع.واشاعة ثقافة الدامقراطية واملشاركة السياسية

 القدرة على اكتساب املعرفة السياسية من مصادرها العلمية املتنوعة.-5

 ر قدرات الطلبة في التحليل والتنبوء في الظواهر واملشكالت السياسية وتطويرها. تطوي -6

 املوا مة بين االت اهات النظرية والواقع العلمي في العلوم السياسية . -7

فهم واستيعاب املشكالت السياسية املحلية واإلقليمية والدولية الر يسية وإدراك طبيعة العالقات اإلقليمية  -8

 ة املعاصرة.والدولي

 تطوير قدرات الطلبة في اعداد التقارير السياسية للقضيااا واملشكالت السياسية املختلفة وعرضها -9

 توظيف طرا ا التدريس والتقنيات والوسا ل التعليمية ال داثة في تدريس العلوم السياسية . -10

 . تفعيل التعليم االلكترواي في م ال العلوم السياسية . 11

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامججات المخر  .10

 األهـــداف المعــرفية  -أ
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التعرف والفهم لمفاهيم السياسية والعلوم السياسية والحكومة والهوية والمساواة والتعددية الثقافية   -1

 كل منها .  وأهميةوالديمقراطية وحقوق االنسان 

 هات والمدارس الفكرية المتعددة في العلوم السياسية .التعرف والفهم للنظريات واالتجا -2

 الحكم السياسية والمتغيرات التي انتجتها ومدى شرعيتها ومشروعيتها .التعرف على النظم  -3
 الفهم لدور المواطنة في تكوين دعائم  الدولة الحضارية الحديثة ، وكيفية تحقيق هذا المفهوم في الدول -4

 الحديثة .    
 رف والفهم لمناهج البحث وأدوات التحليل في العلوم السياسية.التع -5
 ي ضوء المغيرات الدولية سواء على الصعيد التاريخي ام المعاصر .فهم العالقات الدولية ف -6

 التعرف على وظائف النظم السياسية وإمكانية الحكم عليها ـ7
ومعرفة تطورات الفكر السياسي  اسيـ التعرف على أهمية ودور الفلسفة السياسية في النشاط السي8

 االسالمي والغربي 

 ـ التعرف على المفاهيم المهمة في مجال العمل السياسي كالعدالة والديمقراطية .9
 .قليمية والدولية وعناصر تحليلهاـ التعرف والفهم لطبيعة العالقات اال10
 . النشاطاتـ التعرف على مفهوم النشاط الحزبي السياسي وكيفية ممارسة تلك 11
ـ التعرف على أهم المشكالت في القضايا والتحديات الداخلية والخارجية واالقليمية والدولية السياسية 12

 وكيفية ومواجهتها . 
 .ـ إدراك وفهم مفهوم إدارة السياسات العامة للدولة13

  برنامجالخاصة بالاألهداف المهارية  –ب 

سا ط التكنلوجيا ال داثة في التواصل واالطالع والبحث الو ة على استعمال ال اسب االلي و القدر  –1

 والتحليل والعرض

 القدرة على التعامل بلغة اجنبية واحدة على االقل تحدثا وكتابة – 2

 االستداللو القدرة على اتباع املنهج العلمي في التفكير  – 3

 ةهيشفا ء بصورة مكتوبة اوالقدرة على توصيل االفكار سوا -4

 السياسية املختلفةعلى استعمال اساليب حل املشكالت  ةالقدر  -5

 القدرة على كتابة تقارير علمية موضوعية -6

 القضااا واملشكالت السياسية في اطارها املتكامل وتأصيلاكتساب مهارة ربط الظاهرة بمسبباتها،  -7

 بطريقة لغوية اكتساب مهارة استعمال املفردات واملصطل ات الت  تتناسب مع مواضيع النقاش  -8

 سليمة .     

 اكتساب مهارات املقارنة واالستدالل بين الظواهر املختلفة في ضوء حجم الدالالت واملتشرات  -9

 الت  تصلح للقياس .     

 اكتساب مهارات النقد والتمييز واكتشاف العناصر االا ابية والسلبية في املسا ل محل البحث . - 10       

 الطلبة من اكتساب مهارات التعلم الئاتي الكتساب معلومات ومهارات ومعارف جدادة .د تمكين 11       

 د تمكين الطلبة اكتساب مهارات النقاش وال وار واالستماع وتقبل آراء اآلخرين . 12       

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
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  التعليم املباشر) املحاضرة( -1

 التعليم البحث  ) االستكشافي( -2

 ليم االلكتروايالتع -3


 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الفصلية والشفهية 

 االختبارات النها ية

 سمينار بمناقشة اوراق العمل واالبحاث
 

 . األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 االدراك ال س   للظاهرة  السياسية   -1

 الوعي بآلية وحركية التحليل السيا    .  -2     

 نمية الشعور عند الطلبة باإلحساس باملستولية أثناء فترة الدراسة وفترة العملت -3     

 د تدريب الطلبة على احترام حرية التفكير والتعبير واإلبداع عند اآلخرين .4

 د تكوين ميول وات اهات اا ابية نحو دراسة العلوم السياسية .   5

 ابرة ،واملوضوعية في ال كم على املواقف، احترام الرأي اكتساب قيم اا ابية مثل ) الدقة ،التنظيم، املث -6

 األخر ،حسن استغالل الوقت .... الخ(    

 د ترسيخ املثل العليا ومنظومة القيم .   7

 زرع روح اإلاثار والقدوة ال سنة وقوة اإلرادة والتصميم للوصول إلى األهداف .   -8  

 تماء للوطن عند الطلبة والوالء له . د تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ روح االن9   

 تربية الطلبة على احترام كرامة اإلاسان .  10   

 تربية الطلبة على العمل بأمانة وموضوعية في امليدان الدرا    وامليدان العلمي .  -11   

 تربية الطلبة على الثقافة والنزاهة ومحاربة الفساد بكل أشكاله .  -12   

 ة على احترام أخالقيات املهنة . تربية الطلب  -13   

 تعزيز روح التعاون عند الطلبة والعمل الجماعي .  -14   

 

 طرائق التقييم    


 طرح االسئلة في نهااة املحاضرة على الطلبة -1

اعتماد نتا ج االمتحانات التحريرية اليومية والفصلية والزيارات الدورية من قبل االساتئة للتدريس   املختص  -2

 ال لقات النقاشية. واجراء

 السماح للطلبة بطرح االسئلة  -3

 تكليف الطلبة بواجبات اسبوعية . -4
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األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د

 .الشخصي(
 القدرة على التحليل السيا    -1

 التمكن من متابعة آلية عمل النظام السيا     -2

 الدولية   األزماتارة ادراة اكتساب مه -3

 القدرة على متابعة واكتشاف وتحليل عملية التغير والتغيير السيا    -4   

 طرائق التعليم والتعلم          

 التعليم املباشر )املحاضرة( -1

 التعليم االلكترواي  -2

 التعليم البحث  واالستكشافي -3
 

 طرائق التقييم          

 
 ها ية والشفوية االمتحانات الفصلية والن

 املناقشة البحثية )سمينار(

 اطرحها الطالب أسئلة

 األستاذاطرحها  أسئلة



األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة- هـ

 .الشخصي(

 
 القدرة على التحليل السيا   -1

 التمكن من متابعة آلية عمل النظام السيا     -2

 األزمات الدولية   تساب مهارة ادارةاك -3

 القدرة على متابعة واكتشاف وتحليل عملية التغير والتغيير السيا    -4   



 بنية البرنامج  .11

الشهادات والساعات 

المستوى /  المعتمدة

 السنة

رمز المقرر 

 أو المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 المرحلة األولى

101PCP 

 
 علم السياسة المدخل الى 

 
3 

فيالعلومالسياسيةالبكالوريوسشهادة

وحدةو(ساعة480تتطلب)والتي

معتمدة

102PS  3 والدستورية المقارنة السياسيةاألنظمة 

103HS 2   حقوق اإلنسان 
104AL 2 اللغة العربية 
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105COMP 1 وبالحاس 
106AIL 2 مدخل لدراسة القانونال 

107 ECO 2 مبادئ علم االقتصاد 
108ITP  2 (باللغة االنكليزية)مقدمة في علم السياسة 

HIR 109 2 تاريخ العالقات الدولية 

110HW Head way                     1 

 المرحلة  الثانية

211IR     3 العالقات الدولية 
212AMPT 3 الفكر السياسي القديم والوسيط 

213 POC  2 االجتماع السياسيعلم 

214AS 3 المشكالت السياسية 

105COMP 1 وبالحاس 

215LG 2 الحكومات المحلية 

216CL 2 النظام السياسي في العراق المعاصر 

217IGL 2 القانون الدولي العام 

218IOE 2 (اللغة االنكليزيةالمنظمات الدولية )ب 
219HW Head way                     1 

 المرحلة الثالثة

220PPES 3 ة حزاب السياسياأل   

321PSAHSS 3 الحكم العربيةنظمة ا 

322MPT  3 الغربي الحديث الفكر السياسي 

323IER 2 العالقات االقتصادية الدولية 

324MPS  النظم السياسية المعاصرة 

 )اإلنكليزية اللغة) 
2 

325AIPT  3 الفكر السياسي العربي اإلسالمي 

326IO 2 المنظمات الدولية 

327STRA  3 اإلستراتيجيةدراسة  إلىالمدخل 

328HW Head way 1 






 المرحلة الرابعة

429PI 2 القضية الفلسطينية 
430PSRNS  2 في تركيا وايرانالنظم السياسية 

431PO 2 الرأي العام 
432GR     1 بحث التخرج 

433SWPT 3 الفكر السياسي الغربي المعاصر 
434DY 2 الدبلوماسية 
435IPE )2 السياسة الدولية )اللغة اإلنكليزية 

436SIPT 3 الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر 
437FP  3 السياسة الخارجية 

438HW Head way 1 
 

 

 تخطيط للتطور الشخصيال .12

 إعداد خطة للمقرر الدرا    لكل مادة من قبل التدريس   نفسه -1

 متابعة تنفيئ الخطة بدقة  -2
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 لألساتئةدورات طرق تدريس  -3

 لألساتئةدورات تعليم الكترواي  -4

 اإلداريةدورات الكتساب املهارة  -5

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .1
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلميل املركزي الئي اردنا من نظام الكلية للقبول وفا معيار القبو 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 تقارير معااير الجودة العراقية الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -1

 ات العربيةتقارير معااير الجودة العربية الصادرة من اتحاد الجامع -2

 جامعة داالى م السياسية / اللوا ح الخاصة بوزارة التعليم العالي ويلية العلو  -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر ز المقرررم السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 
 

 األولى
 

 

 

 

 

101PCP  علم المدخل إلى

 السياسة

 أساسي

√    √    √ √   √ √   

102PS  السياسيةاألنظمة 

والدستورية 

 القانونية

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

103HS  حقوق اإلنسان

 وأخالقيات المهنة

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

104AL اللغة العربية √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

105COMP وبالحاس √ √ √ √ √ √   √ √   √    

106AIL مدخل لدراسة ال

 القانون

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

ESO107 مبادئ علم االقتصاد 

 

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
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108ITP 

 

مقدمة في علم 

باللغة )السياسة 

 (االنكليزية

109HIR العالقات  اريخت

 الدولية

√ √   √    √    √ √   

110HW Head Way √    √    √     √ √   

 
 
 
 
 

 الثانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

211IR     العالقات الدولية  √ √   √ √   √ √ √ √ √ √   

212AMPT 

   

الفكر السياسي 

 القديم والوسيط 

 

 أساسي

√ √   √ √   √ √ √ √ √ √   

213POC 

 

 علم االجتماع

 السياسي

 

√    √    √    √ √   

214AS  النظم السياسية

 العربية 

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

105COMP الحاسوب √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

215LG الحكومات المحلية √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

216CL 

 

النظام السياسي في 

 العراق المعاصر

√    √    √ √   √    

217IGL 

 

    √   √ √  √ √ √  √ √ √ لقانون الدولي العاما

218IOE  المنظمات الدولية

 )باللغة االنكليزية(

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

219HW Head Way                  
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 الثالثة
















 

320PPES  األحزاب السياسية

 والنظام االنتخابي

 أساسي

√ √   √ √   √ √   √    

321PSAHSS   الحكم العربيةنظمة ا √ √   √    √ √   √    
322MPT  الفكر السياسي

 الغربي الحديث

√    √    √    √    
 

323IER  العالقات االقتصادية

 الدولية

√    √    √    √    

324MPS  النظم السياسية

المعاصرة )اللغة 

 اإلنكليزية(

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

325AIPT  الفكر السياسي

 العربي االسالمي

√ √   √    √    √    

326IO       المنظمات الدولية √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

327STRA  المدخل الى دراسة

 االستراتيجية

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

328HW Head Way                  

 الرابعة
 

 

 

 

 

 

429PI  القضية الفلسطينية 

 أساسي

√ √   √ √   √    √ √ √  

430PSRNS في ظم السياسية الن

 تركيا وايران

√ √   √ √   √ √   √ √   

431PO الرأي العام √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

432GR        بحث التخرج √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

433CWPT  الفكر السياسي

 المعاصرالغربي 

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

434DY الدبلوماسية √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 



  
 12الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

435IPE  السياسة الدولية

 )باللغة االنكليزية(

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

436SIPT  الفكر السياسي

 اإلسالمي المعاصر

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

437FP          السياسة الخارجية √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

438HW        Head Way  

 
               



 

 
 
 
 
 
 

 وصف مقررات المرحلة االولى
 3202-2202للعام الدراسي 



1 

 

 وصف مقرر
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص

 

 كلية القانون والعلوم السياسية  -جامعة ديالى المؤسسةالتعليمية -1

 سم العلوم السياسيةق /المركزعلميالقسمال -2
اواسمالبرنامجاألكاديمي -3

 المهني
 المدخل الى علم السياسة

 بكلوريوس علوم سياسية اسمالشهادةالنهائية -4

 :لنظامالدراسيا -5
 سنوي/مقررات/أخرى

 سنوي

معاييرالجودةالشاملةفيالتعليمالعالي المعتمدبرنامجاالعتماد -6

 سوقالعمل:االعالم,العالقاتالعامة. المؤثراتالخارجيةاألخرى -7

2/10/2022 تاريخإعدادالوصف -8

 أهدافالبرنامجاألكاديمي -9
 

ى  ن:  فه     ى  فظ         , ,  ت عب أه    ع�          ج ل   ط  ب ق    ً ع�   -أ
    ف  ع    ئ     ف  ع�         .

 . ت �    ف     ت   ز   ن          فن            �   ه ق     ه     هجه    �    -ب

 . ت    ع�ى عالق  ع�              �     خ ى -ج

  ظ   ت  ش ء       . ت    ع�ى  فه                ه    - 

  ت    ع�ى   ف                �ته    ظ ئ        . -هـ 

  ت      ط  ب ع�ى    ف ه        ط�ح ت    ت      ف  ع�         . - 
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 المطلوبةوطرائقالتعليموالتعلموالتقييمبرنامجمخرجاتال -10

 االهدافالمعرفية -ب
وعلمالسياسة.يعرفالطالبمفهومالسياسة-1أ

يعرفالطالبالتطورالتأريخيلمفهومالسياسة..-2أ

 يعرفالطالبخصائصعلمالسياسة.-3أ
 يعرفالطالبالصلةبينعلمالسياسةوالعلوماالجتماعيةاالخرى..-4أ
 يميزالطالببينمفهومعلمالسلطةومفهومعلمالدولة.-5أ
 يفهمالطالبوظائفالدولة.-6أ

برنامجالخاصةبالاألهدافالمهاراتية–ب

تطويرقدراتالطالبعلىنقدوتحليلوظائفالدولةوالنظامالسياسي.–1ب

تأهيلالطالبعلىمهارةتفسيروظائفاالحزابالسياسيةوجماعاتالضغطوالمصالح–2ب

وعالقتهاباالنظمةالسياسية.

البحوثوالدراساتالتيتسهمفيتفسيروفهمالظواهرالسياسيةتأهيلالطالبالعدادالتقاريرو–3ب

ومعرفةاسبابهاونتائجها,فضالعنالتنبوءبها.

 
 طرائقالتعليموالتعلم

المحاضرة.-1

الشرحوالتوضيح-2

عرضالمادة.-3

االسئلةواالجوبة.-4

 التقاريروالبحوث.-5
 طرائقالتقييم

المتحاناتالنظرية.ا-1

المشاركاتالصفية.-2

 مناقشةالتقاريروالبحوث.-3
األهدافالوجدانيةوالقيمية.-ج

تنميةثقافةالمواطنة.-1ج

ترسيخثقافةالحوارواحترامالرأيوالرأياالخر.-2ج

تعزيزقيمالتسامح.-3ج

 امعةبماينسجممعقيمالمجتمعالعراقي.تعزيزروابطاالنتماءوالهويةالوطنيةالج-4ج
 طرائقالتعليموالتعلم

الكتابالمنهجي.-1

االسئلةواالجوبة.-2

الحلقاتالنقاشية.-3

المشاركاتالصفية.-4

 مناقشةالتقاريروالبحوث.-5
 طرائقالتقييم
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االمتحاناتالنظريةواالنشطةالصفية.

 
 



.الشخصي(األخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطور)المهاراتالمنقولةالتأهيليةوةالمهاراتالعام-د

توظيفالمصطلحات.-1د

توظيفمناهجدراسةالعلومالسياسية.-2د

ربطالمنهجبالواقعالعملي.-3د

 القدرةعلىالنقاشوالطرحالعلمي.-4د

 طرائقالتعليموالتعلم

وضيح.الشرحوالت

 
 طرائقالتقييم

 
 االختباراتالمختلفة.

 بنيةالبرنامج -11

 رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 
 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق
 عملي     نظري      

ساعة-2 المدخلالىعلمالسياسة 101PCP االولى

 نظري
-------- 

     

     

     

     
     
 

 التخطيطللتطورالشخصي -12

 ادارة الوقت بفاعلية. -1
 القدرة على العمل المنظم. -2
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 تحديد االولويات. -3
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين. -4

 المعهد(األنظمةالمتعلقةبااللتحاقبالكليةأو)وضعمعيارالقبول -13

 ب.القبول المركزي بحسب المعدل العام للطال
 

 أهممصادرالمعلوماتعنالبرنامج -14

 الكتاب المنهجي. -1
 المصادر والمراجع الخارجية. -2
 المجالت والدوريات التخصصية. -3
 شبكة المعلومات الدولية. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر
 نظمة السياسية الدستورية المقارنةوصف المقرر: اال 
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من الطالب  المتوقعةائص المقرر ومخرجات التعلم مقتضيا الهم خص إيجازايوفر وصف المقرر هذا 
القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها  االستفادةتحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق 

 وبين وصف البرنامج.

 
 العلوم السياسيةالقانون و / كلية جامعة ديالى المؤسسة التعليمية -1

 سيةالعلوم السيا القسم العلمي /المركز -2

  االنظمة السياسية والدستورية رمز المقرر اسم/ -3

PL106 

 محاضرات تفاعلية "الكترونية من خالل منصة كالس رووم الحضور المتاحة أشكال -4

 2023 -2022 الفصل/السنة -5

عدد الساعات  -6
 الدراسية/الكلي

 ساعات أسبوعيا 3

 2/10/2022 هذا الوصف أعدادتاريخ  -7

 المقرر أهداف -8
 

 :رر الىيهدف هذا المق
 بصورة عامة النظام السياسيتهيئة واعداد الطلبة بدراسة ماهية  -1
 األسس الدستورية لألنظمة السياسيةدراسة  -2
معرفة دور بيئة النظام السياسي وتأثيرها في عمل النظام  -3

 السياسي)المدخالت والمخرجات والتغذية الراجعة
 عناصر النظام السياسيبيان ودراسة  -4

 -الواليات المتحدة األمريكية -ظم السياسية )العراقدراسة تطبيقات الن -4
 سويسرا( –فرنسا  -بريطانيا

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9
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 :المعرفية األهداف-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

التي  األساسيةوالمفردات  النظم السياسيةتزويد الطالب بمعارف فكرية وعملية في مادة  -1

 بهاتختص 
  اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة -2
 حول أهم المشكالت التي تعاني منها االنظمة السياسيةتزويد الطالب بمعارف نظرية  -3
 ومقارنتها مع التطبيقات العمليةباألسس النظرية ألنواع النظم السياسية مام اللا -4

 :المهاراتية الخاصة بالبرنامج األهداف-ب

 لطلبة مهارة تحليل األنظمة السياسية والقدرة على المقارنة فيما بينهاكسب ا -1
 الربط بين األسس النظرية للنظام السياسي وبين الواقع الذي شهده النظم محل الدراسة   -2
 ة.يم السياسو علالفي مجال  العمليةالممارسة و المخرجات النظرية بين ربط ال  -3

 طرائق التعليم والتعليم

 األسبوعية. المحاضراتالقاء مباشرة من خالل الطريقة ال -1
 طريقة الحوار واالستجواب والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها. -2
 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية ومناقشتها. -3

 طرائق التقييم    

 المشاركة اليومية. -1
 المناقشة والقدرة على استذكار المعلومة -2
 ختبار األسبوعي والشهري والسنوياال -3
 الورقة البحثية -4

 الوجدانية والقيمية األهداف-ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه -1
 االختصاصالرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال  -2
 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3
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 المقارنة بين النصوص القانونية والدستورية والواقع العملي -4
الالزمتين الستخدام األفكار السياسية في تطوير القيم والثقافة الطالب القدرة والمهارة كسب  -5

االجتماعيتين وتعميق الشعور بالقضايا االجتماعية وضرورة االنشغال الفكري بإيجاد 
 الحلول لها.  

 طرائق التعليم والتعلم

 والمناقشة المباشر من خالل المحاضرات األسلوب -1

 ييمطرائق التق

 ية اثناء وبعد المحاضرة.اليوم االختبارات -1
 والسنوي.الشهري  االمتحان األسبوعي و -2
 المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي( األخرىالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات -د

 والتحليلية النقاشية الطلبة تحسين مهارات 1 -د
مرحلة القدرة على الربط بين  إلىونقل الطالب من مرحلة التعليم  رفع مدركاتهم البحثية 2 -د 

 األفكار المتعلمة والواقع.
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 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات األسبوع

تعريفه  –النظام السياسي ماهية  3 األول 
 وخصائصه

مع  اإللقاء
 االستجواب

 اختبار نظري

أهداف النظام السياسي وبيئة  3 انيالث
 عمله

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

األزمات التي تواجه النظم  3 الثالث
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري 

األزمات التي تواجه النظم  3 الرابع
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري 

اسة النظم المنهاج العلمية لدر  3 الخامس
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

المناهج العلمية لدراسة النظم  3 السادس
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

األسس الدستورية للنظم  3 السابع
تعريف الدستور   -السياسية

وطبيعة القواعد الدستورية 
 ومصادرها

االلقاء مع 
 االستجواب

  اختبار نظري

أساليب صياغة الدساتير   3 الثامن
وانواعها ونهاية القاعدة 

 الدستورية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

التنظيم المتوازن ومبدأ سمو  3 التاسع
 الدستور والرقابة الدستورية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري 

النظام السياسي في العراق على  3 العاشر
راسة في د -2005وفق دستور 

 اإلطار البنيوي

االلقاء مع 
 االستجواب

اختبار نظري+ تقديم 
 بحوث 

الحادي 

 عشر

اختصاصات مؤسسات النظام  3
السياسي )اإلطار الوظيفي( 

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري
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 والعالقة بين المؤسسات
عناصر النظام السياسي  3 الثاني عشر

الدولة : تعريفها  -األساسي
 وعناصرها

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

طبيعة الدولة المعاصرة ومقومات  3 الثالث عشر
 دولة القانون

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

وظائف الدولة المعاصرة وقدرتها  3 الرابع عشر
على أدائها لوظائفها في ظل 

 العولمة

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 

 عشر

االلقاء مع  السياسيةاألحزاب  3
 االستجواب

 اختبار نظري

السادس 

 عشر

دور األحزاب في النظم  3
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 

 عشر

اإللقاء مع  جماعات المصالح 3
 االستجواب

 اختبار نظري

الثامن 

 عشر

عالقة جماعات المصالح بالنظم  3
 السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 بار نظرياخت

التاسع 

 عشر

االلقاء مع  معايير تصنيف النظم السياسية 3
 االستجواب

 اختبار نظري

تصنيف النظم السياسية على  3 العشرون
-وفق معيار ممارسة السلطة

 النظم المونوقراطية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الحادي 

 والعشرون

ع االلقاء م الديمقراطية والنظم  الديمقراطية 3
 االستجواب

 اختبار نظري

الثاني 

 والعشرون

تصنيف النظم السياسية على  3
اساس طبيعة العالقة بين 

 –النظام البرلماني  -المؤسسات
 المملكة المتحدة

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الثالث 

 والعشرون

 بار نظرياختااللقاء مع الواليات  –النظام الرئاسي  3



10 

 

 البنية التحتية  .10
 النظم السياسية والدستورية المعاصرة/ د. طه حميد العنبكي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنظمة السياسية/ د. حسان شفيق العاني -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 

 

 

 
 

 

 

 االستجواب المتحدة األمريكية
الرابع 

 والعشرون

النظام المختلط والنظام  3
 فرنسا وسويسرا –المجلسي

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 

 والعشرون

تصنيف النظم السياسية على  3
اساس المعيار االداري 

النظم السياسية  -واالقليمي
 المركزية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

السادس 

 والعشرون

نظام الالمركزي اإلدارية  3
 والالمركزية السياسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 

 والعشرون

الالمركزية في العراق على  3
 2005وفق دستور 

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الثامن 

 والعشرون

الالمركزية في العراق على  3
 2005وفق دستور 

االلقاء مع 
 االستجواب

 بار نظرياخت
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 وصفالمقرر

 

 لدراسةالقانونالمدخلوصفالمقرر

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه  

   ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن     

 ؛        .

 

 

   �            / ج         ى �         ن    المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية    المركز/ القسمالعلمي .2

 المدخللدراسةالقانون رمزالمقرر/ اسم .3

 

106AIL 

 )محاضراتتفاعليةحضورالكتروني( أشكالالحضورالمتاحة .4

 2022/2023سنوي السنة/ الفصل .5

اسبوعيا. ساعتان (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8
 

 تسليط الضوء على نظرية القانون من حيث بيان القاعدة القانونية وخصائصها والمصادر الرسمية لها       
 ومن ثم توضيح اقسام وفروع القانون وبعدها نتناول نظرية الحق بعناصرها واركانها ومصادر الحق واخيراً توضيح

 اقسامالحقوالشخصيةالقانونية.
 
 
 
 

 
 



12 

 

 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهدافالمعرفية -أ
.التعريفبنظريةالقانون-1أ

.دراسةالقاعدةالقانونيةوخصائصها-2أ

.دراسةالمصادرالرسميةللقاعدةالقانونية-3أ

.دراسةوظيفةالقانون-4أ

 .سةنظريةالحقدرا-5أ
  

 . األهدافالمهاراتيةالخاصةبالمقرر  -ب
تمكينالطلبةمنفهمنظريةالقانونوونظريةالحقوتحليلاالشكاالتالتييمكنانيثيرها - 1ب

 .المقرر
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائقالتعليموالتعلم

طريقةاإللقاءالمباشر. -4

 يداألفكاروالقدرةعلىاستذكارهاووصفهاوالربطبينها.طريقةالحواروالمناقشةلتول -5

 Power PointوPDFطريقةاستخدامملفات -6

 
 
 

 طرائقالتقييم

المشاركةاليومية. -5

 .المناقشةوالقدرةعلىاستذكارالمعلومة -6

.بشكلدائموااللكترونيةيوميةامتحاناتشفوية-3

 .اثناءالقاءالمحاضرةطرحاالسئلةواجراءاتالمناقشات -7
 
 
 
 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج

 .تمكينالطلبةمنتكوينالصورةالكاملةعنالمقررالدراسي-1ج
 ترجمةاحكامالمقررلبناءوتطويراحكامهعلىالصعيدالداخليوالدولي.-2ج
 تعميقالشعوربأهميةالقانونفيحياةالمواطينينداخلالمجتمع. -3ج
   -4ج

  
 طرائقالتعليموالتعلم
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 .مناقشةالطلبةحولكلموضوعيتمطرحهفيالمحاضرةالسابقة -
.اثارةاالشكالياتالتييمكنانيثيرهاموضوعالمحاضرة -

 
 
 
 طرائقالتقييم

اختباراتنظرية-1

.طرحاالسئلةواجراءاتالمناقشاتاثناءالقاءالمحاضرة-2

 
 
 

 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) اراتالعامةوالتأهيليةالمنقولةالمه -د
تمكينالطلبةمنمعرفةالمفرداتالمقررةبالكتابالمنهجي.-1د

وضعإمكانيةمقرراتنظرتيالقانونوالحقومدىوأنواعتمكينالطلبةمنمعرفةتقسمات-2د

مها.االساسالصحيحلفه
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 بنيةالمقرر .11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

االلقاءمع مقدمةعنالمنهاج المدخللدراسةالقانون 2 االول

 االستجواب
 اختبارنظري

معااللقاء معنىالقاعدةالقانونية نظريةالقانون 2 الثاني

 االستجواب
 اختبارنظري

التمييزبينمصطلح نظريةالقانون 2 الثالث

القانونوبين

المصطلحاتالقانونية

 االخرى

االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري

+يومي

 تحريري

تكملةالموضوعمع نظريةالقانون 2 الرابع

 ضرورةالقانون
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

خصائصالقاعدة نظريةالقانون 2 الخامس

 القانونية
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

االلقاءمع استكمالالموضوع نظريةالقانون 2 السادس

 االستجواب
 اختبارنظري

االلقاءمع استكمالالموضوع نظريةالقانون 2 السابع

 االستجواب
 اختبارنظري

القاعدةالتمييزبين نظريةالقانون 2الثامن

القانونيةوالقاعدة

 الدينية

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

التمييزبينالقاعدة نظريةالقانون 2التاسع

القانونيةوالقاعدة

 االخالقية

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

التمييزبينالقاعدة نظريةالقانون 2العاشر

القانونيةوالقاعدة

العدالةمعصلة

لقانونبسائرالعلوما

 االجتماعية

االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري

 +يومي

الحادي

عشر

المصادرالرسمية نظريةالقانون 2

 للقاعدةالقانونية
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

انواعالتشريعوطرق نظريةالقانون 2الثانيعشر

 سنها
االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري



 
نفاذالتشريعوالرقابة نظريةالقانون 2الثالثعشر

 علىصحته
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

االلقاءمع نطاقتطبيقالتشريع نظريةالقانون 2الرابععشر

 االستجواب
 اختبارنظري

امتحاننصفامتحاننصف امتحاننصفالسنة امتحاننصفالسنة 2الخامس
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 البنيةالتحتية .12

 بنسختين الورقية وااللكترونية. المدخل لدراسة القانون ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 ر.االستاذ المتمرس عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشي (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 المدخل لدراسة القانون. – الدكتور عزيز الخفاجي

 .منهجالمقررات المجالت الدورية القانونية العلمية ذات العالقة ب

 سنةال السنةعشر

السادس

عشر

االلقاءمع تفسيرالتشريعوالغائه نظريةالقانون 2

 االستجواب
 اختبارنظري

  ت   ن  ع        نظريةالقانون 2السابععشر
     ئ   ش     

    ال   

االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري

 +يومي

قواعدالعدالةمعاقسام نظريةالقانون 2الثامنعشر

 انونوفروعهالق
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

تقسيماتقواعد نظريةالقانون 2التاسععشر

 القانون
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

االلقاءمع عناصرالحق نظريةالحق 2العشرون

 االستجواب
 اختبارنظري

الواحد

والعشرون

االلقاءمع اركانالحق نظريةالحق 2

 واباالستج
 اختبارنظري

الثاني

والعشرون

الوقائعوالتصرفات نظريةالحق 2

 القانونية
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

الثالث

والعشرون

التصرفالصادرمن نظريةالحق 2

 جانبواحد

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

الرابع

والعشرون

امتحاننظري ريامتحاننظ معالعقداقسامالحق نظريةالحق 2

 +يومي
الخامس

والعشرون

الحقوقالسياسية نظريةالحق 2

 وغيرالسياسية
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

السادس

والعشرون

  شخ      ط       نظريةالحق 2
     ز ته 

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

السابع

والعشرون

الشخصيةالمعنوية نظريةالحق 2

 رقكسبهاوط
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

الثامن

والعشرون

نظريةالقانونمع 2

 نظريةالحق
االلقاءمع مراجعةعامة

 االستجواب
اختبارنظري
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مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 .جميع المواقع ذات الصلة

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .13

منالمفيدجدالطلبةالعلومالسياسيةدراسةمقرراتكتابالمدخللدراسةالقانون.اذيعدهذاالكتابالبوابة  

لتيسيرالتعرفع االساسية اللبنة لوضع هذاالحقيقية تكمناهمية اذ القانون. لىموضوعاتونطاقواهمية

حيثمعناه من القانون عن عامة بفكرة االلمام خالله من يستطيع كونه السياسية, العلوم لطلبة جليه العلم

خصائصهوطبيعتهومصادرهوفروعهوانواعقواعده.فضالعنانعالقةعلمالقانونالواضحةبعلمالسياسة

يعرضالق منظماحين فيها, والسلطاتالقائمة الحكم, نظام شكل محددا للدولة السياسي الكيان لتنظيم انون

العالقاتبينهذهالسلطاتمنجهةوبينهاوبينالشعبمنجهةثانية.
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 وصفالمقرر

 

 :تاريخالعالقاتالدوليةوصفالمقرر

 ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه    ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ 

   ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن     

.         

 

 

 جامعةديالى/ كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية .1

 لومالسياسيةقسمالع المركز/ القسمالعلمي .2

HIR109/ تاريخالعالقاتالدولية رمزالمقرر/ اسم .3

 (محاضراتتفاعليةحضورالكتروني) أشكالالحضورالمتاحة .4

 2022/2023سنوي السنة/ الفصل .5

 ساعتاناسبوعيا (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

 جعلالطالبقادرعلىأنيفهمتاريخالعالقاتالدوليةمنذعهدالرسول)ص(ى يهدف المقرر ال
تحللتاريخالعالقاتالدوليةاألوربيةمنذبدايةنشوءالدولةالقويةفيأوروبا,ومبدأتوازنالقوىفي

لحربينالدولاالوربية,وفهمأسبابالثورةالفرنسيةوتأثيراتهاالدولية,فضالعنأسبابونتائجا

العالميتيناألولىوالثانية,وماشهدهالعالممنتطوراتدوليةمابعدالحربين,منهاالحربالباردةوما

 تبعهامنتزاحمدولي.
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 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهداف المعرفية:-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

 قات الدولية عبر الترري  تعريف الطلبة بتطورات العال -1
اطالع الطلبة على نماذج من العالقات الدولية بين بعض الدول، والمتمرات التي جسدت فهم  -2

 اهمية العالقات الدولية.
توضيح بعض االرهاصات التي شهدها العالم والتي أثرت الى حد كبير على العالقات بين  -3

 الدول.
 ى العالقات الدولية.اكساب الطلبة معرفة الحروب وتداعياتها عل -4

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

تنمية مدارك الطلبة وافهامهم أهمية العالقات الدولية ونظرياتها التي يمكن من خاللها االبتعاد عن الحروب 
 والعنف، لإلفادة منها في حياتهم العملية مستقبال.

 طرائق التعليم والتعليم

 طريقةاإللقاءالمباشر. -1

 لحواروالمناقشةمناجلتحفيزاألفكاروالقدرةعلىوصفها.ا -2

 PDFاستخدامملفات -3

 استخدامالبصمةالصوتية -4

 طرحاالسئلةواالجابةعليهامنقبلالطلبة -5

 
 طرائقالتقييم

 المشاركةاليومية. -1

 المناقشةوالقدرةعلىاستذكارالمعلومة. -2

 االمتحاناتالشفويةبكلمحاضرة -3

 البحثيةالورقة -4

 الحضوروالغياب -5
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 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
 

العمل على اكساب الطلبة على تكوين صورة كاملة عن المقرر الدراسي، وأهمية فهم تلك التجارب الدولية 
 لالستفادة منها في حياتنا اليومية والتمييز بين االسلوب االفضل فيما يخص عالقة دولة ما بدولة اخرى. 

 
 

 رائقالتعليموالتعلمط

 .مراجعةالموضوعالسابقبشكلموجز -

 طرحبعضاالسئلةفيمايخصالموضوعالجديد)عمليةالعصفالذهبي( -

 .اثارةاالشكالياتالتييمكنانيثيرهاموضوعالمحاضرة -

 

 طرائقالتقييم

 االمتحاناتاليومية -1

 تحديدورقةبحثيةبجزءمنالموضوع -2

3-  

 
 (. المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) اتالعامةوالتأهيليةالمنقولةالمهار -د
 

 تعزيزالثقةبالنفسلدىالطلبةفيالنقاشوالمشاركةواالجابةعلىاالسئلةالشفوية -1
 تنميةقدراتهمالبحثية -2
 بشكلعامتعزيزثقافةالقراءةوالمطالعةبشكلمكثفوواعيفيمايخصالمقرر -3
 

 
 

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم أوالموضوع/ اسمالوحدة الساعات األسبوع

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب أسسالعالقاتالدوليةفياالسالم 2  االول

بدايةتاريخالعالقاتالدوليةفي 2 الثاني

 عهدالرسول)ص(

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

مقدماتحربالثالثينعاماً 2 الثالث

 ومراحلتطورها
+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

 امتحانيومي
-تسويةحربالثالثينعاما 2 الرابع

 صلحاوترخت-معاهدةويستفاليا
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب الحروبوالتنافساالوربي 2 الخامس
الثورةالفرنسيةواثرهاعلى 2 السادس

 اوروبا
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب
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العالقاتالدوليةاالوربيةفيظل 2 السابع

 الحروبالنابليونية
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

مؤتمرفيناواهماالهدافالمشتركة 2 الثامن

 والخاصةالتيتمخضتعنه
 اختبارنظري بااللقاءمعاالستجوا

الخارطةاالوربيةالجديدةبعد 2 التاسع

 مؤتمرفينا

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

المسألة–المؤتمراتالدولية 2 العاشر

 الشرقية
+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

 امتحانيومي
الحادي

 عشر
–الوحدةااليطالية–حربالقرم 2

 الوحدةااللمانية
 اختبارنظري لقاءمعاالستجواباال

الثاني

 عشر
المسألة–سياسةتوازنالقوى 2

 الشرقية

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب
 
 

الثالث

 عشر
تطوراتها–الحربالعالميةاالولى 2

 نتائجها–
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الرابع

 عشر
طبيعةالعالقاتالدوليةفياوروبا 2

حلةمابعدالحربالعالميةلمر

 االولى

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الخامس

 عشر
 امتحاننصفالسنة امتحاننصفالسنة امتحاننصفالسنة 2

السادس

 عشر
االتحادالسوفيتيوتطورعالقاته 2

 الدولية

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

السابع

 عشر
 يومي+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب ياالنازيةالمان–ايطالياالفاشية 2

الثامن

 عشر
بداياتالحربالعالميةالثانيةواهم 2

 اسبابها
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

التاسع

 عشر
تطوراتالحربالعالميةالثانية 2

 واهمنتائجها
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

دوليةخاللالحربالمؤتمراتال 2 العشرون

 العالميةالثانية
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الواحد

 والعشرون
+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب بدايتهاومفهومها–الحربالباردة 2

 امتحانيومي
الثاني

 والعشرون
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب مشروعمارشال–مبدأترومان 2

الثالث

 شرونوالع
الحروبالتيشهدهاالعالمخالل 2

 الحربالباردة

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الرابع

 والعشرون
مرحلةالوفاقالدوليالعالقات 2

 السوفيتية–االمريكية
+ امتحاننظري امتحاننظري

 يومي
الخامس

 والعشرون
 رنظرياختبا االلقاءمعاالستجواب محاوالتالوحدةفياوروبا 2

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب انهياراالتحادالسوفيتي 2السادس
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 والعشرون
السابع

 والعشرون
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب العالقاتالدوليةفيافريقياواسيا 2

الثامن

 والعشرون
العالقاتالدوليةفيالوطنالعربي 2

 حركةعدماالنحياز–
+ اختبارنظري تجوابااللقاءمعاالس

 امتحانيومي
 

 

 البنيةالتحتية .11

 تاري  العالقات الدولية ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

د.كاظمهاشملغةالوجيزفيتاريخالعالقاتالدولية,بغداد (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

1987 

 2009د.سعدحقيتوفيقتاريخالعالقاتالدوليةبغداد,

 
الكتبوالمراجعالتييوصىبهااـ

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 1988د.احمدعبدالبديع,العالقاتالدولية,بورسعيد

 1987د.كاظمهاشملفتةالعالقاتالدولية,بغداد,

 د.رياضالصمد,العالقاتالدوليةفيالقرنالعشرين

 ريرالتيتتناولتطورالعالقاتالدوليةالمجالتالعلميةوالتقا
مواقعاالنترنيت,بـالمراجعااللكترونية

.... 
 جميع المواقع ذات الصلة.

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .12
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 وصف مقرر
 

يوفروصفالبرنامجاألكاديميهذاايجازاًمقتضياًألهمخصائصالبرنامجومخرجاتالتعلمالمتوقعة

ويصاحبهوصف. نالطالبتحقيقهامبرهناًعماإذاكانقدحققاالستفادةالقصوىمنالفرصالمتاحةم

 لكلمقررضمنالبرنامج

 

 كليةالقانونوالعلومالسياسية/ جامعةديالى المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية المركز/ القسمالعلمي .2

اسمالبرنامجاألكاديمياو .3

 المهني
 ECO107 /مبادئعلماالقتصاد

 بكالوريوسعلومسياسية  اسمالشهادةالنهائية .4

 : النظامالدراسي .5
 أخرى/مقررات/سنوي

 2022/2023 سنوي

 معاييرالجودةالشاملةفيالتعليمالعالي برنامجاالعتمادالمعتمد .6

 االختصاصاتالتربويةالساندةسوقالعمل,البعثاتالدبلوماسية, المؤثراتالخارجيةاألخرى .7

 2/10/2022 تاريخإعدادالوصف .8

 أهدافالبرنامجاألكاديمي .9
تعريفالطالببأساسياتعلماالقتصادوالمفاهيماالقتصاديةالضروريةلتوفيرقاعدةمعرفيةيستطيع -1

 .الطالببمقتضاهافهموتحليلالقضاياالسياسية
 .حداثالسياسةداخلياوخارجياتوضيحاثرالعواملاالقتصاديةعلىاال -2
اثراءالجانبالمعرفيوتنويعالمعلوماتللطالبممايساعدعلىتحليلالظواهرالسياسيةمنجوانبها -3

 . المختلفة
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 مخرجاتالبرنامجالمطلوبةوطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 االهدافالمعرفية -1
      . ةالمفاهيماالساسيةلعلماالقتصادمساعدةالطالبعلىمعرف  -1أ
 .توضيحتاثيرعلماالقتصادعلىالسياسةداخلياوخارجيا-2أ
 .توضيحاثرالمشكلةاالقتصاديةوانعكاساتهاعلىالوضعاالجتماعيومنثمالوضعالسياسي -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهدافالمهاراتيةالخاصةبالبرنامج –ب
 .المعرفيةللطالبممايساعدهعلىتحليلالظواهراالقتصاديةتطويرالحالة– 1ب
 .مساعدةالطالبعلىكتابةالبحوثوالدراساتالخاصةبجوانباالقتصادالسياسي – 2ب
 .تشجيعالطالبعلىفهمالمشاكلاالقتصاديةمحلياودوليا – 3ب

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 .المحاضرةااللكترونية -1
 .راليوميالتحضي -2
 .االسئلةواالجوبة -3
 .البحوثوالتقارير -4
 
 
 

 طرائقالتقييم

 .االمتحاناتالنظرية -1
 .التفاعلاثناءالمحاضرة -2
 تقييمالبحوثوالتقارير -3
 
 
 
 .األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
 .لمؤسسةالتعليميةاعطاءفرصةللطابالبداءاراءهومقترحاتهممايعززثقةالطالببنفسهوبا -1ج
 .اثراءالحالةالمعرفيةللطالبمنخاللالتفاعلالبناءبينالطالبواالستاذ-2ج
 .التركيزعلىالقيمالمجتمعيةفيمايتعلقباالنضباطواالحترامالمتبادلبينالطالب-3ج
 -4ج
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 طرائقالتعليموالتعلم

 .القاءالمحاضراتالكترونيا -1
 .يراليوميالواجباتوالتحض -2
 .pdfملفات -3
 .power pointملفات -4
 
 
 
 
 طرائقالتقييم

 .المشاركةاليومية -1
 .االمتحاناتالشفوية -2
 .االوراقالبحثية -3
 .الحضوروالغياب -4
 .االسئلةواالجوبة -5
 .التركيزوالمتابعةوالمالحظاتالتييبديهاالطالباثناءالمحاضرة -6
 .االمتحاناتالشهريةونهايةالسنة -7

 
 
 
 

 

 
 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي)المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة-د
 .تنميةقدراتهمالبحثيةعبرالبحوثوالمناقشاتالعلمية-1د
 .تعزيزثقةالطالببنفسهوباختصاصهعبرالتفاعلاليوميوالمشاركةفيالمحاضراتاليومية-2د
 .والبحثالعلميةاالطالعوالقراءةتشجيعثقاف-3د
 . تعريفالطالبباساسياتعلماالقتصاد-4د

 بنيةالبرنامج .11

 الساعاتالمعتمدة اسمالمقررأوالمساق رمزالمقررأوالمساق المرحلةالدراسية

 عملي نظري

  ساعة 2 مبادئعلماالقتصاد  االولى
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 التخطيطللتطورالشخصي .12

 .التخصصالعلميالدقيق -1
 .االنضباطوااللتزام -2
 .تنميةالثقافةالمعرفيةللطالب -3
 .بناءجيلواعيلتحملالمسؤلية -4

 
 
 
 
 

 (وضعاألنظمةالمتعلقةبااللتحاقبالكليةأوالمعهد)معيارالقبول .13

 
 

 حسبالمعدلعبرآليةالقبولالمركزي
 
 
 
 
 
 
 أهممصادرالمعلوماتعنالبرنامج .14

 .الكتابالمنهجي -1
 .الكتبوالمصادرالخارجية -2
 . شبكةاالنترنت -3
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 بنيةالمقرر .14

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

تعريفعلماالقتصاد نشاةعلماالقتصاد 2 االول

عالقتهبالعلومو

 االخرى

القاء

المحاضرة

 وتوضيحها

التحضير

 اليومي

طبيعةالمشكلة المشكلةاالقتصادية 2 الثاني

االقتصادية

 وخصائصها

= = 

معنىالطلبوالعوامل الطلب 2 الثالث

 المحددة
= = 

درجاتالمرونة مرونةالطلب 2 الرابع

 والعواملالمؤثرةفيها
= = 

ظريةسلوكن 2 الخامس

 المستهلك
 = = مفهومالنظرية

 = = تعريفالعرض العرض 2 السادس
العواملالمؤثرةفي = 2 السابع

 العرض
= = 

االنتاجوالتكاليف 2الثامن

 وااليرادات
 = = دالةاالنتاج

 = = قانونالغلةالمتناقصة = 2التاسع
 = = االرض‘العمل عواملاالنتاج 2العاشر

اديالح

عشر

 == = راسالمال,التتنظيم = 2

 = = انواعالتكاليف التكاليف 2الثانيعشر
مفهومالسوق االسواق 2الثالثعشر

 ووظائفه
= = 

 = = انواعاالسواق = 2الرابععشر
الخامس

عشر

 = = الدخل القومي الدخل القومي والتوزيع 2

السادس

عشر

 = = التوزيع = 2

 = =     ح = 2رالسابععش

النقودوالمصارف 2الثامنعشر

 والتجارةالخارجية
 = = مفهومالنقود

 = = انواعالنقود = 2التاسععشر
الوظائفاالساسية = 2العشرون

 للنقود
= = 
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 البنيةالتحتية .15

 مبادئ علم االقتصاد.  ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 دكتور كريم مهدي الحسناوي.ال (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 ونمبادئ علم االقتصاد لساملس 

 

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 .جميع المواقع ذات الصلة

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .16

منالمفيدمواكبةالتطورالذييحدثفيالعالمفيمجالالمعرفةبتطويرالمناهجوتبنياالصدارات     

تجاربالتعليمالحديثةالمتبعةلدىالجامعاتالحديثةالتيتثريامكاناتالطالبالمعرفيةواالستفادةمن

  العريقة.
 

 

 

الواحد

والعشرون

الوظائفالثانوية = 2

 للنقود
= = 

الثاني

والعشرون

 = = النظمالنقدية = 2

الثالث

والعشرون

 = =           تج     المصارف 2

الرابع

والعشرون

 = = البنوكالمركزية = 2

الخامس

والعشرون

التجارةالخارجية التجارةالخارجية 2

 والمحلية
= = 

السادس

والعشرون

 = =   ز ن     ف ع ت = 2

السابع

والعشرون

 = = سعرالصرف = 2

الثامن

والعشرون

 = = ةالتجاريةالسياس = 2
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ثانية وصف مقررات المرحلة ال
 2023-2022للعام الدراسي 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر: الفكر السياسي القديم والوسيط
من الطالب تحقيقها مبرهنا  المتوقعةمقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  إيجازايوفر وصف المقرر هذا 

 لقصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.ا االستفادةعما اذا كان قد حقق 

 
 العلوم السياسيةالقانون و / كلية جامعة ديالى المؤسسة التعليمية -9

 العلوم السياسية القسم العلمي /المركز -11

  AMPT212كود المقرر الدراسي: الفكر السياسي القديم والوسيط  اسم/رمز المقرر -11

 )محاضرات تفاعلية "الكترونية( ر المتاحةالحضو  أشكال -12

 2123 -2122 الفصل/السنة -13

 ساعات أسبوعيا 3 عدد الساعات الدراسية/الكلي -14

 2/11/2122 هذا الوصف أعدادتاري   -11

 المقرر أهداف -11
 

الطلبة معرفة بنتاجات الفكر السياسي  اكتساب  إلىيهدف المقرر 
مين وكذلك الفكر السياسي في العصر اليوناني والروماني القدي اإلنساني

من أفكار عن  تحمله هذه النتاجاتالمسيحي في العصر الوسيط وما 
التي طرحت من وحقوق النسان والعالقات الدولية والعدالة والسلطة الدولة 

 قبل المفكرين السياسيين المعروفين في تلك العصور
 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9

 :المعرفية هدافاأل-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

 كسب الطلبة معرفة بالفكر السياسي اليوناني والروماني القديم والفكر السياسي في العصر المسيحي الوسيط. -1
 تعرف الطلبة على نماذج من المفكرين السياسيين في تلك العصور. -1
 عصور وكيفية طرح الحلول لها.كسب الطلبة معرفة بالمشكالت التي كانت تواجه المفكرين في تلك ال -7
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 كسب الطلبة معرفة بالعالقة بين الفكر والبيئة التي ينشر فيها. -8
 

 :المهاراتية الخاصة بالبرنامج األهداف-ب

كسب الطلبة مهارة التحليل السياسي والقدرة على التنبؤ والربط بين الفكر السياسي والواقع لإلفادة منها في حياتهم العلمية 
 والعملية.

 طرائق التعليم والتعليم

 الطريقة المباشرة من خالل المحاضرات. -8
 طريقة الحوار والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها -9
 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية ومناقشتها بشكل جماعي. -11

 طرائق التقييم    

 المشاركة اليومية. -7
 استذكار المعلومةالمناقشة والقدرة على  -8
 االختبار األسبوعي والشهري والسنوي -9
 الورقة البحثية -11

 الوجدانية والقيمية األهداف-ج

الالزمتين الستخدام األفكار السياسية في تطوير القيم والثقافة االجتماعيتين محاولة كسب الطالب القدرة والمهارة 
 فكري بإيجاد الحلول لها.  وتعميق الشعور بالقضايا االجتماعية وضرورة االنشغال ال

 طرائق التعليم والتعلم

 والمناقشة اإلسلوب المباشر من خالل المحاضرات -1

 طرائق التقييم

 اليومي. االمتحان -1
 والسنويالشهري  االمتحان األسبوعي و -2
 طور الشخصي(المتعلقة بقابلية التوصيف والت األخرىالمهارات العامة والترهيلية المنقولة )المهارات -د

 والتحليلية النقاشية الطلبة تحسين مهارات 1 -د
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مرحلة القدرة على الربط بين األفكار المتعلمة  إلىرفع مدركاتهم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم  2 -د 
 والواقع.

 
 



 

  7الصفحة  
  

 

 بنيةالمقرر

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم اسمالوحدة/أوالموضوع الساعات األسبوع

الطريقة المباشرة، طريقة  وأهميتهمعنى الفكر السياسي  3 األول
 الحوار

 المشاركة والحوار 

الفكر السياسي القديم تعريف ب 3 الثاني
 وأنواعه

الطريقة المباشرة، طريقة 
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الفكر السياسي القديم في  وادي  3 الثالث
 الرافدين

لمباشرة، طريقة الطريقة ا
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  دولة اثينا 3 الرابع
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  دولة اسبرطة 3 الخامس
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  السفسطائيون 3 السادس
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

نماذج من الفكر السياسي قبل  3 السابع
 أفالطون/هيبودام/سقراط

الطريقة المباشرة، طريقة 
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

نماذج من الفكر السياسي قبل  3الثامن
 افالطون/اكزيفون

لمباشرة، طريقة الطريقة ا
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  فلسفة افالطون السياسية 3التاسع
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  افالطون الجمهورية 3العاشر
 الحوار

 اختبار نظري+ تقديم بحوث 

الحادي

عشر

الطريقة المباشرة، طريقة  افالطون السياسي 3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  افالطون القوانين 3الثانيعشر
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  النظريات السياسية الرسطو 3الثالثعشر
 الحوار

ركة والحوار والتذكر المشا
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  جمهورية ارسطو 3الرابععشر
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج
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 البنية التحتية  .12
 الفكر السياسي القديم والوسيط . غانم محمد صالح  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الخامس

عشر

مظاهر الفكر السياسي بعد  3
 ارسطو

الطريقة المباشرة، طريقة 
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

السادس

عشر

يقة المباشرة، طريقة الطر   3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  عطلة نصف السنة 3السابععشر
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  نظم الرومان السياسية 3الثامنعشر
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 نتاجواالست

العصر الملكي /الجمهوري  3التاسععشر
 /االمبراطوري

الطريقة المباشرة، طريقة 
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الطريقة المباشرة، طريقة  مناذج من الفكر السياسي الروماين3العشرون
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الحادي

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  املسيحي الفكر3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الثاني

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  اباء الكنيسة االوائل3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الثالث

والعشرون

اإلسهام العريب االسالمي يف الفكر 3
 السياسي

شرة، طريقة الطريقة المبا
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الرابع

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  الصراع بني الكنيسة والدولة 3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الخامس

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  افول سيطرة الكنيسة3
 الحوار

لتذكر المشاركة والحوار وا
 واالستنتاج

السادس

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  هناية العصر الوسيط3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

السابع

والعشرون

االجتاهات الفكرية يف هنايات 3
 العصر الوسيط

الطريقة المباشرة، طريقة 
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

الثامن

والعشرون

الطريقة المباشرة، طريقة  احلركة اجمللسية3
 الحوار

المشاركة والحوار والتذكر 
 واالستنتاج

   



 

  9الصفحة  
  

 

والوسيط د.عامر حسن فياض و  مدخل الى الفكر السياسي القديم -2 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 د.علي عباس 

 محمد يونس –التفكر بين الدين والسياسة  -3
 
 خطةتطويرالمقررالدراسي .13
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 وصفالمقرر

 وصفالمقرر

  ف             إ ج ز ً   تض  ً  ط       تط   ت            ت  شه ه       ق,   ه     ه   ت   ت  

           ق  ,      ال  ت         ,          ت ض ح   فه     ط  ب ت�ك   ح  ث    ف      تف  ة شه ته   

   ه  ف      ل    ق   شه ه      ق  ن  ح  ث ف    ح ض         ت  ل,  ذ      ن     ط    ه .

 جامعةديالى/ كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية المركز/ لعلميالقسما .2

 CL216   التطورالسياسيالمعاصرفيالعراق رمزالمقرر/ اسم .3

 (محاضراتتفاعليةحضورالكتروني) أشكالالحضورالمتاحة .4

 2022/2023سنوي السنة/ الفصل .5

 ساعتاناسبوعيا (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

جعلالطالبأكثرادراكاًومعرفةبماشهدهالعراقمنتطوراتسياسية,فضالًعنهميهدف المقرر الى 

المحطاتالتيكانلهاتأثيربالغعلىالوضعالداخليالعراقي,منذاالحتاللالبريطانيللعراق,وعهد

ك,والتيتمخضعنهابروزالعديدمناالنتدابالبريطاني,ودورالقوىالوطنيةالمعارضةانذآ

االتجاهاتالفكريةوالسياسية,مروراًبالعهدالجمهوريومارافقهمنانقالباتعسكريةوصراعات

سياسيةوخالفاتفكرية,وتبدلللحكوماتبينمدةوأخرى,كماويسلطالمقررالضوءعلىطبيعة

ناهيكعنوضعالعراقفيظلالنظامالدكتاتوريالتطوراتالتيشهدتهاالمسألةالكرديةفيالعراق,

وماشهدهمنحروبانعكستعلىواقعالمجتمعالعراقيبكافةمستوياته,وكيفيةاسقاطالنظامالسياسي

وطبيعةالنظامالسياسيالذيشهدهالعراقالجديد.كلذلكيدفعناألفهامالطلبة2003فيالعراقعام

 دهاالعراقوكيفيةاالستفادةمنذلك.وتعريفهمباألحداثالتيشه
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 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهداف المعرفية:-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

 .يعرفالطالبمفهومالتطورالسياسي -1
 .اسبابهاونتائجهاتعريف الطلبة بالتطورات السياسية التي شهدها العراق،  -2
لى العديد من االحداث السياسية المهمة، وانعكاسها على واقع العراق اطالع الطلبة ع -3

 السياسي. 
يعرفالطالببأهميةالتطوراتالفكريةوالحركاتالسياسيةالتيالزمةالتطوراتالسياسية -4

 .فيالعراق
1-  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

 .يةالتيشهدهاالعراقالمعاصرتطويرقدراتالطالبعلىنقدوتحليلاالحداثالسياس -1

في -2 السياسي التطور موضوعات تتناول التي والدراسات والبحوث التقارير إلعداد الطالب تأهيل

 .العراقالمعاصر

 ترصينمعرفةالطالبباألحداثالسياسيةالتيجرتومايمكناالستفادةمنهفيوقتناالحاضر -3
 
 

 طرائق التعليم والتعليم

 المباشر.طريقةاإللقاء -1

 الحواروالمناقشةمناجلتحفيزاألفكاروالقدرةعلىوصفها. -2

 PDFاستخدامملفات -3

 استخدامالبصمةالصوتية -4

 طرحاالسئلةواالجابةعليهامنقبلالطلبة -5

 
 طرائقالتقييم

 المشاركةاليومية. -1

 المناقشةوالقدرةعلىاستذكارالمعلومة. -2

 ضرةاالمتحاناتالشفويةبكلمحا -3
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 الورقةالبحثية -4

 الحضوروالغياب -5

 
 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
 

العمل على اكساب الطلبة على تكوين صورة كاملة عن المقرر الدراسي، وأهمية فهم تلك االحداث السياسية 
الحاضر وما رافقها لالستفادة منها في حياتنا اليومية والتمييز في الحلول األنجع لما قد يشهده العراق في 

ترسيخثقافةاالطالععلىمجملالتطوراتواالحداثاالجتماعيةوالفكريةواالقتصاديةوالمستقبل، فضال عن 

 .التيرافقتمراحلالتطورالسياسيفيالعراقالمعاصر
 

 طرائقالتعليموالتعلم

 .مراجعةالموضوعالسابقبشكلموجز -

 يد)عمليةالعصفالذهبي(طرحبعضاالسئلةفيمايخصالموضوعالجد -

 .اثارةاالشكالياتالتييمكنانيثيرهاموضوعالمحاضرة -

 

 طرائقالتقييم

 االمتحاناتاليومية -1

 التكليفبإنجازورقةبحثية -2

3-  

 
 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة -د
 

 لثقةبالنفسلدىالطلبةفيالنقاشوالمشاركةواالجابةعلىاالسئلةالشفويةتعزيزا -1
 تنميةقدراتهمالبحثية -2
 تعزيزثقافةالقراءةوالمطالعةبشكلمكثفوواعيفيمايخصالمقرربشكلعام -3
 

 
 

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم أوالموضوع/ اسمالوحدة الساعات األسبوع

حركةالقوميةفيالعراقبدايةال 2 االول

 خاللالحكمالعثماني

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

العراقخاللالحربالعالمية 2 الثاني

 االولى

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب



 

  13الصفحة  
  

 

+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب العراقفيظلاالحتاللالبريطاني 2 الثالث
 امتحانيومي

دنشاطالسياسيفيالعراقتصاع 2 الرابع

 ومواجهةاالحتاللالبريطاني

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

النشاطالسياسيللعراقيينخارج 2 الخامس

 بداياتالكفاحالمسلح-العراق

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

-ثورةالعشرين)مقدماتالثورة 2 السادس

 طبيعةالثورةوتطوراتها(

 اختبارنظري اللقاءمعاالستجوابا

الخياراتالسياسية–نتائجالثورة 2 السابع

 البريطانيةبعدثورةالعشرين
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

االنتدابالبريطانيللعراق)اثاره 2 الثامن

 ونتائجه(
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

ققيامالتطورالسياسيالذيراف 2 التاسع

 النظامالملكي

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

طبيعةالنظامالدستورخاللالعهد 2 العاشر

–العالقاتالعرقية–الملكي

 البريطانية

+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب
 امتحانيومي

الحادي

 عشر
موقفالمعارضةالوطنيةوتطور 2

 حركتها
 تبارنظرياخ االلقاءمعاالستجواب

الثاني

 عشر
بدايةمرحلةاالستقاللالوطني 2

 1930معاهدة-

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب
 
 

الثالث

 عشر
مظاهرعدماالستقرارالسياسيفي 2

 العرق
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الرابع

 عشر
التطوراتالسياسيةوظهور 2

 التياراتالفكريةفيالعراق
 اختبارنظري اءمعاالستجوابااللق

الخامس

 عشر
 امتحاننصفالسنة امتحاننصفالسنة امتحاننصفالسنة 2

السادس

 عشر
توترالعالقةمع–ثورةمايس 2

 بريطانية

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

السابع

 عشر
-اضطهادالحركةالقومية 2

 االحتاللالبريطانيالثانيللعراق

+ اختبارنظري اءمعاالستجوابااللق
 امتحانيومي

الثامن

 عشر
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب حلفبغداد 2

التاسع

 عشر
حلاالحزابالسياسيةوقمع 2

 المعارضة

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

–العراقخاللالحكمالجمهوري 2 العشرون

 /تموز(14ثورة)
 اختبارنظري بااللقاءمعاالستجوا

+ اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب-مواقفاالحزابالسياسية 2الواحد
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 امتحانيومي االكرادخاللحكمعبدالكريمقاسم والعشرون
الثاني

 والعشرون
(وموقف1963/شباط/8انقالب) 2

 االكرادمنذلك
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الثالث

 والعشرون
راتالسياسيةفيالعراقالتطو 2

تطورالمسألة-1968حتىعام

 الكرديةخاللتلكالمدة

 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

الرابع

 والعشرون
+ امتحاننظري امتحاننظري (1968/تمور/17العراقبعد) 2

 يومي
الخامس

 والعشرون
الحكم–(1970/اذار/11بيان) 2

 1970الذاتيعام

 

 اختبارنظري عاالستجوابااللقاءم

السادس

 والعشرون
بداية–االتجاهاتالقومية 2

 الدكتاتورية
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب

السابع

 والعشرون
 اختبارنظري االلقاءمعاالستجواب العراقفيظلالحكمالديكتاتوري 2

الثامن

 والعشرون
+ اختبارنظري عاالستجوابااللقاءم 2003النظامالسياسيالجديدعام 2

 امتحانيومي
 

 

 البنيةالتحتية .11

 التطور السياسي المعاصر في العراق ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

د.وميضجمالعمروآخرون,التطورالسياسيفيالعراق (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

 المعاصر.

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 الكتاب المنهجي -1

 المصادر والمراجع الخارجية -2
 المجالت والدوريات التخصصية -3

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 جميع المواقع ذات الصلة.

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .12
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 وصفالمقرر

 

 وصفالمقرر

  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه    ف             هذ

   ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن     

 ؛        .

 

 

 كليةالقانونوالعلومالسياسية/جامعةديالى المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية    المركز/ مالعلميالقس .2

     IGL217  القانونالدوليالعام رمزالمقرر/ اسم .3

 )محاضراتتفاعليةحضورالكتروني( أشكالالحضورالمتاحة .4

 2023-2022سنوي السنة/ الفصل .5

 ساعتاناسبوعيا (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8
االحاطةبكلمالهعالقةبالعالقاتالقانونيةالدوليةبينالدولواشخاصالقانونالدولياالخرى.

فضالعنالتعريفبالقانونالدوليوماهيتهونطاقهوطبيعتهوالتعريفبقواعدالقانونالدوليوبمصادرها

المنهجيبياناشخاصالقانونالدوليوهمكلمناالساسيةوالثانويةفيحينيتناولالبابالثانيمنالمقرر

الدولةوالمنظماتالدوليةوبقيةاالشخاصالدوليةاالخرىمعبياناحكامالمسؤوليةالدوليةواساسها

 ومايترتبعليهاواخيراوفيالبابالثالثبيانطرقتسويةالمنازعاتالدوليةسلميا.
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 يموالتعلموالتقييممخرجاتالمقرروطرائقالتعل .10

 األهدافالمعرفية -أ
التعريفبالقانونالدوليالعاموموضوعاته.-1أ

دراسةالمذاهبالفقهيةالتيتحددطبيعةقواعدالقانونالدوليالعام.-2أ

دراسةمصادرقواعدالقانونالدوليالعاماالصليةوالمساعدة.-3أ

الدولةوالمنظماتالدوليةوبقيةاالشخاصاالخرى.,عامالتعريفباشخاصالقانونالدوليال-4أ

التعريفباحكامالمسؤوليةالدوليةواساسهاومايترتبعليها.-5أ

بيانالوسائلالسلميةلفضالمنازعاتالدولية.-6أ

 دراسةمحكمةالعدلالدوليةمنحيثاختصاصاتهاوتشكيالتهاوطريقةعملها.-7أ
 . يةالخاصةبالمقرراألهدافالمهارات  -ب

لعام.اتمكينالطلبةمنفهمموضوعاتالقانونالدولي–1ب

تمكينالطلبةمنتحليلالمشكالتالقانونيةالتييثيرهاالمقرروتحديدطبيعتهاوماهيتهابغية–2ب

معالجتها.

وليةوهيتلكالتيتمكينالطالبمنفهمومعالجةالمشكالتالناجمةعنالعالقاتالقانونيةالد–3ب

يمكنانتثوربينالدولاوبينهاوبينالمنظماتالدوليةواشخاصالقانونالدولياالخرى.

تمكينالطلبةمنفهمطبيعةالعالقاتالدوليةوماينجمعنهامنمشكالتيمكنانتؤثرفيالسلم-4ب

واالمنالدوليين.

والوسائلاالخرىالكفيلةبحلالمشكالتالممكنةبينتمكينالطلبةمنفهمالوسائلالدبلوماسية-5ب

اشخاصالقانونالدوليوديا.

االلمامبكلمايتعلقبمحكمةالعدلالدوليةباعتبارهاالقضاءالمختصبالفصلبالمنازعاتبين-6ب

 الدول.
 طرائقالتعليموالتعلم

هجي.المحاضراتاالكاديميةااللكترونيةلشرحالمقررالمن--

االستعانةباالمثلةالعمليةوالتطبيقيةلشرحالمقررالمنهجي.--

 دراسةامثلةحيةمنالقضاءالوطنيوالدوليتيسيرالشرحمفرداتالمقرروتطبيقاتاحكامهوقواعده.--
 طرائقالتقييم

واجباتمنزلية.--

امتحاناتيوميةدوريةومفاجئة.--

شكلاسئلةللطلبةقبلوبعدشرحالمقررالغراضالتمرسفيحلالمشكالتممارساتيوميةعلى--

المماثلةوالغراضالتقييم.

 السنة.يةامتحاناتنصفالسنةونها--
 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج

بناءشخصيةقانونيةمجتمعيةقادرةعلىفهمالمقرروتحليلمعطياتهلتطبيقهمستقبال.-1ج

شخصيةقانونيةدبلوماسيةقادرةعلىحلالمشكالتالتيتواجههااثناءالعملالميدانيوفيبناء-2ج

مجالالعالقاتالدولية.

ترسيخقيمالعدالةفيحلمشكالتالعالقاتالقانونيةالدوليةوااليمانبالسلمواالمنالدوليين-3ج
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كضرورةالزمةالستمراروديمومةالمجتمعالدولي.

الطالبمنتكوينصورةشاملةللمقررتمكنهمنترجمةاحكامهمستقباللتطويرقواعدتمكين-4ج

  القانونالدوليعلىالصعيدالوطنيوالدولي.

 طرائقالتعليموالتعلم

زثقتهبنفسهمنخاللحلهايتدعيمالمقررباالمثلةالعمليةبمايعززامكاناتالطالبوقدراتهالعلميةوتعز--

دريبهعلىمعالجتها.وت

تحليلاالسئلةالعمليةوالتدريبعليهامنخاللاالمتحاناتبكافةاشكالهااليوميةوالنصفيةوالنهائيةمع--

 ةفياجاباتها.حالتاكيدفيهذهالممارسةعلىالجوانبالقيميةفيمعالجتهاوالحلولالمقتر
 
 
 طرائقالتقييم

رات.ضالحلولوالمعالجاتاثناءالمحافهمحليليةللوصولالىالمناقشةالعلميةوالت-

.االلكترونيةاالمتحاناتاليومية-

 االستعانةبالقرارتالقضائيةوالمواقفالدوليةذاتالعالقةسواءاعلىالصعيدالوطنياوالدولي.ـ
 
 (.بقابليةالتوظيفوالتطورالشخصيالمهاراتاألخرىالمتعلقة) المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة -د

مهارةالتحليلوالنقاشواالقناعاعتماداعلىالمقرروالمنطق.-1د

مهارةالجمعبيناكثرمنمقررلتنميةقدراتالطالبلوضعالحلولوالمعالجات.-2د

مهارةأدارةالوقت.-3د

 مهارةالعملالجماعيوالقدرةعلىالتواصل.-4د
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 قرربنيةالم .11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

التعريفبالقانون المبادئواالصول 2 االول

 الدوليالعام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

طبيعةالقانونالدولي المبادئواالصول 2 الثاني

 العام
االلقاءمع

 ستجواباال
 اختبارنظري

االلقاءمع الجزاءاتالدولية المبادئواالصول 2 الثالث

 االستجواب
 اختبارنظري

اساسالقانونالدولي المبادئواالصول 2 الرابع

 العام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

العالقةبينالقانون المبادئواالصول 2 الخامس

الدوليوالقانون

 الداخلي

قاءمعاالل

 االستجواب
اختبارنظري

 +االلكتروني

االلقاءمع نطاقالقانونالدولي المبادئواالصول 2 السادس

 االستجواب
 اختبارنظري

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2 السابع

 المعاهدات-العام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

لقانونالدوليمصادرا المبادئواالصول 2الثامن

 المعاهدات-العام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2التاسع

 المعاهدات-العام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2العاشر

 المعاهدات-العام
االلقاءمع

 االستجواب
 تبارنظرياخ

الحادي

عشر

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2

 المعاهدات-العام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2الثانيعشر

العرف–العام

 والمصادرالمساعدة

االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري

 +االلكتروني

مصادرالقانونالدولي المبادئواالصول 2شرالثالثع

مبادئالعدل–العام

 واالنصافوالتدوين

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

التطورالتاريخي المبادئواالصول 2الرابععشر

 للقانونالدوليالعام
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

الخامس

عشر

امتحاننصف نصفالسنةامتحان امتحاننصفالسنة 2

 السنة

امتحاننصف

 السنة

السادس

عشر

اشخاصالقانون 2

 الدوليالعام
االلقاءمع الدولةوعناصرها

 االستجواب
 اختبارنظري
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 البنيةالتحتية .12

 القانون الدولي العام ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 دولي العام/ القانون ال عصام العطيةالدكتور  (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
قانون الدولي الالموجز في  – الدكتور سهيل حسين الفتالوي

  العام.
المجالت الدورية القانونية العلمية ذات العالقة بمقررات 

 المنهج.

اشخاصالقانون 2السابععشر

 الدوليالعام
   ه         ه 
     خ�          ت

االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

اشخاصالقانون 2عشرالثامن

 الدوليالعام
الممراتالبحرية

 والبحار
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

اشخاصالقانون 2التاسععشر

 الدوليالعام
الجووالتنظيمالسياسي

والقانونيللدولة

 وانواعالدول

االلقاءمع

 االستجواب
اختبارنظري

 +االلكتروني

اشخاصالقانون 2العشرون

 الدوليالعام
االلقاءمع االعتراف-حياةالدول

 االستجواب
 اختبارنظري

الواحد

والعشرون

اشخاصالقانون 2

 الدوليالعام
االلقاءمع االعتراف-حياةالدول

 االستجواب
 اختبارنظري

الثاني

والعشرون

اشخاصالقانون 2

 الدوليالعام
التغيراتالتيتطرأ

 علىالدولة
االلقاءمع

 االستجواب
 اختبارنظري

الثالث

والعشرون

اشخاصالقانون 2

 الدوليالعام
االلقاءمع     ؤ            

 االستجواب
 اختبارنظري

الرابع

والعشرون

اشخاصالقانون 2

 الدوليالعام
اشخاصالقانون

 الدوليغيرالدول
االلقاءمع

 االستجواب
 امتحاننظري

الخامس

والعشرون

ويةوسائلتس 2

 المنازعاتالدولية
االلقاءمع الطرقالسلمية

 االستجواب
 اختبارنظري

السادس

والعشرون

وسائلتسوية 2

 المنازعاتالدولية
االلقاءمع التحكيمالدولي

 االستجواب
 اختبارنظري

السابع

والعشرون

وسائلتسوية 2

 المنازعاتالدولية
االلقاءمع التسويةالقضائية

 االستجواب
 ختبارنظريا

الثامن

والعشرون

وسائلتسوية 2

 المنازعاتالدولية
االلقاءمع التسويةالقضائية

 االستجواب
اختبارنظري

+االلكتروني
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 جميع المواقع ذات الصلة. ....نترنيتمواقعاال, بـالمراجعااللكترونية

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .13

منالمفيدعلميالطلبةالعلومالسياسيةدراسةمادةالقانونالدوليالعام.اذتستهدفهذهالمادةاعطاءفكرة  

السلم,بعيداعنمبسطةوموجزةعنالقواعداالساسيةالتيتحكمالدولوغيرهامناشخاصالدوليةفيوقت

كلمامنشأنهانيشتتفكرالطالبمنتفصيالتثانويةومناقشاتفقهيةدوناالخاللبجوهرالمادة

 وفكرتها.
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ا يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقه
مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 

 كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسة التعليمية .1

 قسم العلوم السياسية    القسم العلمي  / المركز .2

   HR211مبادئ العالقات الدولية اسم / رمز المقرر .3

 )محاضرات تفاعلية حضور الكتروني( أشكال الحضور المتاحة .4

 2122/2123سنوي  الفصل / السنة .5

 ( ساعات في االسبوع3) عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2/11/2122 تاري  إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعريف بالعالقات الدولية وطبيعتها وخصائصها
 الدولي الذي تسير في ركبه العالقات الدولية بيان معنى ومفهوم النظام     

 توضيح اشكال وانواع الوحدات الدولية من غير الدول المؤثرة في طبيعة العالقات الدولية
 توضيح اهم نظريات ومناهج دراسة العالقات الدولية. 
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 معرفة اهم العوامل والمحددات التي تؤثر في طبيعة العالقات بين الدول.
وضيح مفهوم التنظيمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  واثرها في تحقيق السلم واالمن شرح وت     

 الدوليين.
 

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطلبة قادرين فهم طبيعة العالقات بين الدول. -1أ
 ع التنظيمات الدولية بشقيها الحكومية وغير الحكومية تمكين الطلبة من فهم اشكال وانوا -2أ
 تبصير الطلبة بمفهوم المصالح الوطنية والقومية للدول وكيفية ادارتها وتحقيقها. -3أ
 تنمية معرفة الطلبة برنواع القوانين واالتفاقيات الدولية وكيفية االلتزام بحدودها من قبل الدول -4أ
 عد ادارة العالقات بكافة انواعها بين الدول المختلفة.تمكين الطلبة من معرفة قوا -1أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 تمكين الطالب من معرفة اسباب اقامة العالقات المختلفة بين الدول المختلفة. – 1ب
 رة تنميتها.تمكين الطالب من القيام بعملية تحليلية الهداف اقامة وتقوية العالقات الدولية وضرو   – 2ب
تمكين الطالب من فهم  البدائل التي يتم اعتماها كاسلوب مالئم في ادارة المصالح بين الدول  – 3ب

 المختلفة..
 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة اإللقاء المباشر. -11
 طريقة الحوار والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها والربط بينها. -12
 Power Pointو  PDFتخدام ملفات طريقة اس -13

 طرائق التقييم      
 المشاركة اليومية. -11
 المناقشة والقدرة على استذكار المعلومة. -12
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 امتحانات شفوية وااللكترونية يومية بشكل دائم.    -3
 طرح االسئلة واجراءات المناقشات اثناء القاء المحاضرة. -14

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لطلبة برهمية اقامة وتقوية العالقات بين الدول في تحقيق االستقرار الدولي.توعية ا-1ج
 بيان دور المفاوضات الدبلوماسية كاسلوب سلمي في تنمية العالقات الودية بين الدول. -2ج
 تعريف الطلبة باشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات الدولية والفاعلون االخرون. -3ج
 وترثير المصالح الوطنية والقومية في ادارة العالقات الدولية وتنميتها.بيان طبيعة   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 مناقشة الطلبة حول كل موضوع يتم طرحه في المحاضرة السابقة. -
 اثارة االشكاليات التي يمكن ان يثيرها موضوع المحاضرة. -
 
 طرائق التقييم    

 
 اختبارات نظرية -
 سئلة واجراءات المناقشات اثناء القاء المحاضرة.طرح اال  -

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

 تمكين الطلبة من معرفة اسلوب الحوار الدبلوماسي الدولي. -1د
 ياسية في العالقات الدولية.تمكين الطلبة من معرفة كيفية تحليل االحداث الس -2د
 تمكين الطلبة من معرفة كيفية معالجة وادارة االزمات الدولية من خالل القنوات الدبلوماسية. -3د
 تمكين الطلبة من معرفة دور المبعوثين الدبلوماسيين في خدمة بلدانهم ومصالحها في الخارج.   -4د
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 بنية المقرر .11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم العالقات  3 االول 
الدولية وعالقتها 

بالسياسة الخارجية 
والسياسة الدولية 
 والقانون الدولي

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

العالقات الدولية  3 الثاني
 بوصفها حقاًل مستقالً 

االلقاء مع  
 باالستجوا

 اختبار نظري

النظام السياسي  3 الثالث
الدولي: مفهومه، 
 خصائصه، وحداته.

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار نظري 
+ تقديم 

بحوث حول 
 الموضوع

نظريات العالقات  3 الرابع
الدولية: مفهوم 
النظرية،المنهج 

التاريجي واالخالقي 
 والقانوني.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

المنهج  3 مسالخا
القانون/المدرسة 
الواقعية/ المنهج 
السلوكي/ منهج 

 النظام.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

نظرية التوازن/ صنع  3 السادس
القرار السياسي 
الخارجي/ نظرية 

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
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 اللعبة.
العوامل المؤثرة في  3 السابع

العالقات الدولية/ 
الجغرافي/ العامل 

 الموارد االولية

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

السكان العامل  3 الثامن
 االقتصادي.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

العامل العلمي/ العامل  3 التاسع
العسكري/ تأثير صناع 
القرار في العالقات 

 الدولية.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

لقوة والحرب: مفهوم ا 3 العاشر
القوة/ قياس القوة 
الوطنية/ مفهوم 

 الحرب.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الحادي 
 عشر

توازن القوة:  3
مفهومه/وسائله/انماط

 ه

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

نزع السالح وضبط  3 الثاني عشر
 التسلح اطار نظري.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
 
 

دواف نزع السالح/  3 الثالث عشر
 دوافع ضبط التسلح.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

مقيدات نزع السالح  3 الرابع عشر
 وضبط التسلح

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 
 عشر

االتفاقيات الجماعية  3
 حول ضبط التسلح

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
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السادس 
 شرع

المعاهدات الثنائية  3
لنزع السالح وضبط 

 التسلح 

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 
 عشر

سياسة عدم االنحياز:  3
 واالهداف المفهوم

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

تطور حركة عدم  3 الثامن عشر
 االنحياز

 

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

التاسع 
 عشر

موقف الدولي من ال 3
 حركة عدم االنحياز.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

تقويم حركة عدم  3 العشرون
 االنحياز

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الواحد 
 والعشرون

نظام االمن الجماعي:  3
 المفهوم والتطبيق

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الثاني 
 والعشرون

األمن  تقويم نظام 3
 الجماعي.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الثالث 
 والعشرون

االمن في ظل االمن  3
 الجماعي.

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الرابع 
 والعشرون

قوات حفظ  3
السالم/تقويم نظام 

 االمن الجماعي

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 
 والعشرون

ت تسوية الخالفا 3
الدولية بالطرق 

 السلمية

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

السادس 
 والعشرون

 الوسائل الدبلوماسية 3
 والسياسية والقانونية

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

 ختبار نظرياااللقاء مع  مفهوم السيادة  3السابع 
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 البنية التحتية  .11
 فيقأ.د. سعد حقي تو  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 أ.د. سعد حقي توفيق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ) المجالت العلمية ، التقارير ، نشرات االخبار....  (

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 لكترونية ذات الصلة بمواضيع المقرركل المواقع اال

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17
   

من المهم اعتماد التطورات الحاصلة في الواقع السيما ما يتعلق بالثورة التكنلوجية واثارها على         
 العالقات الدولية وظهور انماط جديدة من التعامالت التي تصيب حقوق  الدول واالفراد...

 
 
 

 

وحقوق االنسان في  والعشرون
ضوء المتغيرات 
 الدولية الراهنة

 االستجواب

الثامن 
 والعشرون

السيادة والتدخل  3
 لالغراض انسانية

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
 

 
التاسع 
 والعشرون

انعكاس التطورات  3
الدولية الجديدة على 

 السيادة

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
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 ج وصف المقررنموذ

 

 وصف المقرر

 

 

 ديالى/كليةالقانونوالعلومالسياسيةجامعة المؤسسةالتعليمية .9

 العلومالسياسية /المركزعلميالقسمال .10

 GL215 السياسةالعامة اسم/رمزالمقرر .11

 التعليمالمدمج)حضورودروسالكترونية( أشكالالحضورالمتاحة .12

 2023–2022سنويللعامالدراسي الفصل/السنة .13

 ساعتاناسبوعيا لي()الكعددالساعاتالدراسية .14

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .15

 أهدافالمقرر .16

تمكينالطالبعلىالتعاملعلىنحوايجابيمنموقعه,كطالبفيالعلومالسياسيةومنموقعه -1

المستقبليكمتخصصفيمجالهاوكمواطنلهالرأيالناضجوالسديدواالدراكالمتكاملوبالتالي

 الموقفالناضج.

 دريبالطالبعلىمواكبةاحدثالتطوراتواالحداثالمتعلقةبالسياساتالعامةت -2

 
 

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه  

   ت ح .       ن     ط    ه     ن       ت �     ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص 

 ؛        .
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 وطرائقالتعليموالتعلموالتقييممقررمخرجاتال-9

 هدافالمعرفيةاأل-أ
تزويدالطالببفهمطبيعةعملياتصنعالسياسةالعامة-1أ

يقييمالطالبمخرجاتاالنظمةالسياسية-2أ

 عيمالقدراتالنظريةلدىالطلبةتد-3أ
 -4أ
 5أ
 -6أ

مقرر.المهاراتالخاصةبالأهداف-ب

تطويرقدراتالطالبفيتقديمحلولكجزءمنعمليةصنعالسياسةالعامة.–1ب

تأهيلالطالبمنهجياًونظرياًلكتابةابحاثودراساتفيمستقبلهمالمهني.–2ب

االحداثوالتطوراتالسياسيةوتقديماوراقعملبشأنها.تدريبالطالبعلىمواكبة–3ب

 -4ب

 طرائقالتعليموالتعلم

 المحاضرة -1

 االسئلةواالجوبة -2

 االمتحاناتالشفوية -3

 




 
 طرائقالتقييم

 االمتحاناتالنظرية -1

 المشاركاتالصفية -2

تقييمالتقاريروالبحوث -3
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األهدافالوجدانيةوالقيمية-ج

تمكينالطالبمنفهمخصائصالسياسةالعامة-1ج

تمكينالطالبمنتقديمالرايحولعملالنظامالسياسيفيانتاجسياسةعامة.-2ج

تشجيعالطالبللتعبيرعنرأيهمبصورةهادفةوايجابية.-3ج



 
 طرائقالتعليموالتعلم

 مناقشةالتقاريرالعلميةوالبحوث -1

 االسئلةواالجوبة -2

 المشاركاتالصفية -3

 PDF ,POWER POINTالفيديو, -4



 
 طرائقالتقييم



االختباراتواالنشطةالصفية



 
المنقولة)المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي(.التأهيليةالمهاراتالعامةو-د

مهارةالتقييم-1د

توظيفالمصطلحات-2د

اقعالمجتمعيربطالمادةبالو-3د

 -4د
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 بنيةالمقرر 10

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

 3، 2، 1 4 – 3-2-1 تعريف السياسة العامة د-ج-ب-أ 2 1

 = = منشا السياسة العامة = 2 2

 = = بيئة السياسة العامة = 2 3

 = = داخليةالبيئة ال = 2 4

 = = البيئة الخارجية = 2 5

مداخل دراسة السياسة  = 2 6
 العامة

= = 

 = = المخل النظمي = 2 7

 = = المخل البنائي الوظيفي = 2 8

 = = المخل التراكمي الجماعة = 2 9

 = = مدخل النخبة = 2 10

 = = رسم السياسة العامة = 2 11

تحديد مستوى الجهات  = 2 12
 ةالمسؤول

= = 

اثارة اهتمام الحكومة  = 2 13
وادراج المشكلة في 

 جدول االعمال

= = 

 = = اعداد المقترحات = 2 14

المشاركون في اعداد  = 2 15
 المقترحات

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
المؤسسات الرسمية  = 2 16

 وغير الرسمية
1  ،2 ،3 ،4 1 ،2 ،3 

 = = السلطة التنفيذية = 2 17

 = = السلطة التشريعية = 2 18

 = = اقرار السياسة العامة = 2 19

 = = تنفيذ السياسة العامة = 2 20

مستلزمات السياسة  = 2 21
 العامة

= = 

الجهات المنفذة للسياسة  = 2 22
 العامة

= = 

العوامل االساسية لتنفيذ  = 2 23
 السياسات

= = 

 = = ل السياسة العامةتحلي = 2 24

مفهوم وطرق تحليل  = 2 25
 السياسة العامة

= = 

 = = تقييم السياسة العامة = 2 26
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 البنيةالتحتية11

 ال يوجد كتاب مقرر ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 فهمي خليفة الفهداوي :دار المسيرة:  -1ـالمراجعالرئيسية)المصادر(2

 جيمس اندرسون صنع السياسة العامة: -2
 1989خيري عبد القوي السياسة العامة: دار ذات السالسل:  -3

 
كتبوالمراجعالتييوصىبهااـال

 (المجالتالعلمية,التقارير,....)
المجالت االكاديمية المتخصصة في العلوم السياسية في العراق  -1

 والبالد العربية.

 السياسية الدولية/ مركز االهرام للبحوث والدراسات -2

بـالمراجعااللكترونية,مواقعاالنترنيت

.... 
 ع االلكترونية المتعددة ذوات االهتمام و العالقة بالموضوعالمواق

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي12



/%سنوياًبالتعاونمع20اضافةمعلوماتجديدةللمادةالدراسيةلمواكبةالتطوراتالعلميةبنسبةالتزيدعن

اللجنةالعلميةفيالقسم





 
 

 

 
 = = انواع التقييم = 2 27

 = = اساليب التقييم = 2 28

النموذج العراقي  = 2 29
واالمريكي لصنع 

 السياسة العامة

= = 

المنصات  امتحان = 2 30

التعليمية 

 االلكترونية

لمنصات ا

التعليمية 

 االلكترونية
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 علم االجتماع السياسيوصف المقرر: 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها 

 وبين وصف البرنامج.

 
المؤسسة  -1

 التعليمية
 سياسيةجامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم ال

القسم العلمي  -2
 /المركز

 العلوم السياسية

   POC213 علم االجتماع السياسي اسم/ رمز المقرر -3

أشكال الحضور  -4
 المتاحة

 محاضرات تفاعلية "الكترونية من خالل منصة كالس رووم

 2023 -2022 الفصل/السنة -5

عدد الساعات  -6
 الدراسية/الكلي

 ساعات أسبوعيا 3

تاريخ أعداد هذا  -7
 الوصف

2/10/2022 

 أهداف المقرر -8
 

 يهدف هذا المقرر الى:
 تهيئة واعداد الطلبة بدراسة علم االجتماع السياسي -5
 ة واثرها على القضايا السياسيةيئة االجتماعيدراسة العالقة بين الب  -6
معرفة دور البيئة االجتماعية وتأثيرها في عمل مؤسسات النظام  -7

 السياسي
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 السياسي بيان ودراسة مقاربات علم االجتماع -8
 دراسة مجاالت علم االجتماع السياسي  -9

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9

 األهداف المعرفية:-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

تزويد الطالب بمعارف فكرية وعملية في مادة علم االجتماع السياسي والمفردات األساسية التي  -9
 تختص بها

 نهجية التفكير والتحليل اكساب الطالب معارف بم -10
 تزويد الطالب بمعارف نظرية حول دور ما هو اجتماعي وتأثيره على ما هو سياسي، والعكس -11
 االلمام باألسس النظرية لمجاالت ومواضيع علم االجتماع السياسي ومقارنتها مع الواقع الحاضر -12
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

 حليل المشكالت السياسية وأسبابها ونتائجهاكسب الطلبة مهارة معرفة وت -4
الربط ومعرفة العالقة بين السلطة والمجتمع من خالل تحديد المقاربات االساسية في اطار ميدان   -5

 وموضوع علم االجتماع السياسي
 

 طرائق التعليم والتعليم

 الطريقة المباشرة من خالل القاء المحاضرات األسبوعية. -9
 تجواب والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها.طريقة الحوار واالس -10
 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية ومناقشتها. -11

 طرائق التقييم    

 المشاركة اليومية. -13
 المناقشة والقدرة على استذكار المعلومة -14
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 االختبار األسبوعي والشهري والسنوي -15
 الورقة البحثية -16
 وجدانية والقيميةاألهداف ال-ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه -6
 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص -7
 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -8
 المقارنة بين النصوص القانونية والدستورية والواقع العملي -9

ي تطوير القيم والثقافة كسب الطالب القدرة والمهارة الالزمتين الستخدام األفكار السياسية ف -10
 االجتماعيتين وتعميق الشعور بالقضايا االجتماعية وضرورة االنشغال الفكري بإيجاد الحلول لها.  

 طرائق التعليم والتعلم

 األسلوب المباشر من خالل المحاضرات والمناقشة -1

 طرائق التقييم

 االختبارات اليومية اثناء وبعد المحاضرة. -1
 األسبوعي و الشهري والسنوي.االمتحان  -2
 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(-د

 تحسين مهارات الطلبة النقاشية والتحليلية 1 -د
األفكار  رفع مدركاتهم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة القدرة على الربط بين 2 -د 

 المتعلمة والواقع.
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 بنية المقرر
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات األسبوع

وتعريف علم االجتماع ماهية  2 األول 
 السياسي

 اختبار نظري اإللقاء مع االستجواب

المقاربات األساسية لعلم االجتماع  2 الثاني
 ركسكارل ما-ابن خلدون-السياسي

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

المقاربات األساسية لعلم االجتماع  2 الثالث
ماكس  –أميل دوركهايم -السياسي

 فيبر

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب

سوسيولوجيا السلطة والسلطة  2 الرابع
 السياسية

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب كزاتهامقاربات السلطة ومرت 2 الخامس
السلطة بين المنظورين التقليدي  2 السادس

 والمعاصر
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب المجتمع والنظم االجتماعية 2 السابع
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب المؤسسات االجتماعية 2 الثامن
 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب الحراك االجتماعي 2 التاسع
البنى  -الواقعة االجتماعية السياسية 2 العاشر

 االجتماعية
اختبار نظري+  االلقاء مع االستجواب

 تقديم بحوث 
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب الجماعات االجتماعية 2 الحادي عشر
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب سيالمجتمع السيا 2 الثاني عشر

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب التنشئة االجتماعية السياسية 2 الثالث عشر
مؤسسات التنشئة االجتماعية  2 الرابع عشر

 السياسية
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب الثقافة السياسية 2 الخامس عشر
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب السلوك السياسي 2 السادس عشر
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 البنية التحتية  .18
 علم االجتماع السياسي/ د. هشام حكمت وآخرون ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 علم االجتماع السياسي/د. صادق األسود -4 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 اختبار نظري اإللقاء مع االستجواب السلوك السياسي 2 السابع عشر
 –المشاركة السياسية: مفهومها  2 الثامن عشر

 غاياتها –دوافعها 
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 انماط المشاركة السياسية 2 التاسع عشر
 ومستوياتها

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب النخب والقيادات السياسية 2 العشرون
الحادي 

 والعشرون
الحركات االجتماعية والمجتمع  2

 المدني
 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

الثاني 
 والعشرون

 اختبار نظري لقاء مع االستجواباال  وسائل االعالم والتواصل االجتماعي 2

الثالث 
 والعشرون

التنمية المستدامة: مفهومها  2
 واسسها

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

الرابع 
 والعشرون

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب التنمية المستدامة: أهدافها وأبعادها 2

الخامس 
 والعشرون

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب الحكم الرشيد والتنمية االقتصادية 2

السادس 
 والعشرون

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب مراحله -العنف السياسي: تعريفه 2

السابع 
 والعشرون

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب أشكال وأسباب العنف السياسي 2

الثامن 
 والعشرون

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب العنف السياسي واالرهاب 2



 

  38الصفحة  
  

 

 
 

 

 

 

 وصف مقررات المرحلة الثالثة 
 2023-2022للعام الدراسي 
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 نموذج وصف المقرر

 الغربي الحديثوصف المقرر: الفكر السياسي 
ا إيجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا يوفر وصف المقرر هذ

 كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 
 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسة التعليمية -1

 العلوم السياسية مي /المركزالقسم العل -2

 323MPT/ الغربي الحديثالفكر السياسي  اسم/رمز المقرر -3

 )محاضرات تفاعلية "الكترونية( أشكال الحضور المتاحة -4

 2123 -2122 الفصل/السنة -1

 ساعات أسبوعيا 3 عدد الساعات الدراسية/الكلي -1

 2/11/2122 تاري  أعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8
 

 -ر الى التالي :يهدف المقر 
والتغييرات   على الفكر السياسي الغربي الحديثان يتعرف الطالب  -1

 التي حصلت بالمنتظمات الفكرية
 يحيط الطالب بالحالة الفكرية لعصر النهضة وما تبعها من تطورات  -2
يتعرف الطالب على المحطات الفكرية التي ادت الى التحول والتغيير  -3

 ياسة .وخاصة انعكاسات الفكر على الس
واثرها في النظم  الحديثةان يتعرف الطالب على الطروحات الفكرية -4

 السياسية وتطور المنتظمات الفكرية 
 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9
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 األهداف المعرفية:-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

 .السلطة يحيط الطالب بمتغيرات المنتظمات الفكرية وانعكاسها على مؤسسة -1
 لفكرية التي وجدت بدايتها حديثايكتسب الطالب المعرفة الفكرية واهم الطروحات ا -2
 يتعلم الطالب االثار التي تتركها البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية على النتاج الفكري -3
 ضة والتنويروعالقتها بالفكر في عصر النهالتعرف على اهم االتجاهات الفكرية السائدة بالوقت الحالي  -4

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

 يكتسب الطالب المهارة في تحليل النظريات السياسية والمنتظمات الفكرية وعلل ظهورها وتاثيرها  -1
يتمكن الطالب من اعمال العقل لعقد المقارنات سواء بين المفكرين ام المنتظمات الفكرية مما يولد لديه القدرة على النقد  -2

 علميال
 يتعلم الطالب النقد الفكري للمنتظمات الفكرية نظريا وعمليا  -3

 

 طرائق التعليم والتعليم

 المحاضرات المباشرة  -1
 النقاشات داخل الصف -2
 كتابة االوراق واالراء حول مفردات المنهج -3
 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية -1
 مستوى التفاعل في المحاضرة -2
 اعلية في الصفالحضور والف -3
 االوراق البحثية -4

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية-ج
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ان تعرف الطالب واحاطته بالنتاج الفكري يمكنه من االفادة في الزيادة المعرفية والثقافية لمرحلة مهمة من التاري  السياسي 
   ته اليومية وفهمه لالحداث بردها الى جذورهااالوربي مما يمكنه من اعتماد القيم  االجتماعية والثقافية وبيان اثرها على حيا

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات االلكترونية المباشرة  -1
 النقاشات التي تدور في المحاضرة  -2

 طرائق التقييم

 االمتحان اليومي والشهري  -1
 مدى تفاعل الطالب خالل المحاضرة -2
 االمتحان النهائي -3

 ولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(المهارات العامة والترهيلية المنق-د

 تشجيع الطلبة على ابداء الراي وتقبل الراي االخر لما يصب في التطور المعرفي والقدرة على التحليل واالستنتاج 1 
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 بنيةالمقرر

 يمطريقةالتقي طريقةالتعليم اسمالوحدة/أوالموضوع الساعات األسبوع

مقدمة عامة في الفكر الغربي  3 األول
 الحديث

 التفاعل والحضور المحاضرة

الفكر السياسي في عصر  3 الثاني
 النهضة 

= = 

   ميكافيللي والدولة الوضعية القوية 3 الثالث
توماس هوبز وفكرة السلطة  3 الرابع

 المطلقة
  

الصراع الديني في عصر  3 الخامس
 النهضة

  

   نسانيون المسيحيوناال 3 السادس
الفكر السياسي لحركة االصالح  3 السابع

 الديني
  

   مارتن لوثر 3 الثامن
   جون كالفن 3 التاسع
   الليبرالية الغربية الرائدة 3 العاشر
الحادي

 عشر

   جون لوك وميالد الليبرالية 3

   مونسكيو والليبرالية المقنعة 3 الثانيعشر
   ير واالستبداد المستنيرفولت 3 الثالثعشر
   محاضرة نقاشية 3 الرابععشر
الخامس

 عشر

   امتحان شهري 3

السادس

 عشر

   تطور الفرك السياسي الليبرالي  3

   ديفيد هيوم والليبرالية النفعية 3 السابععشر
   جان جاك روسو  3 الثامنعشر
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 البنية التحتية  .11
  بدالرضا الطعانالفكر السياسي الغربيالمعاصر / د. ع ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تطور الفكر السياسي / جورج سباين -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 تاري  الفكر السياسي / جون توشار -2

 

11.  

 

 

 
 

ادموند بيرك والليبرالية المعادية  3 التاسععشر
 ورةللث

  

   الكسي دي توكفيل والديمقراطية 3 العشرون
الحادي

 والعشرون

جون ستيوارت ميل والليربالية  3
 املطلقة

  

الثاني

 والعشرون

   مرجعة واختبار 3

الثالث

 والعشرون

   الفكر االشرتاكي الغريب 3

الرابع

 والعشرون

   هيجل والكليانية السياسية 3

الخامس

 والعشرون

   كية الطوباويةاالشرتا  3

السادس

 والعشرون

   رواد الفكر االشرتاكي 3

السابع

 والعشرون

   املاركسية  3

الثامن

 والعشرون

   االشرتاكية االصالحية الغربية 3

التاسع

 والعشرون

   مراجعة واختبار 3
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 وصف مقرر

 

 جامعةديالى_كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية    المركز/ القسمالعلمي .2

 327STRA االستراتيجية رمزالمقرر/ اسم .3

 محاضراتتفاعليةحضورالكتروني() ةأشكالالحضورالمتاح .4

 2023.2022سنوي السنة/ الفصل .5

 ساعاتفياالسبوع( 3) (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

 دراسةمعنىومفهوماالستراتيجيةوتحديدنطاقواوجهاستخدامة-1
اتيجيةوموضوعاتووثيقهالصلةبهاوهيالنظريةالجيوبوتةكيةوالنظريةفهمالعالقهبيناالستر -1

 الجيوستراتيجية
معالجةظاهرةالحربومكانتهافيالفكراالنسانيمركزاعلىاسبابهاوالنواتجالتيتقوداليهاواالنماط-3

 التييمكنانتتخذها
تقليديوالنوويفضالعندراسةبعدثالثادخلتهالثورةدراسةاستراتيجيةالمجابههوالصراعبشقيهاال-4

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه     ه  ً 

 ؛ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن             .ع   إذ    ن ق  
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-المعلوماتيةومااتخذتةمنتغيراتنوعيةعلىنمطالتفكيراالستراتيجيوقدتمثلهذاالبعدبالثورةالتكنو

معلوماتية

عينمنالردعفيظلتوضيحمفهومالردعوبياناهمخصائصهوالعناصراالساسيةالتيتغيربيننو-5

االسلحةالمستخدمةوهماالردعالتقليديوالردعالنووي

 
دراسةاالزمةالدوليةوتحديدمااهميتهاوالطرقالمتبعهفيادارةاالزمةوالغايةمعالجتهاوالتخفيفمن-6

حدةاالثارالتيقدتترتبعلىتطورمهاراتها

 توضيحودراسةنماذجتطبيقيةالستراتيجياتبعضالقوىاالقليميةوالعلمية-7
 

 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهدافالمعرفية -أ
 جعلالطلبةقادرينعلىفهممصطلحاالستراتيجيةوتحديدنطاقواودةاستخدامة-1أ
 ياتالجيوبواتيكيةوالجيوستراتيجيةتزويدالطلبةبفهمعامالهميةالنظر-2أ
تعريفالطلبةوقدرتهمعلىالتميزبيناالستراتيجياتمنحيثنوعيتهاوطريقةالتفكيراوحتى -3أ

 طبيعةاالسلحةالمستخدمةفيها
 تدعمقدراتهمالنظريةللتمكنمنتقديمواعداددراساتقائمةعلىاساسالتعليم-4أ
 االستراتيجياتالتيتتبعهادولبارزةوفاعلةعلىالمستوىاالقليميوالدوليتعريفالطلبةبااهم -5أ

   
 . األهدافالمهاراتيةالخاصةبالمقرر  -ب

 تمكينالطالبمنفهماالدواتالتيتتبعهاالدولاذاتعرضتالزمةما– 1ب
اعلةعلىالصعيدالعلميمعرفةالطالبباأهماالستراتيجياتالتيتتبعهاالدولالبارزةوالف – 2ب

 والدولي
 تمكينالطالبمنالقيامبعمليةالتحليلألهماالحداثالسياسيةوقابليتهابشكلدقيقومستمر – 3ب
 
 طرائقالتعليموالتعلم

 طريقةااللقاءالمباشر-1
ليداالفكاروالربططريقةالحواروالمناقشةوالعملعلىالعصفالذهبيللطالبمنخاللالمناقشةلتو-2

 بينهذهاالفكارللخروجبنتائجعلميةواضحة
  POWER POINTوملفاتPDFطريقةاستخدامملفات-3
 ع ل   ئ�    ج         ل  ح ض ة  -4
 ت         ق ع ل  -5    

 طرائقالتقييم

 االمتحاناتالنظرية-1
 المشاركات-2
 تقيممنخاللاالسئلةواالجوبة-3
 تقيممنخاللقدرةالطلبةعلىاستذكارالمعلوماتلكلالمحاضراتالسابقة-4
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 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
 توعيةالطالبباهميةاالستراتيجيةعلىاعتبارهاجزءمنالسياسةوتابعةلها-1ج
 هاالدولبياندوراالدواتوالطرائقالتيتتبعهاالدولألدارةأيازمةممكنةانتتعرضل-2ج
 تعريفالطالبباأهماالستراتيجياتالتيتتبعهاالدولالفاعلةعلىالمستوىالتعليميوالدولي-3ج
تعريفالطالبحولاهماالسبابالدافعةللحروبمنخاللادراكهمالمعرفيباأهمالنظريات  -4ج

 روبواالتجاهاتالفكريةأياعطتتفسيراتواضحةودقيقةعنتفسيرظاهرةالح
  

 طرائقالتعليموالتعلم

مناقشةالطلبةحولكلموضوعتمشرحةبشكلمفصلووضعملخصألهمالمخرجاتاالساسيةلكل-1

 محاضرةسابقة
 إثارةمجموعةمنالتساؤالتواالشكالياتاوالجدلياتالتييثيرهاموضوعكلمحاضرة-2
 
 طرائقالتقييم

اختباراتنظرية-1

طرحمجموعةمناالسئلةواجراءمناقشاتمستفيضةحولكلموضوعيخصالمحاضرة-2



 
 
 

 (.ةالتوظيفوالتطورالشخصيالمهاراتاألخرىالمتعلقةبقابلي) المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة -د
تمكينالطلبةمنفهممصطلحاالستراتيجيةوتحديدنطاقةوأوجةاستهدافة--1د

تمكينالطلبةمنفهمظاهرةالحربومكانتهافيالفكراالنسانيومعرفةاسبابهاودوافعها-2د

يمهاالتقليديوالنووياضافةالىمعرفىالطلبةباأهماستراتيجياتالمجابهةوالصراعبمختلفتقس-3د

استراتيجيةالتكنومعلوماتية

 تمكينالطلبةمنمعرفةاهماالستراتيجياتالرئسيةالتيتتبعهاالدول-4د
  

 

 بنيةالمقرر .11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو/ اسمالوحدة

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

االلقاء مع   اتيجيةالتعريفباالستر 3 1

 االستجواب
اختبار 

 نظري 

االستراتيجيةالقومية 3 2

 واالستراتيجيةالعسكرية
االلقاء مع  

 االستجواب
اختبار 

 نظري 

االستراتيجيةالعسكرية 3 3

 والعقيدةالعسكرية
االلقاء مع  

 االستجواب
اختبار 

 نظري 
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منظروالفكر 3 4

 الجيوبولتيكي
االلقاء مع  

 باالستجوا
اختبار 

 نظري 

منظروالفكر53

الجيوستراتيجي
االلقاء مع  

 االستجواب
اختبار 

 نظري 

االلقاء مع   الماكندريةالجديدة 3 6

 االستجواب
اختبار 

 نظري 

االلقاء مع   اختبار 3 7

 االستجواب
اختبار

نظري

 وعملي
ماهيالحربومكانتها 3 8

 فيالفكراالنساني
االلقاء مع  

 اباالستجو
اختبار

 نظري
االلقاء مع   اسبابالحربودلوعها 93

 االستجواب

 اختبار نظري 

اشكالالحروب 103

 وانواعها
االلقاء مع  

 االستجواب

 اختبار نظري 

االلقاء مع   اختبار 113

 االستجواب
اختبار

نظري

 وعملي
االلقاء مع   االستراتيجيةالتقليدية 123

 االستجواب

 اختبار نظري 

االلقاء مع   االستراتيجيةالنووية 133

 االستجواب

 اختبار نظري 

االلقاء مع   مراجعةشاملة 143

 االستجواب

 اختبار نظري 

المنصات   امتحاننصفالسنة 153

 االلكترونية
المنصات

 االلكترونية
االستراتيجية163

التكنومعلوماتية
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

االلقاء مع  معنىومفهومالردع173

 االستجواب 

 اختبار نظري 

استراتيجيةالردع183

التقليدي
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

استراتيجيةالردع193

النووي
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

مظاهرالثباتالنسبي  20

فينظريةالردع
االلقاء مع  

 االستجواب 

 تبار نظري اخ

االلقاء مع  اختبار213

 االستجواب 
اختبار

نظري

وعملي

األزمةالدوليةواهميتها223

والتعريفبها
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 
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األزمةالدوليةوعملية323

صنعالقرار
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

طرائقادارةاالزمة243

الدولية
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

ااالستراتيجية253

االسرائيلية
االلقاء مع  

 االستجواب 

 اختبار نظري 

االلقاء مع  االستراتيجيةاالوربية263

 االستجواب 

 اختبار نظري 

االلقاء مع  االستراتيجيةالصينية273

 االستجواب 

 اختبار نظري 

االلقاء مع  يةاالستراتيجيةالروس283

 االستجواب 

 اختبار نظري 

االلقاء مع  االستراتيجيةاالمريكية293

 االستجواب 

 اختبار نظري 

المنصات  امتحاننهايةالسنة303

 االلكترونية

المنصات 

 االلكترونية

 البنيةالتحتية .12

 المدخلالىعلماالستراتيجية ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 المدخلالىعلماالستراتيجية (  المصادر)لرئيسيةـالمراجعا2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 المجالتالعلمية,التقارير

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 كلالمواقعااللكترونيةذاتالصلةلمواضيعالمقرر

 

 :خطةتطويرالمقررالدراسي .13
 

  
العملعلىتطويرالمحتوىالدراسيبالحذفواالضافةواالستبدال-1ج

 استعمالطرائقتدريسيةحديثةحسبطبيعةالمادة-2ج
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعةديالى/كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية -1

 العلومالسياسية /المركزعلميالقسمال -2

  321PSAHSS ظمالحكمفيالبلدانالعربيةن اسم/رمزالمقرر -3

 التعليمالمدمج)حضورودروسالكترونية( أشكالالحضورالمتاحة -4

 2023–2022سنويللعامالدراسي الفصل/السنة -5

 ثالثساعاتاسبوعيا )الكلي(عددالساعاتالدراسية -6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف -7

   ن   ط  ب تح   ه    ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق 

   ت ح .       ن     ط    ه     ن       ت �     ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص 

 ؛        .

 التعليموالتعلموالتقييموطرائقمقررمخرجاتال-9

 هدافالمعرفيةاأل-أ
تزويدالطالببفهمعاملطبيعةالنظمالسياسيةفيالبلدانالعربية.-1أ

يحللالطالبالمتغيراتالمحيطةبالنظمالسياسيةالعربية.-2أ

 تدعيمالقدراتالنظريةلدىالطلبةإلعداددراساتتحليلية.-3أ
 المناهجالعلميةالمهتمةبتحليلالنظمالسياسية.تعريفالطالببأبرز-4أ
 -5أ
 -6أ
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مقرر.المهاراتالخاصةبالأهداف-ب

تطويرقدراتالطالبعلىتقييموتحليلالنظمالسياسيةالعربية.–1ب

تأهيلالطالبمنهجياًونظرياًلكتابةابحاثودراساتفيمستقبلهمالمهني.–2ب

مواكبةاالحداثوالتطوراتالسياسيةوتقديماوراقعملبشأنها.تدريبالطالبعلى–3ب

 -4ب

 طرائقالتعليموالتعلم

 المحاضرة -4

 االسئلةواالجوبة -5

 الحلقةالنقاشية -6

 البحوثواوراقالعمل -7





 
 طرائقالتقييم

 االمتحاناتالنظرية -4

 المشاركاتالصفية -5

تقييمالتقاريروالبحوث -6





 
دافالوجدانيةوالقيميةاأله-ج

تمكينالطالبمنطرححلولمنخاللاوراقبحثيةللمشكالتالسياسيةالعربية.-1ج

تمكينالطالبمنتقديمبدائللتطويرالمؤسساتالسياسيةالعربية.-2ج

تشجيعالطالبللتعبيرعنرأيهمبصورةهادفةوايجابية.-3ج

-4ج

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 مناقشةالتقاريرالعلميةوالبحوث -5

 االسئلةواالجوبة -6

 المشاركاتالصفية -7
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 PDF ,POWER POINTالفيديو, -8



 
 طرائقالتقييم



االختباراتواالنشطةالصفية



 
المنقولة)المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي(.التأهيليةالمهاراتالعامةو-د

رةالتقييممها-1د

توظيفالمصطلحات-2د

ربطالمادةبالواقعالمجتمعي-3د

 -4د
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 بنيةالمقرر 11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

مفهوم النظام السياسي/  د-ج-ب-أ 3 1
 انواع النظم السياسية

1-2-3 - 4 1 ،2 ،3 

الدستورية والمؤسساتية  = 3 2
/ اساليب نشأة الدساتير 

 في الدول العربية

= = 

سمات النظم السياسية  = 3 3
العربية المعاصرة/ عدم 

 االستقرار السياسي

= = 

ضعف المؤسسات  = 3 4
 الدستورية

= = 

 = = النظم السياسية التسلطية = 3 5

انماط النظم السياسية  = 3 6
ظم العربية المعاصرة / الن

 السياسية الملكية

= = 

 = = النظم العربية الجمهورية = 3 7

نماذج من النظم السياسية  = 3 8
العربية الملكية/ النظام 
السياسي في المملكة 

 لمحة تاريخية –المغربية 

= = 

المؤسسات الدستورية:  = 3 9
السلطة  –الدستور 
 -التشريعية

= = 

 –السلطة التنفيذية  = 3 10
 قضائيةالسلطة ال

= = 

مؤسسات المجتمع  = 3 11
 –المدني في المغرب 
–االحزاب السياسية 

النقابات والمنظمات غير 
آليات عمل  –الحكومية 

 النظام السياسي المغربي

= = 

النظام السياسي في  = 3 12
المملكة االردنية 

لمحة  –الهاشمية 
المؤسسات  –تاريخية 

 الدستور -الدستورية 

= = 

التشريعية،  -طاتالسل = 3 13
 التنفيذية ، القضائية

= = 

مؤسسات المجتمع  = 3 14
  المدني في األردن

وآليات عمل النظام 
 السياسي االردني

= = 
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المنصات  امتحان = 3 15

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
النظام السياسي في  = 3 16

المملكة العربية السعودية 
الدستورية  المؤسسات –
 –الملك  -الدستور –

السلطة  -الشورى  مجلس
السلطة  -التنفيذية
 القضائية

1  ،2 ،3 ،4 1 ،2 ،3 

مؤسسات المجتمع  = 3 17
آليات عمل  –المدني 

 النظام السياسي السعودي

= = 

النظام السياسي في دولة  = 3 18
لمحة تاريخية  –الكويت 

السلطة  –الدستور  –
 التشريعية

= = 

 –السلطة التنفيذية  = 3 19
 –السلطة القضائية 

مؤسسات المجتمع 
االحزاب  –المدني 

 السياسية

= = 

النظام السياسي في دولة  = 3 20
االمارات العربية المتحدة 

السلطة  –الدستور  –
 التشريعية

= = 

 –السلطة التنفيذية  = 3 21
 –السلطة القضائية 

مؤسسات المجتمع 
 المدني

= = 

ماذج من النظم ن = 3 22
 –الجمهورية العربية 
النظام السياسي في 
 -الجمهورية اللبنانية 

 –المؤسسات الدستورية 
 –السلطة التشريعية 
 –السلطة التنفيذية 
 السلطة القضائية

= = 

اتفاقية الطائف والتغيير  = 3 23
مؤسسات  –المؤسساتي 

االحزاب  -المجتمع المدني
 السياسية

= = 

السياسي في النظام  = 3 24
جمهورية مصر العربية 

 –التطورات التاريخية  –
 المؤسسات الدستورية

= = 
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 البنيةالتحتية11

 ال يوجد كتاب مقرر ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

د . علي الدين هالل ود.  نيفين مسعد، النظم السياسية العربية  -4ـالمراجعالرئيسية)المصادر(2
وت: مركز دراسات الوحدة العربية، قضايا االستمرار والتغيير، بير 

2000 . 

د. نغم محمد صالح، نظم الحكم في البلدان العربية، بغداد: جامعة  -5
 كلية العلوم السياسية.-بغداد

د. بان غانم احمد الصائغ و د. حافظ علوان حمادي الدليمي،  -6
النظم السياسية العربية المعاصرة، بيروت، بغداد: دار السنهوري، 

2019 . 
 

 –السلطة التشريعية  = 3 25
 –السلطة التنفيذية 
 السلطة القضائية

= = 

مؤسسات المجتمع  = 3 26
االحزاب  –المدني 

النقابات  –السياسية 
 والمنظمات غير الحكومية

 

= = 

 النظام السياسي في = 3 27
 –الجمهورية الجزائرية 

التطورات السياسية 
 -المعاصرة 

= = 

 –المؤسسات الدستورية  = 3 28
 –السلطة التشريعية 
 –السلطة التنفيذية 
 السلطة القضائية

= = 

 –االحزاب السياسية  = 3 29
مؤسسات المجتمع 
المدني ، جمعيات ، 
نقابات ، آليات عمل 

النظام السياسي 
 الجزائري

= = 

المنصات  امتحان = 3 30

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
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الكتبوالمراجعالتييوصىاـ

المجالت)بها

 (العلمية,التقارير,....

المجالت االكاديمية المتخصصة في العلوم السياسية في العراق  -9
 والبالد العربية.

 السياسية الدولية/ مركز االهرام للبحوث والدراسات -10

بـالمراجعااللكترونية,مواقع

 االنترنيت....
 اقع االلكترونية المتعددة ذوات االهتمام و العالقة بالموضوعالمو 

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي12



/%سنويا20ًاضافةمعلوماتجديدةللمادةالدراسيةلمواكبةالتطوراتالعلميةبنسبةالتزيدعن

بالتعاونمعاللجنةالعلميةفيالقسم
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 وصف المقرر

 

 

 سيةجامعةديالى/كليةالقانونوالعلومالسيا المؤسسةالتعليمية1

 العلومالسياسية /المركزعلميالقسمال-2

     220PPESاالحزابالسياسية اسم/رمزالمقرر-3

 التعليمالمدمج)حضورودروسالكترونية( أشكالالحضورالمتاحة -4

 2023–2022سنويللعامالدراسي الفصل/السنة -5

عددالساعاتالدراسية -6

 )الكلي(

 ثالثساعاتاسبوعيا

 2022-10-2 تاريخإعدادهذاالوصف -7

 أهدافالمقرر -8

تمكينالطالبعلىالتعاملعلىنحوايجابيمنموقعه,كطالبفيالعلومالسياسيةومنموقعه -3

المستقبليكمتخصصفيمجالهاوكمواطنلهالرأيالناضجوالسديدواالدراكالمتكاملوبالتالي

 الموقفالناضج.

 بةاحدثالتطوراتواالحداثالمتعلقةبالنظمالحزبيةحولالعالمتدريبالطالبعلىمواك -4

 
 
 

      هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه    ف       

   ت ح .       ن     ط    ه     ن       ت �     ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص 

 ؛        .
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 وطرائقالتعليموالتعلموالتقييممقررمخرجاتال-9

 هدافالمعرفيةاأل-أ
تزويدالطالببفهمعملاالحزابالسياسية.-1أ

يحللالطالبعملاالحزابوبرامجهاالحزبيةولحكومية.-2أ

 دراتالنظريةلدىالطلبةإلعداددراساتتحليليةلالحزابالسياسيةتدعيمالق-3أ
 
 
 

مقرر.المهاراتالخاصةبالأهداف-ب

تنميةقدراتالطالبعلىتقييمعملاالحزابالسياسية.1ب

تعريفالطالبمنهجياًونظرياًلكتابةابحاثودراساتفيمستقبلهمالمهني.–2ب

ىمواكبةاالحداثوالتطوراتاحزبيةوتقديماوراقعملبشأنها.تمكينالطالبعل–3ب

 -4ب

 طرائقالتعليموالتعلم

 المحاضرة -8

 االسئلةواالجوبة -9

 الحلقةالنقاشية -10

 البحوثواوراقالعمل -11





 
 طرائقالتقييم

 االمتحاناتالنظرية -7

 المشاركاتالصفية -8

تقييمالتقاريروالبحوث -9
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فالوجدانيةوالقيميةاألهدا-ج

تمكينالطالبمنطرححلولمنخاللاوراقبحثيةلعملاالحزابالسياسية.-1ج

تمكينالطالبمنتقديمبدائلتسعىلوضعاسسصحيحةلالنظمةالحزبية.-2ج

تشجيعالطالبللتعبيرعنرأيهمبصورةهادفةوايجابية.-3ج

-4ج

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 اقشةالتقاريرالعلميةوالبحوثمن -9

 االسئلةواالجوبة -10

 المشاركاتالصفية -11

 PDF ,POWER POINTالفيديو, -12



 
 طرائقالتقييم



االختباراتواالنشطةالصفية



 
المنقولة)المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي(.التأهيليةالمهاراتالعامةو-د

التقييممهارة-1د

توظيفالمصطلحات-2د

ربطالمادةبالواقعالمجتمعي-3د

 -4د



 

  59الصفحة  
  

 

 بنيةالمقرر 12

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

 3، 2، 1 4 - 3-2-1 ماهية االحزاب السياسية د-ج-ب-أ 3 1

وظائف االحزاب  = 3 2
 السياسية

= = 

وظائف االحزاب  = 3 3
 السياسية

= = 

 = = نشاة االحزاب السياسية = 3 4

الوحدات االسياسية  = 3 5
 لالحزاب

= = 

مكانة االحزاب في النظان  = 3 6
 السياسي

= = 

 = = انواع االحزاب السياسية = 3 7

 = = نموذج الحزب الواحد = 3 8

 = = نماذج الثنائية الحزبية = 3 9

 = = نموذج التعددية الحزبية = 3 10

 = = درجات العضوية الحزبية = 3 11

 = = انماط العضوية الحزبية = 3 12

 = = النظم الحزبية التنافسية = 3 13

 = = النظم الحزبية االتنافسية = 3 14

المنصات  امتحان = 3 15

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
 3، 2، 1 4، 3، 2،  1 نة االحزاب السياسيةقون = 3 16

التنظيم القانوني  = 3 17
 والدستوري لالحزاب

= = 

قراءة نموذج قانون  = 3 18
 االحزاب العراقي

= = 

قراءة نموذج قانون  = 3 19
 االحزاب العراقي

= = 

قراءة نموذج قانون  = 3 20
 االحزاب العراقي

= = 

 = = الديمقراطية الحزبية = 3 21

 = = الشرعية الحزبية = 3 22

 = = الية تداول القيادة العزبية = 3 23

الفرق بين االحزاب  = 3 24
 وجماعات المصالح

= = 

 = = تعريف جماعات المصالح = 3 25

 انواع جماعات المصالح = 3 26
 

= = 
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 البنيةالتحتية11

 ال يوجد كتاب مقرر ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 ة: دار حموربيطه العنبكي: النظم السياسية والدستورية المقارن -7ـالمراجعالرئيسية)المصادر(2

 اسامة الغزالي: االحزاب السياسية -8

 طارق الربيعي: االحزاب السياسية -9
 

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 (المجالتالعلمية,التقارير,....)
المجالت االكاديمية المتخصصة في العلوم السياسية في العراق والبالد  -9

 العربية.

 مركز االهرام للبحوث والدراسات السياسية الدولية/ -10

بـالمراجعااللكترونية,مواقع

 االنترنيت....
 المواقع االلكترونية المتعددة ذوات االهتمام و العالقة بالموضوع

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي12



%سنوياًبالتعاونمع/20اضافةمعلوماتجديدةللمادةالدراسيةلمواكبةالتطوراتالعلميةبنسبةالتزيدعن

اللجنةالعلميةفيالقسم





 
 

 

 

االحزاب واالصالح  = 3 27
 السياسي

= = 

االحزاب والتحول  = 3 28
 الديمقراطي

= = 

 = = اليات التحول الديمقراطي = 3 29

المنصات  امتحان = 3 30

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
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 وصفمقرر

 كيةالقانونوالعلومالسياسية/ جامعةديالى المؤسسةالتعليمية -1

 قسمالعلومالسياسية المركز/ القسمالعلمي -2

اسمالبرنامجاألكاديمياو -3

 المهني
   323IERالعالقاتاالقتصاديةالدولية

 بكالوريوسعلومسياسية ائيةاسمالشهادةالنه -4

 : النظامالدراسي -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 2022/2023 سنوي

 معاييرالجودةالشاملةفيالتعليمالعالي برنامجاالعتمادالمعتمد -6

 سوقالعمل,البعثاتالدبلوماسية,االختصاصاتالتربويةالساندة المؤثراتالخارجيةاألخرى -7

 2022-9-20 تاريخإعدادالوصف -8

 أهدافالبرنامجاألكاديمي -9

تعربفالطالببمفهومالعالقاتاالقتصاديةالدوليةوالمفاهيماالقتصاديةالضروريةلتوفيرقاعدة -4

 .معرفيةيستطيعالطالببمقتضاهافهموتحليلالقضاياالسياسيةذاتاالبعاداالقتصادية
 .اسةداخلياوخارجياتوضيحاثرالعواملاالقتصاديةعلىاالحداثالسي -5
اثراءالجانبالمعرفيوتنويعالمعلوماتللطالبممايساعدعلىتحليلالظواهرالسياسيةمنجوانبها -6

 .المختلفة
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 مخرجاتالبرنامجالمطلوبةوطرائقالتعليموالتعلموالتقييم -10

 االهدافالمعرفية -2
      . تاالقتصاديةالدوليةوماتتضمنهمنفعالياتمساعدةالطالبعلىمعرفةالعالقا  -  -1أ
 .توضيحتاثيراالقتصادعلىالسياسةداخلياوخارجيا-2أ
  .توضيحاثرالمشكلةاالقتصاديةوانعكاساتهاعلىالوضعاالجتماعيومنثمالوضعالسياسي -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 األهدافالمهاراتيةالخاصةبالبرنامج –ب
 .يرالحالةالمعرفيةللطالبممايساعدهعلىتحليلالظواهراالقتصاديةتطو- 1ب
 .مساعدةالطالبعلىكتابةالبحوثوالدراساتالخاصةبجوانباالقتصادالسياسي – 2ب
 .تشجيعالطالبعلىفهمالمشاكلاالقتصاديةمحلياودوليا – 3ب

 
 

 طرائقالتعليموالتعلم

 
 .نيةالمحاضرةااللكترو -5
 .التحضيراليومي -6
 .االسئلةواالجوبة -7
 .البحوثوالتقارير -8
 
 
 
 

 طرائقالتقييم

 
 .االمتحاناتالنظرية -4
 .التفاعلاثناءالمحاضرة -5
 تقييمالبحوثوالتقارير -6
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 .األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
 .الطالببنفسهوبالمؤسسةالتعليميةاعطاءفرصةللطابالبداءاراءهومقترحاتهممايعززثقة - -1ج
 .اثراءالحالةالمعرفيةللطالبمنخاللالتفاعلالبناءبينالطالبواالستاذ-2ج
 .التركيزعلىالقيمالمجتمعيةفيمايتعلقباالنضباطواالحترامالمتبادلبينالطالب-3ج

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 
 .القاءالمحاضراتالكترونيا -5
 .واجباتوالتحضيراليوميال -6
 .pdfملفات -7
 .power pointملفات -8
 
 
 
 
 طرائقالتقييم

 
 .المشاركةاليومية -8
 .االمتحاناتالشفوية -9
 .االوراقالبحثية -10
 .الحضوروالغياب -11
 .االسئلةواالجوبة -12
 .التركيزوالمتابعةوالمالحظاتالتييبديهاالطالباثناءالمحاضرة -13
 .ةالسنةاالمتحاناتالشهريةونهاي -14

 
 
 
 

 

 
 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي)المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة-د
 .تنميةقدراتهمالبحثيةعبرالبحوثوالمناقشاتالعلمية-1د
 .تعزيزثقةالطالببنفسهوباختصاصهعبرالتفاعلاليوميوالمشاركةفيالمحاضراتاليومية-2د
 .والبحثالعلميتشجيعثقافةاالطالعوالقراءة-3د
تعريفالطالبباثرالعالقاتاالقتصاديةالدوليةعلىالصراعالدوليومستقبلالنظاماالقتصادي-4د

 لعالمي
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 بنيةالبرنامج -11

 الساعاتالمعتمدة اسمالمقررأوالمساق رمزالمقررأوالمساق المرحلةالدراسية

 عملي نظري

العالقاتاالقتصادية  الثالثة

 الدولية
  ساعة 2

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيطللتطورالشخصي -12

 
 .التخصصالعلميالدقيق -5
 .االنضباطوااللتزام -6
 .تنميةالثقافةالمعرفيةللطالب -7
 .بناءجيلواعيلتحملالمسؤلية -8

 
 
 
 
 
 

 (ضعاألنظمةالمتعلقةبااللتحاقبالكليةأوالمعهدو)معيارالقبول -13

 
 

 حسبالمعدلعبرآليةالقبولالمركزي
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 أهممصادرالمعلوماتعنالبرنامج -14

 .الكتابالمنهجي -4
 .الكتبوالمصادرالخارجية -5
 .شبكةاالنترنت -6
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 بنيةالمقرر .17

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 موضوعال
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

النظاماالقتصادي االنظمةاالقتصادية 2 االول

 الرأسمالي
القاء

المحاضرة

 وتوضيحها

التحضير

 اليومي

النظاماالقتصادي = 2 الثاني

 االشتراكي
= = 

النظاماالقتصادي = 2 الثالث

 االسالمي
= = 

العالقاتاالقتصادية 2 الرابع

 الدولية
مالعالقاتمفهو

 االقتصاديةالدولية
= = 

العالقاتاالقتصادية = 2 الخامس

 المحلية
= = 

 = = منظمةالتجارةالعالمية = 2 السادس
العواملالمساعدة = 2 السابع

لتطورالعالقات

 االقتصاديةالدولية

= = 

 = =  = 2الثامن
المصادرالقانونية = 2التاسع

للعالقاتاالقتصادية

 يةالدول

= = 

نظرياتالتجارة 2العاشر

 الخارجية
 = = النظرياتالكالسيكية

الحادي

عشر

 = = نظرياتالنيوكالسك = 2

 = = النظرياتالحديثة = 2الثانيعشر
العواملالمساهمةفي = 2الثالثعشر

تطورالتجارة

 الخارجية

 = 

السياسةالتجارية = 2الرابععشر

 الخارجية
= = 

الخامس

شرع

الشركات المتعددة  = 2
 الجنسية

= = 

السادس

عشر

االستثماراالجنبي االستثماراألجنبي 2

 المحفظي
= = 

 = =      �     خ خ   = 2السابععشر
االستثماراالجنبي = 2الثامنعشر

 المباشر
= = 
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 البنيةالتحتية .18

 لدولية للدكتور علي حاتم القريشي.عالقات االقتصادية اال ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 دكتورة هجير عدنان زكي.ال (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
  

مواقع, بـالمراجعااللكترونية

 ....االنترنيت
 .جميع المواقع ذات الصلة

 

 تطويرالمقررالدراسيخطة .19

منالمفيدمواكبةالتطورالذييحدثفيالعالمفيمجالالمعرفةبتطويرالمناهجوتبنياالصدارات

الحديثةالتيتثريامكاناتالطالبالمعرفيةواالستفادةمنتجاربالتعليمالحديثةالمتبعةلدىالجامعات

 العريقة.
 
 

اشكالاالستثمار = 2التاسععشر

 االجنبيالمباشر
= = 

ثمارعلىاثراالست = 2العشرون

 الدولالنامية
= = 

الواحد

والعشرون

اهميةالتكامل التكاملاالقتصادي 2

 االقتصادي
= = 

الثاني

والعشرون

اشكالالتكامل = 2

 االقتصادي
= = 

الثالث

والعشرون

     ت   ت   ل  = 2
   قت   ي

= = 

الرابع

والعشرون

تجاربالتكامل = 2

 االقتصادي
= = 

الخامس

والعشرون

تعريفميزان ميزانالمدفوعات 2

 المدفوعات
= = 

السادس

والعشرون

ع       ز ن  = 2
     ف ع ت

= = 

السابع

والعشرون

اختالالتميزان = 2

 المدفوعات
= = 

الثامن

والعشرون

معالجةميزان = 2

 المدفوعات
= = 
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 وصف مقرر

ج األكاديمي هذا  ايجازا  مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنام
 تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية القانون والعلوم السياسية  -جامعة ديالى المؤسسةالتعليمية -1

 سم العلوم السياسيةق /المركزعلميالقسمال -2
اواسمالبرنامجاألكاديمي -3

 المهني
     326IO الوسيط في التنظيم الدولي

 بكلوريوس علوم سياسية اسمالشهادةالنهائية -4

 :النظامالدراسي -5
 سنوي/مقررات/أخرى

 2023-2022سنوي

ملةفيالتعليمالعاليمعاييرالجودةالشا المعتمدبرنامجاالعتماد -6

سوقالعمل:الهيئاتالدبلوماسية,المنظماتالدولية,االعالم,العالقات المؤثراتالخارجيةاألخرى -7

 العامة.
2/10/2022 تاريخإعدادالوصف -8

 أهدافالبرنامجاألكاديمي -9
 

 يتعرفالطالبنظرياتالعالقاتالدولية.-أ

 للمنظماتالدولية.يعرفالطالباالصولالنظرية-ب

 يميزالطالببينالمنظماتالدوليةواالقليميةوالمتخصصة.-ج

تزويدالطالببالمعرفةالعلميةفيميدانالمنظماتالدوليةلكييتمكنمنتحليلاسبابالنزاعاتالدولية-د

 وأدارتهاوكيفيةتسويتها.
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 والتعلموالتقييمالمطلوبةوطرائقالتعليمبرنامجمخرجاتال -10

 االهدافالمعرفية -ت
يعرفالطالبنظرياتدراسةالمنظماتالدولية-1أ

يعرفالطالبالتطورالتأريخيللمنظماتالدولية.-2أ

 يعرفالطالبالعناصرالالزمةلقيامالمنظماتالدوليةوتمييزهاعنالمؤتمرالدولي.-3أ
 دوليةعنطريقالمعاهداتالجماعية.يعرفالطالبكيفيةنشوءالمنظماتال-4أ
 يميزالطالببينانواعالمنظماتالدولية.-5أ
 يفهمالطالبوظائفالمنظماتالدوليةالعالميةواالقليميةوالمتخصصة.-6أ

برنامجالخاصةبالاألهدافالمهاراتية–ب

ميةواالقليمية.تطويرقدراتالطالبعلىنقدوتحليلدورالمنظماتالدوليةالعال–1ب

تأهيلالطالبعلىمهارةتفسيروظائفالمنظماتالدوليةفيضوءمضموننصوص–2ب

مواثيقها.

تأهيلالطالبالعدادالتقاريروالبحوثوالدراساتالتيتسهمفيدعمالحلولالسلميةللنزاعات–3ب

 
 طرائقالتعليموالتعلم

المحاضرة.-1

التوضيحالشرحو-2

عرضالمادة.-3

االسئلةواالجوبة.-4

 التقاريروالبحوث.-5
 طرائقالتقييم

االمتحاناتالنظرية.-1

المشاركاتالصفية.-2

 مناقشةالتقاريروالبحوث.-3
األهدافالوجدانيةوالقيمية.-ج

نون.تنميةثقافةالحفاظعلىالسلمواالمنومبدأسيادةالقا-1ج

ترسيخثقافةحبالسلمواالمنوالمشاركةفيتحملمسؤولياته.-2ج

تعزيزقيمالعدلوالمساواة.-3ج

تعزيزروابطاالنتماءوالمواطنةبماينسجممعقيمالمجتمعالعراقيبوصفهجزءاًمنالمجتمع-4ج

 الدولي.
 طرائقالتعليموالتعلم

الكتابالمنهجي.-1

واالجوبة.االسئلة-2

الحلقاتالنقاشية.-3

المشاركاتالصفية.-4

 مناقشةالتقاريروالبحوث.-5
 طرائقالتقييم
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االمتحاناتالنظريةواالنشطةالصفية.

 
 



.الشخصي(األخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطور)المهاراتالمنقولةالتأهيليةوالمهاراتالعامة-د

ات.توظيفالمصطلح-1د

توظيفمناهجدراسةالمنظماتالدولية.-2د

ربطالمنهجبالواقعالعملي.-3د

 القدرةعلىالنقاشوالطرحالعلمي.-4د

 طرائقالتعليموالتعلم

الشرحوالتوضيح.

 
 طرائقالتقييم

 
 االختباراتالمختلفة.

 بنيةالبرنامج -11

 الساعاتالمعتمدة اسمالمقررأوالمساقمقررأوالمساقرمزال المرحلةالدراسية

عملينظري

الوسيطفيالتنظيم  الثالثة

 الدولي
ساعة-2

 نظري
-------- 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



 

  72الصفحة  
  

 

 التخطيطللتطورالشخصي -12

 ادارة الوقت بفاعلية. -1
 القدرة على العمل المنظم. -2
 تحديد االولويات. -3
4-b .القدرة على توجيه وتحفيز االخرين 

 المعهد(األنظمةالمتعلقةبااللتحاقبالكليةأو)وضعمعيارالقبول -13

 القبول المركزي بحسب المعدل العام للطالب.
 

 أهممصادرالمعلوماتعنالبرنامج -14

 الكتاب المنهجي. -1
 المصادر والمراجع الخارجية. -2
 ت والدوريات التخصصية.المجال -3
 شبكة المعلومات الدولية. -4
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 نموذج وصف المقرر

 نموذج وصف المقرر
 العربي االسالمي وصف المقرر: الفكر السياسي

من الطالب تحقيقها  المتوقعةمقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  إيجازايوفر وصف المقرر هذا 
القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها وبين وصف  االستفادةذا كان قد حقق مبرهنا عما ا

 البرنامج.

 
 العلوم السياسيةالقانون و / كلية جامعة ديالى المؤسسة التعليمية -15

 العلوم السياسية القسم العلمي /المركز -16

   325AIPTالعربي االسالميالفكر السياسي  رمز المقرر اسم/ -17

الحضور  لأشكا -18
 المتاحة

 محاضرات تفاعلية "الكترونية من خالل منصة كالس رووم

 2123-2122ينوي  الفصل/السنة -19

عدد الساعات  -20
 الدراسية/الكلي

 ساعات أسبوعيا 3

 أعدادتاري   -21
 هذا الوصف

2/11/2122 

 أهداف -22
 المقرر

 

 :يهدف هذا المقرر الى
صورة عامة، تهيئة واعداد الطلبة بدراسة ماهية الفكر السياسي ب -11

 بصورة خاصة.االسالمي  والفكر السياسي العربي
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 ، وخصائصه.اإلسالميالعربي  دراسة مصادر الفكر السياسي -11
فضاًل  االسالمي الفكر السياسي العربيأعالم ومفكري بيان ودراسة  -12

 التي عاصروهاوالسياسية  األوضاع االجتماعيةمعرفة عن 
من  اإلسالمي السياسي العربي الفكراعالم ومفكري موقف دراسة وبيان  -4

 السياسية. كل ما يتعلق بموضوعة السلطة
 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9

 :المعرفية األهداف-أ
 -يهدف هذا المقرر إلى: 

    ف   ت   إل ال  تز      ط  ب        ف      ع �   ف     ة   ف                   -1

 تختص  ه   ت    أل     
      ب   ط  ب          هج     تف       تح� ل           -1
 تز      ط  ب         ظ     تح  �  ف     ظ   ت          -7
     �  ن.     أف       ه   ت    ف   ن     ب     -8
           ال    ف               ض ع ت  إل      -9

 :المهاراتية الخاصة بالبرنامج األهداف-ب

 كسب الطلبة مهارة التحليل السياسي والقدرة على التنبؤ. -1
الربط بين الفكر السياسي العربي االسالمي والواقع الذي عاصره المفكرون آنذاك ربط كل ما تم ذكر   -7

 بالواقع الحالي الذي نعيشه اليوم؛ لإلفادة منها في حياتهم العلمية والعملية.
 في مجال علم السياسة. العلنية الممارسةو المخرجات النظرية بين ربط ال  -8

 طرائق التعليم والتعليم

 الطريقة المباشرة من خالل المحاضرات. -12
 طريقة الحوار واالستجواب والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها -13
 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية ومناقشتها بشكل جماعي. -14

  طرائق التقييم   

 المشاركة اليومية. -1
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 المناقشة والقدرة على استذكار المعلومة -1
 االختبار األسبوعي والشهري والسنوي -7
 الورقة البحثية -8

 الوجدانية والقيمية األهداف-ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه -11
 االختصاصالرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال  -12
 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -13
 االستنباط -14
الالزمتين الستخدام األفكار السياسية في تطوير القيم كسب الطالب القدرة والمهارة  -11

والثقافة االجتماعيتين وتعميق الشعور بالقضايا االجتماعية وضرورة االنشغال الفكري بإيجاد 
 الحلول لها.  

 طرائق التعليم والتعلم

 قشةوالمنا المباشر من خالل المحاضرات األسلوب -1

 طرائق التقييم

 ية اثناء وبعد المحاضرة.اليوم االختبارات -1
 والسنوي.الشهري  االمتحان األسبوعي و -2
 المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي( األخرىالمهارات العامة والترهيلية المنقولة )المهارات -د

 والتحليلية النقاشية الطلبة تحسين مهارات 1 -د
مرحلة القدرة على الربط بين  إلىدركاتهم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم رفع م 2 -د 

 األفكار المتعلمة والواقع.
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 بنيةالمقرر

الساعا األسبوع

 ت
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

الفكر السياسي ماهية  3 األول
العربي اإلسالمي والقوى 

 هالمساهمة في تكوين

 اختبار نظري مع االستجواب اإللقاء

مصادر الفكر السياسي  3 الثاني
 االسالمي وخصائصه

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

االتجاه السياسي  3 الثالث
 الفارابي –الفلسفي 

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب ابن سينا 3 الرابع
االتجاه السياسي الفقهي  3 الخامس

الماوردي وقضية  –
 اإلمامة

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

الوزارة واإلمارة عند  3 السادس
 الماوردي

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

أنواع الملك والممارسة  3 السابع
 السياسية عند الماوردي

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب تيمية ابن 3الثامن
االتجاه السياسي  3التاسع

القاضي عبد  –الكالمي 
 الجبار المعتزلي

 اختبار نظري  االلقاء مع االستجواب

اختبار نظري+  االلقاء مع االستجواب الشريف المرتضى 3العاشر
 تقديم بحوث 

االتجاه السياسي  3الحاديعشر
ون ابن خلد–االجتماعي 

 )حياته وعصره(

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

ابن خلدون وافكاره  3الثانيعشر
 السياسية

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجوابابن األزرق )حياته  3الثالثعشر
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 وعصره(
ابن االزرق )في افكاره  3الرابععشر

 السياسية(
 اختبار نظري ستجوابااللقاء مع اال

افكر السياسي العربي  3الخامسعشر
االسالمي في عصر 

اليقظة العربية )دراسة في 
األوضاع العامة للدولة 

 العثمانية(

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

اثر الثورة العلمية  3السادسعشر
والتدخل األوربي في 

 الدولة العثمانية

 نظري اختبار االلقاء مع االستجواب

رفاعة   -االتجاه الليبرالي  3السابععشر
حياته  -الطهطاوي

افكاره  -وعصره 
 السياسية

 اختبار نظري 

تصور الطهطاوي للحاكم  3الثامنعشر
األعلى للدولة وقضية 
 الخروج على السلطة

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

جمال  -االتجاه الثوري  3التاسععشر
 –: حياته الدين األفغاني

 افكاره السياسية

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 –الحكم الدستوري 3العشرون
 قضية الثورة

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

جمال الدين والفكر 3الحاديوالعشرون
 القومي العربي

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 -االتجاه االصالحي3الثانيوالعشرون
 د عبدهمحم

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

االفكار السياسية عند 3الثالثوالعشرون
 محمد عبده

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب عبد الرحمن الكواكبي3الرابعوالعشرون
 نظرياختبار  االلقاء مع االستجواب محمد رشيد رضا3الخامسوالعشرون
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 البنية التحتية  .12
 صادق / الدكتور جهاد تقيالفكر السياسي العربي االسالمي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 /  ن   ض ه  ح ض ه الفكر السياسي العربي اإلسالمي -8 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
   ف ضل ز    ح  

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي .13







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -االتجاه القومي العربي3السادسوالعشرون
التنظيمات العربية العلنية 

والسرية في مواجهة 
 الحكم العثماني

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

ساطع الحصري 3السابعوالعشرون
ومنهجيته في نظريته 

 القومية

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

بين القومية  التمييز3الثامنوالعشرون
العربية والقوميات 

الوحدة  –االجنبية 
 العربية وسبل تحقيقها

 اختبار نظري االلقاء مع االستجواب

   مراجعة عامة3التاسعوالعشرون
   امتحان نهائيالثالثون
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 وصف مقررات المرحلة الرابعة
 2023-2022للعام الدراسي 
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 صفالمقررو

ب تح   ه     ه  ً   ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  

 ؛ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن             .

 

 

 جامعة ديالى _كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسةالتعليمية .1

 العلومالسياسية المركز/ القسمالعلمي .2

 437FP ارجيةالسياسةالخ رمزالمقرر/ اسم .3

 التعليمالمدمجالحضوروالتعليمااللكتروني أشكالالحضورالمتاحة .4

 2023/2022سنوي السنة/ الفصل .5

 ساعاتفياالسبوع(3) (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

 لمقاربةلهاتعريفالطالببمفهومالسياسةالخارجيةوالمفاهيما -1
 بهم الخاص البحث كتابة عملية في منها لالستفادة والمعاصرة التعليمية المناهج الطالب تدريس-2

 معرفةالطالببالقيودالداخليةوالخارجيةالمؤثرةعلىالسياسةالخارجية-3
بعهاالدولمنخاللتمكينالطالبمنتحليلمفهومالسياسةالخارجيةلمواجةاالحداثوالتطوراتالتيتت-4

 سياستهاالخارجيةباتجاةالدولاالخرى

 
 

 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10
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 األهدافالمعرفية -أ
 دراسةنظريةالسياسةالخارجيةحيثشملتمفهومالسياسةالخارجيةوالمفاهيمالمقارنةلها-1أ
 بشقيهاالتقليديوالمعاصرتوضيحودراسةمناهجالسياسةالخارجية-2أ
 دراسةاهمالعواملالمؤثرةفيالسياسةالخارجيةوالتيتتدرجتحتعواملداخليةوخارجية -3أ
   ف    تغ   ت   جت  ع     ت  ت  ن ف    ط  ع             ي          حز ب          -4أ

   ض ع ت   ت       أي        ج  ع ت   ضغط فضال عن       ل   خ  ج     ت  تت  ز ع�ى  
           ت تالت              ظ  ت            ش   ت  ت   ة   ج     

معرفةدوروزارةالخارجيةفيعمليةصنعالقرارعلىالرغممنمعرفةانهذاالدوريقتصر -5أ

 علىالجانبالتنفيذي
   
 . األهدافالمهاراتيةالخاصةبالمقرر  -ب

يقدراتالطالبعلىتحليلمفهومالسياسةالخارجيةوالتميزفيهماوبينالمفاهيمالمقاربةتطو– 1ب

 لها
تأهيلالطالببصورةمنهجيةلكتابةبحثالتخرجمنخاللأدراكهمومعرفتهمبمناهجالبحث – 2ب

 العلميبشقيهاالتقليديوالمعاصر
 اسيةوامكانيةتحليلهابطريقةعلميةتأهيلالطالببقدرتهمعلىمواليةاالحداثالسي-3ب 
 طرائقالتعليموالتعلم

 طريقةااللقاءالبماشر-1
طريقةالحواروالمناقشة-2

 POWER POINT  �ف ت  ل PDFاستخدامملفات-3
 ع ل   ئ�    ج         ل  ح ض ة -4
 ت         ق ع ل -5
 
 

 طرائقالتقييم

االمتحاناتالنظرية-

اليوميةالمشاركات-2

تقيممنخاللاالسئلةواالجوبة-3

 تقيممنخاللقدرةالطلبةعلىاستذكارالمعلوماتلكلالمحاضراتالسابقة-4
 
 
 
 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج
توعيةالطالبباهميةاالستراتيجيةعلىاعتبارهاجزءمنالسياسةوتابعةلها-1ج

لطرائقالتيتتبعهاالدولألدارةأيازمةممكنةانتتعرضلهاالدولبياندوراالدواتوا-2ج

تعريفالطالبباأهماالستراتيجياتالتيتتبعهاالدولالفاعلةعلىالمستوىالتعليميوالدولي-3ج

تعريفالطالبحولاهماالسبابالدافعةللحروبمنخاللادراكهمالمعرفيباأهمالنظريات-4ج

 الفكريةأياعطتتفسيراتواضحةودقيقةعنتفسيرظاهرةالحروبواالتجاهات
 طرائقالتعليموالتعلم
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إثارةمجموعةمنالتساؤالتواالشكالياتاوالجدلياتالتييثيرهاموضوعكلمحاضرة -1

مناقشةالطلبةحولكلموضوعتمشرحةبشكلمفصلووضعملخصألهمالمخرجاتاالساسية- -2

 سابقةلكلمحاضرة
 
 
 طرائقالتقييم

اختباراتنظرية-

طرحمجموعةمناالسئلة-2

 اجراءمناقشاتمستفيضةحولكلموضوعيخصالمحاضرة-3
 
 
 

 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) لتأهيليةالمنقولةالمهاراتالعامةوا -د
تمكينالطلبةمنفهممصطلحاالستراتيجيةوتحديدنطاقةوأوجةاستهدافة-1د

تمكينالطلبةمنفهمظاهرةالحربومكانتهافيالفكراالنسانيومعرفةاسبابهاودوافعها-2د

فىالطلبةباأهماستراتيجياتالمجابهةوالصراعبمختلفتقسيمهاالتقليديوالنووياضافةالىمعر-3د

استراتيجيةالتكنومعلوماتية

 تمكينالطلبةمنمعرفةاهماالستراتيجياتالرئسيةالتيتتبعهاالدول-4د
  

 

 بنيةالمقرر .11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو/ الوحدةاسم

 الموضوع
طريقة

 التعليم
 طريقةالتقييم

مفهومالسياسة 3 1

الخارجيةوالمفاهيم

 المقاربة

االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبارنظري

المناهجالتقليدية 3 2

 _المنهجالتاريخي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

المنهجالمثالي 3 3

 والمنهجالواقعي
االلقاءمع 

 ستجواباال
 اختبار نظري

الواقعيةالجديدة 3 4

 والمنهجالسلوكي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

المناهجالمعاصرة 3 5

 _منهجالتحليلالنظمي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

المنهجالمقارن 3 6

 _المنهجالتحليلي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

تخاذالقرارمنهجا 3 7

 _المنهجالوظيفي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

 اختبار نظريااللقاءمع اهدافالسياسة 83
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الخارجيةوعملية

 صنعالقرار
 االستجواب

القيودعلىالقرارات 93

 فيالسياسةالخارجية
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

خصائصالقرارات 103

 ةالخارجيةفيالسياس
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

االلقاءمع  أختبار 113

 االستجواب

اختبارنظري

 وعملي
ظاهرةالقيادةواثرها) 123

فيعمليةصنعالقرار

فيالسياسةالخارجية(

 دوافعونظرياتالقيادة

االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

انواعوحداتصنع 133

 القرار
االلقاءمع 

 االستجواب

 اختبار نظري

نماذجعمليةصنع 143

 القرار
االلقاءمع 

 االستجواب
المنصة 

 االلكترونية
المنصات  امتحاننصفالسنة 153

 االلكترونية
 اختبار نظري

العواملالمؤثرةفي 163

السياسةالخارجية

 _االبعادالداخلية

االلقاءمع 

 االستجواب
 ظرياختبار ن

االلقاءمع  تكملةلالبعادالداخلية 173

 االستجواب
 اختبار نظري

العواملاالجتماعية 183

الطابعالقومي

والعواملالمكونة

 للطابعالقومي

االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري

االلقاءمع  الرأيالعام 193

 االستجواب
 اختبار نظري

لقاءمعاال  االحزابالسياسية 203

 االستجواب
 اختبار نظري

االلقاءمع  جماعاتالضغط 213

 االستجواب
 اختبار نظري

االلقاءمع  اختبار 223

 االستجواب
اختبار نظري 

 وعملي
االبعادالخارجية 233

 _الرأيالعامالعالمي
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري 

االلقاءمع  التكتالتالدولية 243

 االستجواب
 اختبار نظري 

االلقاءمع  المنظماتالدولية 253

 االستجواب
 اختبار نظري 
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الشركاتمتعددة 263

 الجنسيات
االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري 

وزارةالخارجيةبين 273

وظيفةالتنفيذوصنع

 القرار

االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري 

لوماسيةكأداةاوال:الدب 283

منادواتالسياسة

الخارجية

ثانيا:كينديوزارة

الخارجية

ثالثا:نيكسونوزارة

الخارجية

رابعا:تنفيذعملية

 صنعالقرار

االلقاءمع 

 االستجواب
 اختبار نظري 

االلقاءمع  مراجعةشاملة 293

 االستجواب
 اختبار نظري 

المنصة  امتحاننهائي 303

 ونيةااللكتر
المنصة 

 االلكترونية
 

 البنيةالتحتية .12

 السياسةالخارجيةلالستاذالدكتورأحمدنوريالنعيمي ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

مصادرعلميةمتنوعةومختصةبالسياسةالخارجيةمنهاتحليل (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

 السياسةالخارجيةللدكتورمحمدسيدسليم

تبوالمراجعالتييوصىبهااـالك

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
المجالتالعلميةالمختصةبالسياسةالخاجيةوالدوريات

 االكاديميةالمختصةفيالعلومالسياسية

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 سياسةمواضيعمتعددةذاتاهتمامواسعبموضوعال

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .13

   
العملعلىتطويرالمحتوىالدراسيبالحذفواالضافةواالستبدال-1ج

 استعمالطرائقتدريسيةحديثةحسبطبيعةالمادة-2ج
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعةديالى/كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية -1

 العلومالسياسية /المركزعلميالقسمال -2

  430PSRNSالنظامالسياسيفيتركياوايران قرراسم/رمزالم -3

 التعليمالمدمج)حضورودروسالكترونية( أشكالالحضورالمتاحة -4

 2023–2022سنويللعامالدراسي الفصل/السنة -5

 ساعتاناسبوعيا )الكلي(عددالساعاتالدراسية -6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف -7

 أهدافالمقرر -8

لبعلىالتعاملعلىنحوايجابيمنموقعه,كطالبفيالعلومالسياسيةومنموقعهتمكينالطا -5

المستقبليكمتخصصفيمجالهاوكمواطنلهالرأيالناضجوالسديدواالدراكالمتكاملوبالتالي

 الموقفالناضج.

 اوايرانتدريبالطالبعلىمواكبةاحدثالتطوراتواالحداثالمتعلقةبالنظامالسياسيفيتركي -6

 
 
 

 ت ق    ن   ط  ب تح   ه    ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �    

   ت ح .       ن     ط    ه     ن       ت �     ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف ص 

 ؛        .
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 وطرائقالتعليموالتعلموالتقييممقررمخرجاتال-9

 هدافالمعرفيةاأل-أ
تزويدالطالببفهمطبيعةالنظامالسياسيفيتركياوايران-1أ

يحللالطالبالمتغيراتالتيتحصللكالالنظامينفيتركياوايران-2أ

 تدعيمالقدراتالنظريةلدىالطلبة-3أ
 تعريفالطالببالنظامالسياسيفيتركياوابران-4أ
 -5أ
 -6أ

مقرر.المهاراتالخاصةبالأهداف-ب

تطويرقدراتالطالبعلىتقييمالنظامالسياسيفيتركياوايران.–1ب

تأهيلالطالبمنهجياًونظرياًلكتابةابحاثودراساتفيمستقبلهمالمهني.–2ب

ىمواكبةاالحداثوالتطوراتالسياسيةوتقديماوراقعملبشأنها.تدريبالطالبعل–3ب

 -4ب

 طرائقالتعليموالتعلم

 المحاضرة -12

 االسئلةواالجوبة -13

 االمتحاناتالشفوية -14

 




 
 طرائقالتقييم

 االمتحاناتالنظرية -10

 المشاركاتالصفية -11

تقييمالتقاريروالبحوث -12
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القيميةاألهدافالوجدانيةو-ج

تمكينالطالبمنفهمالنظامالسياسيفيتركياوايران-1ج

تمكينالطالبمنتقديمالرايحولعملالنظامالسياسيفيتركياوايرانوشرعيتهما.-2ج

تشجيعالطالبللتعبيرعنرأيهمبصورةهادفةوايجابية.-3ج

قالنظريةالديمقراطيةمعرفةالطالبطبيعةالنظامالسياسيفيتركياوايرانوف-4ج

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 مناقشةالتقاريرالعلميةوالبحوث -13

 االسئلةواالجوبة -14

 المشاركاتالصفية -15

 PDF ,POWER POINTالفيديو, -16



 
 طرائقالتقييم



االختباراتواالنشطةالصفية



 
رىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي(.المنقولة)المهاراتاألخالتأهيليةالمهاراتالعامةو-د

مهارةالتقييم-1د

توظيفالمصطلحات-2د

ربطالمادةبالواقعالمجتمعي-3د

 -4د



 

  88الصفحة  
  

 

 بنيةالمقرر 13

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

 3، 2، 1 4 – 3-2-1 ة والحضارةالدولة العثماني د-ج-ب-أ 2 1

 = = 1876دستور  = 2 2

القوى االجنبية والخالفة  = 2 3
 العثمانية

= = 

النتائج المترتبة على  = 2 4
 الغاء الخالفة

= = 

مفهوم العلمانية عند  = 2 5
 اتاتورك

= = 

االسالم والحزب  = 2 6
 الديمقراطي

= = 

 = = 1921دستور  = 2 7

 = = 1924دستور  = 2 8

 = = نظام الحزب الواحد = 2 9

 = = المعارضة السياسية = 2 10

 = = 1960انقالب  = 2 11

 = = 1960دستور  = 2 12

 = = 1980انقالب  = 2 13

 = = 1982دستور  = 2 14

وابرز  2016انقالب  = 2 15
 التعديالت الدستورية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 لكترونيةاال
 3، 2، 1 4، 3، 2،  1 النظام السياسي في ايران = 2 16

الثورة البيضاء  = 2 17
 والدستورية

= = 

المؤسسات الدستورية في  = 2 18
 عهد الشاة

= = 

 = = 1906دستور  = 2 19

االحزاب السياسية في  = 2 20
 عهد الشاة

= = 

 = = حزب تودة = 2 21

 = = ااالحزاب الحكومية = 2 22

 = = 1979احداث شباط  = 2 23

اسباب نجاح ثورة  = 2 24
1979 

= = 

الفكر السياسي لالمام  = 2 25
 الخميني

= = 

 وتعديالته 1979دستور  = 2 26
 

= = 

 = = الولي الفقية = 2 27

 = = مجلس الشورى = 2 28
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 البنيةالتحتية11

 ال يوجد كتاب مقرر ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

احمد نوري النعيمي وحسين علي الجميلي: النظام  -10ـالمراجعالرئيسية)المصادر(2
 السياسي في تركيا وايران: الدار الجامعية

يرانية : العربي للنشر: ستار جبار عالي: التجربة اال -11
2019 

 وتعديالته 1979الدستور االيراني   -12

امال السبكي: تاريخ ايران السياسي بين ثورتين: علم  -13
 المعرفة

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 (المجالتالعلمية,التقارير,....)
لعراق المجالت االكاديمية المتخصصة في العلوم السياسية في ا -9

 والبالد العربية.

 السياسية الدولية/ مركز االهرام للبحوث والدراسات -10

بـالمراجعااللكترونية,مواقعاالنترنيت

.... 
 المواقع االلكترونية المتعددة ذوات االهتمام و العالقة بالموضوع

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي12



/%سنوياًبالتعاونمع20ةالتطوراتالعلميةبنسبةالتزيدعناضافةمعلوماتجديدةللمادةالدراسيةلمواكب

اللجنةالعلميةفيالقسم





 
 

 

 

االحزاب السياسية  = 2 29
 والمعارضة

= = 

المنصات  امتحان = 2 30

مية التعلي

 االلكترونية

المنصات 

التعليمية 

 االلكترونية
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعةديالى/كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية -1

 العلومالسياسية /المركزعلميالقسمال -2

   429PIالنظامالسياسيفياسرائيلوالسلطةالفلسطينية اسم/رمزالمقرر -3

 التعليمالمدمج)الحضوروالتعليمااللكتروني( حضورالمتاحةأشكالال -4

 2023-2022سنويللعامالدراسي الفصل/السنة -5

 ساعتاناسبوعيا )الكلي(عددالساعاتالدراسية -6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف -7

 أهدافالمقرر -8

 تعريفالطالبببنيةالنظامالسياسياالسرائيلي -1

 لبالتركيبةاالجتماعيةواالثنيةفيالمجتمعاالسرائيليوالتناقضاتفيداخلهتدريسالطا -2

 تمكينمنتحليلتطورالفكرالسياسيالفلسطينيباتجاهاقامةالدولةالفلسطينية -3

 يعرفالطالببمؤسساتالسلطةالفلسطينيةالسياسيةوالدستورية -4

 
 

 

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه  

   ت ح .       ن     ط    ه     ن       ت �     ى  ن ف ص    ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة   

 ؛        .
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 تعلموالتقييموطرائقالتعليموالمقررمخرجاتال9

 هدافالمعرفيةاأل-أ
يعرفالطالبطبيعةوآليةعملالنظامالسياسيفياسرائيل.-1أ

يعرفالطالبآليةعملوتكوينالسلطةالفلسطينية.-2أ

 يحللالطالبالنظامالسياسياالسرائيلي:المجتمعوالمؤسسات-3أ
 باتجاهبناءالمؤسساتوالسلطة.يحللالطالبتطورالفكروالممارسةالفلسطينية-4أ
 -5أ
 -6أ

مقرر.الخاصةبالراتيةالمهااألهداف-ب

تطويرقدراتالطالبعلىتقييموتحليلالنظامالسياسياالسرائيلي–1ب

تطويرقدراتالطالبعلىتقييموتحليلالسلطةالفلسطينية.–2ب

ودراساتحولالنظامينتأهيلالطالبمنهجياونظريالكتابةابحاث–3ب

 تدريبالطالبعلىمواكبةاالحداثوالتطوراتالسياسيةوتحليلها.-4ب

 طرائقالتعليموالتعلم

 المحاضرة -1

 الشرحوالتوضيح -2

 االسئلةواالجوبة -3

التقاريروالبحوث -4





 
 طرائقالتقييم



 االمتحاناتالنظرية -1

 ةالمشاركاتالصيفيةوالفيةاالفتراضي -2

تقييمالتقاريروالبحوث -3
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األهدافالوجدانيةوالقيمية-ج

تمكينالطالبمنتحليلاثرالسياساتاالسرائيليةعلىمستقبلالمنطقةوالعالمالعربي-1ج

تشجيعالطالبعلىبناءتصوراستراتيجيلمواجهةاالخطارالتيتهددامنومستقبلالمجتمعات-2ج

االسرائيليةالعربيةنتيجةالسياسات

-3ج

-4ج

 
 طرائقالتعليموالتعلم

 االسئلةواالجوبة -1

 المشاركاتالصيفية -2

 مناقشةالتقاريروالبحوث -3

PDF, POWR POINTالفيديو, -4

 
 طرائقالتقييم



 االختباراتالنظرية -1

 االنشطةالصفية -2

 اوراقالعمل -3

االختباراتااللكترونية -4



 
المنقولة)المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي(.هيليةالتأالمهاراتالعامةو-د

متابعةالتطوراتالسياسيةفيالصراعالفلسطيني-1د

توظيفالمعلومات-2د

مهارةالتقييم-3د

 -4د
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 بنيةالمقرر .14

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسمالوحدة/أو

 الموضوع
 طريقةالتقييم ليمطريقةالتع

  د-ج-ب-أ 2 1
الجذور الفكرية 

وااليديولوجية للحركة 
 الصهيونية

1,2,3,4 1,2,3,4 

الجذور التنظيمية للنظام  = 2 2
السياسي االسرائيلي: 

 –المنظمة الصهيونية 
 الوكالة اليهودية

= = 

مستندات المشروع  = 2 3
الصهيوني الثالثة إلقامة 

 عد بلفورو  -الدولة: أوال

= = 

 -صك االنتداب ثالثا -ثانيا = 2 4
 قرار التقسيم

= = 

مؤسسات النظام  = 2 5
السياسي االسرائيلي: 

مشكلة الدستور في 
 اسرائيل

= = 

السلطة التشريعية )  = 2 6
 الكنيست (

= = 

السلطة التنفيذية :  = 2 7
 )رئيس الدولة (

= = 

السلطة التنفيذية )  = 2 8
 الحكومة (

= = 

النظام االنتخابي : التمثيل  = 2 9
 النسبي

= = 

النظام الحزبي  = 2 10
 -االسرائيلي: اوال

 الخصائص والوظائف

= = 

تعددية االحزاب  -ثانيا   = 2 11
 االسرائيلية وتصنيفها

= = 

الصراعات الحزبية  -ثالثا = 2 12
 على السلطة

= = 

الصراع السياسي على  = 2 13
الولى السلطة: المرحلة ا

1948 – 1977  

= = 

صراع السياسي على ال = 2 14
السلطة: المرحلة الثانية 

1977- 2020   

= = 

 الكتروني الكتروني امتحان  = 2 15
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 البنيةالتحتية .15

 ال يوجد كتاب مقرر ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

مدخل تاريخي للصراع  = 2 16
 الصهيوني -الفلسطيني 

1,2,3,4 1,2,3,4 

منظمة التحرير  = 2 17
الفلسطينية: المؤسسات 

 والسياسات

= = 

تحليل االتفاقيات  = 2 18
االسرائيلية  –الفلسطينية 

)  1اتفاق اوسلو -1:
بروتوكول  -2(  1993

باريس االقتصادي 
 -3(  1994)نيسان 

اتفاق القاهرة )مايس 
1994 ) 

= = 

 2اتفاق اوسلو  -4 = 2 19
 -5(  1995)ايلول 

اتفاق الخليل ) كانون 
 ( 1997الثاني 

= = 

اتفاق واي ريفر  -6 = 2 20
بالنتيشن ) تشرين االول 

اتفاقية شرم  -7(  1998
 ( 1999الشيخ ) ايلول 

= = 

مشروع جدار الفصل  = 2 21
 العنصري العازل

= = 

المفاوضات حول مستقبل  = 2 22
السلطة الفلسطينية ) 

1999 – 2013 ) 

= = 

هيكلية السلطة  = 2 23
الفلسطينية: القانون 
 االساسي الفلسطيني

= = 

 = = لطة التشريعيةالس = 2 24

 = = السلطة التنفيذية   = 2 25

 = = السلطة القضائية = 2 26

السياسات االسرائيلية  = 2 27
المؤثرة على السلطة 

 القدس -1الفلسطينية: 

= = 

 -3المستوطنات  -2 = 2 28
الطرق االلتفافية 

 االسرائيلية

= = 

 -5الحواجز والمعابر  -4 = 2 29
 المياه

= = 

الكترونيالكتروني امتحان =302
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 علمية متنوعة خمتصة بدراسة اجملتمع االسرائيلي والسلطة الفلسطينية مصادرـالمراجعالرئيسية)المصادر(2

اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 (علمية,التقارير,....المجالتال)
 الدوريات االكادميية املتخصصة يف العلوم السياسية -1

 جمالت خمتصة بالدراسات الفلسطينية -2

 كتب متخصصة باملوضوع -3

بـالمراجعااللكترونية,مواقعاالنترنيت

.... 
 مواضيع متعددة ذات اهتمام مبوضوعات الدراسة

 
 خطةتطويرالمقررالدراسي .16





%سنوياًبالتعاونمعاللجنة20علوماتجديدةللمادةالدراسيةلمواكبةالتطوراتبنسبةالتتجاوزاضافةم

العلميةفيالقسم
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنًا ع

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى المؤسسة التعليمية -1

 قسم العلوم السياسية    القسم العلمي  / المركز -2

    434DYالدبلوماسية في عالم متغير اسم / رمز المقرر -3

 )محاضرات تفاعلية حضور الكتروني( أشكال الحضور المتاحة -4

 2123-2122سنوي  الفصل / السنة -1

 ( ساعة في االسبوع2) عدد الساعات الدراسية )الكلي( -1

 2/11/2122 تاري  إعداد هذا الوصف  -7

 أهداف المقرر -8

 اوخصائصه اوطبيعته تاري  العالقات الدبلوماسيةالتعريف ب
 عنى ومفهوم الدبلوماسية وتنظيماتها في العالقات الدوليةبيان م     
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 معرفة ماهية الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية     

 توضيح اشكال وانواع الدبلوماسية في العالقات بين الدول
 شرح مفهوم المفاوضات الدبلوماسية وبيان قواعد االسبقية 

 بعوثين الدبلوماسين وبيان دراجاتهمتفصيل انواع المراسالت الدبلوماسية بين الم
 
 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .14

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطلبة قادرين فهم طبيعة العالقات الدبلوماسية بين الدول. -1أ
 تمكين الطلبة من فهم اشكال االمتيازات والحصانات التي يتمتع بها الدبلوماسين -2أ
 الطلبة بمفهوم المفاوضات وكيفية ادارتها. تبصير -3أ
 تنمية معرفة الطلبة برنواع الحصانات واالمتيازات وكيفية االلتزام بحدودها -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة قواعد االسبقية الدبلوماسية والبروتوكوالت بكافة انواعها. -1أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ب من معرفة اسباب اقامة العالقات الدبلوماسية بين الدول المختلفة.تمكين الطال – 1ب
 تمكين الطالب من القيام بعملية تحليلية الهداف اقامة العالقات الدبلوماسية وضرورة تنميتها.  – 2ب
تمكين الطالب من فهم  البدائل التي يتم اعتماها كاسلوب مالئم الدارة المفاوضات  – 3ب

  الدبلوماسية..
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات االكاديمية االلكترونية لشرح المقرر. --
 االستعانة باالمثلة العملية والتطبيقية لشرح المقرر. --
دراسة امثلة حية من واقع العالقات الدبلوماسية بين الدول كتطبيقات يمكن االستعانة بها لشرح  --

 مفردات المقرر واحكامه وقواعده.
 طرائق التقييم      
 واجبات منزلية. --
 اجراء امتحانات يومية ومفاجئة. --
 ممارسات يومية على شكل اسئلة للطلبة قبل وبعد شرح المقرر الغراض الفهم والتقييم. --
 امتحانات فصلية ونهاية السنة. --
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ية في تحقيق االستقرار الدولي.توعية الطلبة برهمية العالقات الدبلوماس-1ج
 بيان دور المفاوضات الدبلوماسية كاسلوب سلمي في تنمية العالقات الودية بين الدول. -2ج
 تعريف الطلبة باالشخاص الدبلوماسيين الذين يمثلون بلدانهم في العالقات الخارجية. -3ج
  الدولية وتنميتها. بيان طبيعة وعمل المبعوثين الدبلوماسيين في ادارة العالقات  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
تدعيم  المقرر باالمثلة العملية بمايعزز امكانات الطالب وقدراته العلمية وتعزيز ثقته بنفسه من خالل   --     

 حلها وتدريبه على معالجتها. 
الها اليومية والنصفية والنهائية تحليل االسئلة العملية  والتدريب عليها من خالل االمتحانات بكافة اشك --     

 مع التاكيد في هذه الممارسة على الجوانب القيمية في معالجتها والحلول المقترحة في اجاباتها.
 

 طرائق التقييم    
 المناقشة العلمية والتحليلية للوصول الى فهم الحلول والمعالجات اثناء المحاضرات . -
 االمتحانات اليومية االلكترونية. -

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

 تمكين الطلبة من معرفة اسلوب الحوار الدبلوماسي. -1د
 تمكين الطلبة من معرفة كيفية تحليل االحداث السياسية في العالقات الدولية. -2د
 كيفية معالجة وادارة االزمات الدولية من خالل القنوات الدبلوماسية. تمكين الطلبة من معرفة -3د
 تمكين الطلبة من معرفة دور المبعوثين الدبلوماسيين في خدمة بلدانهم ومصالحها في الخارج.   -4د
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 بنية المقرر .17
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 تقييمطريقة ال طريقة التعليم

اصلها وتعريفها  التعربف بالدبلوماسية 2 االول 
 والمفاهيم الخاصة بها

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

نشرة وتطور  2 الثاني
 الدبلوماسية

 المجتمعات القديمة
 العصر الوسيط

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

نشرة وتطور  2 الثالث
 الدبلوماسية

المفهوم العربي 
 مي للدبلوماسيةاالسال

االلقاء مع 
 االستجواب

اختبار نظري 
+ تقديم 

بحوث حول 
 الموضوع

الدبلوماسية في  2 الرابع
 العصر الحديث

الى  11من القرن 
 الوقت الحاضر

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري 

سمات الدبلوماسية  2 الخامس
 الحديثة

العلنية/الجماعية/السيا
 سية/الشعبية/الشاملة

قاء مع االل
 االستجواب

 اختبار نظري

القواعد المنظمة  2 السادس
 للعالقات الدبلوماسية

مفهوم القانون 
 الدبلوماسي ومصادره

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

مظاهر الدبلوماسية  2 السابع
 المعاصرة

العلمية/الحضارية/الال
 سياسية/القمة/ المنوال

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري 

العربية/االمريكية/  نماذج دبلوماسية 2 الثامن
 السوفيتية/الفرنسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

االشخاص  2 التاسع
 الدبلوماسين

االلقاء مع  رئيس الدولة
 االستجواب

اختبار نظري 
+ تقديم 

بحوث حول 
 الموضوع

االشخاص  2 العاشر
 الدبلوماسين

االلقاء مع  وزير الخارجية
 تجواباالس

 اختبار نظري

الحادي 
 عشر

االشخاص  2
 الدبلوماسين

المبعوثون 
 الدبلوماسيون

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري
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انواعها وعددها  البعثات الدبلوماسية 2 الثاني عشر
 ومكاتبها 

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري
 
 

افتتاحها وانواعها  البعثات القنصلية 2 الثالث عشر
 اتهاوحصان

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

حق التمثيل  2 الرابع عشر
 الدبلوماسي

مفهومه وانواع الدول 
 التي تمتلكه 

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 
 عشر

افتتاح البعثات  2
 الدبلوماسية

مراحل االختيار 
والموافقة والتعين 
 وارواق االعتماد

االلقاء مع 
 االستجواب

 ر نظرياختبا

السادس 
 عشر

مهام البعثات  2
 الدبلوماسية

التمثيل/المفاوضة/الم
 الحظة / الحماية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 
 عشر

االمتيازات والحصانات  2
 الدبلوماسية

 

االطار العام واالسس 
 التاريخية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

 ماهية االمتيازات 2 الثامن عشر
والحصانات 
 الدبلوماسية

الحصانات الشخصية 
والقانونية واالمتيازات 

 المالية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

التاسع 
 عشر

حدود الحصانات  2
واالمتيازات 
 الدبلوماسية

 بالنسبة لالشخاص
 بالنسبة للمكان
 بالنسبة للزمان

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

 اللغة الدبلوماسية الدبلوماسيةالمراسالت  2 العشرون
 اصول المراسالت

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الواحد 
 والعشرون

المفاوضات  2
 الدبلوماسية

 المفاوضات الثنائية
السرية والعلنية في 

 المفاوضات

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الثاني 
 والعشرون

المفاوضات  2
الدبلوماسية لحل 

 لدوليةالمنازعات ا

المباشرة/المساعي 
الحميدة/ لجان 

التحقيق/ التحكيم/ 

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري
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 البنية التحتية  .18
 أ.د. فاصل زكي محمد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
د. سهيل حسين الفتالوي، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 .2119الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ا

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 ) المجالت العلمية ، التقارير ، نشرات االخبار....  (

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 جميع المواقع االلكترونية  ذات الصلة

 

 

 القضاء
الثالث 
 والعشرون

نتائج المفاوضات  2
 الدبلوماسية

عقد المعاهدات 
وتصنيفها وقواعد 

 تفسيرها

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الرابع 
 والعشرون

دبلوماسية المؤتمرات  2
 جتماعات الدوليةواال

تعريفها وسماتها 
 والتفريق بينها

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 
 والعشرون

دبلوماسية المؤتمرات  2
 واالجتماعات الدولية

اصول عقد المؤتمرات 
 وانواعها

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

السادس 
 والعشرون

دبلوماسية المنظمات  2
 الدولية

االلقاء مع  بيعتها نشرتها وط
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 
 والعشرون

دبلوماسية المنظمات  2
 الدولية

بروتوكالت االسبقية 
 الدبلوماسية

االلقاء مع 
 االستجواب

 اختبار نظري

الثامن 
 والعشرون

البعثات الدبلوماسية  2
 وانتهاء مهمتها

 الطرق االعتيادية
 الطرق االستثنائية

االلقاء مع 
 جواباالست

 اختبار نظري
+ تقديم 

بحوث حول 
 الموضوع
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11
من المهم اعتماد التطورات الحاصلة في الواقع السيما ما يتعلق بالثورة التكنلوجية واثارها على المجتمع         

وظهور انماط جديدة من التعامالت واالنتهاكات التي تصيب حقوق االفراد كالقرصنة االلكترونية وما شابه 
 ذلك.
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 نموذج وصف المقرر

 نموذج وصف المقرر
 الغربي المعاصروصف المقرر: الفكر السياسي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا 
 عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 
 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية يميةالمؤسسة التعل -1

 العلوم السياسية القسم العلمي /المركز -2

 433WPT الغربي المعاصرالفكر السياسي  اسم/رمز المقرر -3

 )محاضرات تفاعلية "الكترونية( أشكال الحضور المتاحة -4

 2123-2122سنوي  الفصل/السنة -1

 وعياساعات أسب 3 عدد الساعات الدراسية/الكلي -1

 2/11/2122 تاري  أعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8
 

 -يهدف المقرر الى التالي :
ان يتعرف الطالب على الفكر السياسي الغربي المعاصر  -1

 والتغييرات  التي حصلت بالمنتظمات الفكرية
يحيط الطالب باتجاهات المنتظمات الفكرية التي تنوعت للتطور  -1

 الحاصل في المجتمعات الغربية
عرف الطالب على المحطات الفكرية التي ادت الى التحول يت -7

 والتغيير وخاصة انعكاسات الفكر على السياسة .
ان يتعرف الطالب على الطروحات الفكرية المعاصرة التي تمثل  -8

 المستجدات التي فرضها التقدم المعرفي 
 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم -9

 رفية:األهداف المع-أ
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 -يهدف هذا المقرر إلى: 
 .يحيط الطالب بمتغيرات المنتظمات الفكرية وانعكاسها على مؤسسة السلطة -11
 يكتسب الطالب المعرفة الفكرية واهم الطروحات المعاصرة -11
 يتعلم الطالب االثار التي تتركها البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية على النتاج الفكري -12
 تجاهات الفكرية السائدة بالوقت الحالي التعرف على اهم اال -13

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

 يكتسب الطالب المهارة في تحليل النظريات السياسية والمنتظمات الفكرية وعلل ظهورها وتاثيرها  -4
د لديه القدرة يتمكن الطالب من اعمال العقل لعقد المقارنات سواء بين المفكرين ام المنتظمات الفكرية مما يول -1

 على النقد العلمي
 يتعلم الطالب النقد الفكري للمنتظمات الفكرية نظريا وعمليا  -1

 

 طرائق التعليم والتعليم

 المحاضرات المباشرة  -4
 النقاشات داخل الصف -1
 كتابة االوراق واالراء حول مفردات المنهج -1
 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والشهرية -9
 عل في المحاضرةمستوى التفا -11
 الحضور والفاعلية في الصف -11
 االوراق البحثية -12

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

ان تعرف الطالب واحاطته بالنتاج الفكري يمكنه من االفادة في الزيادة المعرفية والثقافية لمرحلة مهمة من التاري  
ثقافية وبيان اثرها على حياته اليومية وفهمه لالحداث السياسي االوربي مما يمكنه من اعتماد القيم  االجتماعية وال
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   بردها الى جذورها
 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرات االلكترونية المباشرة  -3
 النقاشات التي تدور في المحاضرة  -4

 طرائق التقييم

 االمتحان اليومي والشهري  -9
 مدى تفاعل الطالب خالل المحاضرة -11
 االمتحان النهائي -11

 ات العامة والترهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(المهار -د

تشجيع الطلبة على ابداء الراي وتقبل الراي االخر لما يصب في التطور المعرفي والقدرة على التحليل  1 
 واالستنتاج
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 بنيةالمقرر

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم اسمالوحدة/أوالموضوع الساعات األسبوع

مقدمة عامة في الفكر الغربي  3 األول
 المعاصر

 التفاعل والحضور المحاضرة

 = = عوامل الوهن للفكر الليبرالي 3 الثاني
   انقسام الفكر الليبرالي 3 الثالث
   االتجاه الليبرالي التقليدي 3 الرابع
   االتجاه الليبرالي الخالص  3 الخامس

   االتجاه الليبرالي الراديكالي 3 سادسال
   مراجعة عامة 3 السابع
   النخبوية العامة -االتجاه النخبوي 3 الثامن
   فلفريدو باريتو ودوران النخب 3 التاسع
   التكنوقراط ونظرية النخبة 3 العاشر
الحادي

 عشر

   ثورة المديرين لجيمس برينهام 3

   مراجعة عامة  3 الثانيعشر
   امتحان شهري 3 الثالثعشر
   محاضرة نقاشية 3 الرابععشر
الخامس

 عشر

   امتحان شهري 3

السادس

 عشر

   الماركسية السوفيتية 3

التطور الفكري في االتحاد  3 السابععشر
 السوفيتي 

  

   البيروسترويكا والغالسنوست 3 الثامنعشر
   مراجعة عامة 3 التاسععشر
   لثورة الدائمةا 3 العشرون
الحادي

 والعشرون

   االجتاه الرتوتسكي 3
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 البنية التحتية  .19
  الفكر السياسي الغربيالمعاصر / د. عبدالرضا الطعان ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 تطور الفكر السياسي / جورج سباين -12  ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 2
 تاري  الفكر السياسي / جون توشار -13

 

20.  







 
 

 

 

 

 

الثاني

 والعشرون

 االجتاه املاركسي النقدي 3
 روزا لوكسمبورغ

  

الثالث

 والعشرون

   مدرسة فرانكفورت 3

الرابع

 والعشرون

هربرت ماركوزة واالنسان ذو البعد  3
 الواحد

  

الخامس

 والعشرون

   اليساروية االوربية 3

ادسالس

 والعشرون

   العوملة 3

السابع

 والعشرون

   هناية التاريخ 3

الثامن

 والعشرون

   صدام احلضارات 3

التاسع

 والعشرون

   عالم المعرفة 3
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 نموذجوصفالمقرر

 

 وصفالمقرر

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه  

ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن        ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف  ة      ى  ن ف 

 ؛        .

 

 

          ى /  �         ن     �            ج المؤسسةالتعليمية .1

 قسمالعلومالسياسية    المركز/ القسمالعلمي .2

   431POالرأيالعام رمزالمقرر/ اسم .3

 حضورالكترونيتفاعلي أشكالالحضورالمتاحة .4

 2023ـ2022سنوي/ السنة/ لفصلا .5

 ساعتاناسبوعيا (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

 يهدفالمقررالىالتعريفبالرأيالعاممنحيثمفهومهوتاريخهوخصائصهوالعواملالمؤثرةفي
 طورالتكنولوجي,وتحديددوراالتصالوالدعايةوالحربتكوينالرأيالعاموطرققياسهوتأثرهبالت

 العام,ليتطرقفيمابعدلدراسةنماذجفيالدعايةالصهيونيةوالرأيوالشائعاتفيتكوينالرأيالنفسية
 العامااللكترونيفيمواقعالتواصلاالجتماعيهذامنجانب.

 لتعريفبمفهومهوقانونهومصادرهواسبابانتهاكه,ومنجانباخرربطالرايالعامبحقوقاالنسانوا
 ومنثمبيانحقوقاالنسانفياالسالمواالعالنالعالميعنهوفيمواثيقاالممالمتحدةودراستهاضمن

 ,بعدذلكالتطرقلنماذجفيحقوقالمواطنةوحقوقالالجئيينوحقوق2005الدستورالعراقيلعام
 ات.الديمقراطيةواالقلي
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 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهدافالمعرفية -أ
 تعريفالطالببالرأيالعاموالرأيالعامااللكترونيوخصائصه-1أ
 يصفتأثيراالعالموالدعايةوالحربالنفسيةوالشائعاتفيتكوينالرأيالعام -2أ
 التمكنمنقياسالرايالعام -3أ
 يلمواقفالرأيالعاماتجاهالقضاياالسياسيةتحل-4أ
يوضحدورحقوقاالنسانفيالمجتمع -5أ

 . األهدافالمهاراتيةالخاصةبالمقرر  -ب
 التعرفعلىطبيعةالرأيالعامومستوياتتكوينه – 1ب
 التعرفعلىتأثيرالتكنولوجيافيتشكيلالرأيالعاموحقوقاالنسان  - 2ب
 ةعلىابداءالرأيبشكلجيدواحترامالراياالخرالقدر – 3ب
 المساهمةفينشرالوعيبحقوقاالنسان    -4ب
 طرائقالتعليموالتعلم

ـاالسئلةواالستجواب

ـالمناقشة)طرحموضوعللنقاش(

 ـالمشاركةالصفية
 
 
 

 طرائقالتقييم

ـالمشاركةالصفية

ـاختبارشفوي

 الحواروالمناقشةـ
 
 
 
 األهدافالوجدانيةوالقيمية -ج

 تكويناتجاهاتالرايالعاموتشكيلهنحوالموضوعاتالسياسيةوحقوقاالنسان -1ج
 يتبنىالطالبالقيمالعلميةالرساخحريةالتعبيروحقوقاالنسانوتشكيلالرأيالعام -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائقالتعليموالتعلم

 
 
 
 طرائقالتقييم
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 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة -د
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم أوالموضوع/ اسمالوحدة الساعات األسبوع

اإللقاء صائصالرأيالعامالهويةوالخ ساعتان االول

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية 

مفهومالرأيالعاموالرايالعامااللكتروني ساعتان الثاني

 وتاريخه
اإللقاء

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء نالرأيالعامالعواملالمؤثرةفيتكوي ساعتان الثالث

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء أنواعالرأيالعام ساعتان الرابع

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء أساليبتغييرالرأيالعام ساعتان الخامس

 واإلستجواب

السئلة ـ ا

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء قياسالرأيالعاموخطواتهالمنهجية ساعتان السادس

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء قياسالرأيالعام/طريقةاالستفتاء ساعتان السابع

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 ستجواب واال

 ـ المناقشة 
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ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء قيايالرأيالعام/طريقةالمسح ساعتان الثامن

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء قياسالرأيالعام/طريقةتحليلالمضمون ساعتانالتاسع

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 المناقشة ـ 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء الرأيالعامواالتصال ساعتانالعاشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء الرأيالعامبينالدعايةوالحربالنفسية ساعتانالحاديعشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

اركة ـ المش

 الصفية

اإللقاء الرأيالعامواالشاعة ساعتانالثانيعشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء الدعايةالصهيونية ساعتانالثالثعشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

واقعالتواصلاالجتماعيةوتكوينالرأيالعامم ساعتانالرابععشر

 االلكتروني
اإللقاء

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

   االمتحانتحريريالكتروني ساعتانالخامسعشر

اإللقاء مفهومحقوقاالنسانوقانونه ساعتانالسادسعشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 تجواب واالس

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء مصادرحقوقاالنسان ساعتانالسابععشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية
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اإللقاء أسبابإنتهاكحقوقاالنسان ساعتانالثامنعشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

كة ـ المشار

 الصفية

اإللقاء وسائلحمايةحقوقاالنسان ساعتانالتاسععشر

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

اإللقاء حقوقاالنسانفياالسالم ساعتانالعشرون

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

الحادي

والعشرون

اإللقاء االعالنالعالميلحقوقاالنسان ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

الثاني

والعشرون

حقوقالمدنيةوالسياسيةفيمواثيقاالمم ساعتان

 المتحدة
اإللقاء

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

الثالث

وعشرون

ضماناتالحقوقوالحرياتفيالدستور ساعتان

 2005العراقيلعام
اإللقاء

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

الرابع

والعشرون

ـ االسئلة   امتحانتحريريالكتروني ساعتان

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

الخامس

العشرونو

اإللقاء تأثيرشبكةاالنترنتفيمجالحقوقاالنسان ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

السادس

والعشرون

اإللقاء المواطنةوحقوقاالنسان ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

السابع

والعشرون

اإللقاء حقوقالالجئين ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 
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 الصفية

الثامن

والعشرون

اإللقاء الديمقراطيةوحقوقاالنسان ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

التاسع

والعشرون

اإللقاء قلياتوحقوقاالنساناال ساعتان

 واإلستجواب

ـ االسئلة 

 واالستجواب 

 ـ المناقشة 

ـ المشاركة 

 الصفية

   امتحان ساعتانالثالثون
 

 البنيةالتحتية .11

مقدمةمنهجيةفيالرأيالعاموحقوقاالنسان/د.عامرحسن ـالكتبالمقررةالمطلوبة1

 فياض
ـالرأيالعام/د.نزارميهوب1 (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2

ـالحمايةالدوليةلحقوقاالنسان/بطرسبطرسغالي2

ـحقوقاالنسانوالحرياتالعامة/د.نوالطارقابراهيمــ3

 د.محمودخليلالمعموري
اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 ــــــــــــــ

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 المواقذاتالصلةبدراسةالرايالعاموحقوقاالنسان

 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .12

 %20إض ف     ض ع ج   ة           تط     ح  ل ف   ج ل           ي        ح  ق      ن         
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 ررنموذج وصف المق

 نموذج وصف المقرر
   وصف المقرر: الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا 
 لبرنامج.عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة وال بد من الربط بينها وبين وصف ا

 
 جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسة التعليمية -1

 العلوم السياسية القسم العلمي /المركز -2

 CIPT 433كود المقرر:   الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر اسم/رمز المقرر -3

 )محاضرات تفاعلية حضور الكتروني( أشكال الحضور المتاحة -4

 2122/2123سنوي  الفصل/السنة -1

 ساعات أسبوعيا 3 عدد الساعات الدراسية/الكلي -1

 2/11/2122 تاري  إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 

يهدف المقرر إلى  كسب الطلبة معرفة بنتاجات الفكر السياسي اإلسالمي 
المعاصر واهم الموضوعات التي انشغل في مناقشتها وما يحمله هذا 

لحكم وحقوق االنسان والعالقة مع الفكر من أراء عن الدولة والسلطة وا
 االخر.

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتقييم  -9
 األهداف المعرفية:-أ

 -يهدف هذا المقرر إلى:
 كسب الطلبة معرفة بالفكر السياسي اإلسالمي المعاصر. -1
 معالجتهاتعرف الطلبة على اهم الموضوعات التي انشغل الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر في  -2

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:-ب

كسب الطلبة مهارة التحليل السياسي والقدرة على التنبؤ والربط بين الفكر السياسي والواقع لإلفادة منها في حياتهم العلمية 
 والعملية.
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 طرائق التعليم والتعليم

 الطريقة المباشرة من خالل المحاضرات. -1
 ستجوابطريقة المناقشة واال -2
 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية ومناقشتها بشكل جماعي. -3

 طرائق التقييم    

 المشاركة اليومية. -1
 االمتحان األسبوعي والشهري والسنوي -2

 األهداف الوجدانية والقيمية-ج

ي فهم الثقافة والبيئة اإلسالميتين محاولة كسب الطالب القدرة والمهارة الالزمتين الستخدام االفكار السياسية ف
 وتعميق الشعور بالقضايا االجتماعية االسالمية وضرورة االنشغال الفكري بإيجاد الحلول لها.  

 طرائق التعليم والتعلم

 األسلوب المباشر من خالل المحاضرات والمناقشة -1

 طرائق التقييم

 االمتحان اليومي. -1
 ي والسنوياالمتحان األسبوعي والشهر  -2
 المهارات العامة والترهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوصيف والتطور الشخصي(-د

 تحسين مهارات الطلبة النقاشية والتحليلية 1 -د
 رفع مدركاتهم البحثية ونقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة القدرة على الربط بين األفكار المتعلمة 2 -د 

 والواقع.
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 بنيةالمقرر

 طريقةالتقييم طريقةالتعليم اسمالوحدة/أوالموضوع الساعات األسبوع

نظرة عامة حول الفكر السياسي  3 األول
 االسالمي

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  بااللقاء مع االستجوا ماهية الدولة يف الفكر السالمي 3 الثاني
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب املوقف من الدولة  3 الثالث
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب عناصر الدولة ووظائفها 3 الرابع
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  الستجوابااللقاء مع ا خصائص الدولة واهدافها 3 الخامس
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب السلطة يف الفكر االسالمي 3 السادس
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب مفهوم السلطة وشرعيتها 3 السابع
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب وسائل اختيار السلطة 3 الثامن
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب الشورى واالنتخاب والتعيني 3 التاسع
 واالستنتاج

 اختبار نظري+ تقديم بحوث  االلقاء مع االستجواب املوقف من الدميقراطية/الرافض 3 العاشر
الحادي

 عشر
المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب من الدميقراطية/املؤيداملوقف  3

 واالستنتاج

املوقف من الدميقراطية/اجلمع بني  3 الثانيعشر
 الرأيني

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب رقابة االمة على السلطة/الشعبية 3 الثالثعشر
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب االمر باملعروف 3 الرابععشر
 واالستنتاج

الخامس

 عشر
المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب النصيحة واملشورة 3

 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  جوابااللقاء مع االست الرقابة احلزبية 3السادس
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 البنية التحتية  .21

 واالستنتاج عشر

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب املوقف من االحزاب 3 السابععشر
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب املوقف من مؤسسات اجملتمع املدين 3 الثامنعشر
 واالستنتاج

سان يف الفكر حقوق االن 3 التاسععشر
 االسالمي/مفهوم احلقوق 

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب االسس الفكرية حلقوق االنسان 3 العشرون
 واالستنتاج

الحادي

 والعشرون
المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب احلقوق السياسية وحرية الرأي 3

 واالستنتاج

الثاني

 والعشرون
المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب احلقوق الفردية 3

 واالستنتاج

الثالث

 والعشرون
املوقف من الرؤية الغربية حلقوق  3

 االنسان 

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

الرابع

 شرونوالع
الفرق بني الرؤيتني الغربية  3

 واالسالمية

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

الخامس

 والعشرون
الفكر االسالمي وقضية الصراع مع  3

 االخر

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

السادس

 والعشرون
لصراع مع الفكر االسالمي وقضية ا 3

 االخر

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

السابع

 والعشرون
الفكر االسالمي وقضية احلوار مع  3

 االخر

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

الثامن

 والعشرون
الفكر االسالمي واملوقف من  3

 االرهاب

المشاركة والحوار والتذكر  ابااللقاء مع االستجو 
 واالستنتاج

التاسع

 والعشرون
الفكر االسالمي واملوقف من  3

 العوملة

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج

الفكر االسالمي واملوقف من  3 الثالثون
 العوملة

المشاركة والحوار والتذكر  االلقاء مع االستجواب
 واالستنتاج
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 الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 خليل مخيف الربيعي  -امل هندي الخزعلي

 ف ضل    ف   : ف ه        -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 ح    ه ي ش س     ن  ظ     ح     إل   ة ف   -2

  إل ال 

  ح  ة ح     ق       :  إل ال         -3

 ح ن      :  ى أي ش ء   ع    ى    ال  -4
 

 خطةتطويرالمقررالدراسي .22
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 نموذجوصفالمقرر

 

 وصفالمقرر

  ف             هذ  إ ج ز ً   تض  ً أله  خ  ئص          خ ج ت   ت �     ت ق    ن   ط  ب تح   ه  

 ة      ى  ن ف ص   ت �     ت ح .       ن     ط    ه     ن        ه  ً ع   إذ    ن ق  ح ق    تف 

 ؛        .

 

 

 جامعةديالى/كليةالقانونوالعلومالسياسية المؤسسةالتعليمية .1

       �            المركز/ القسمالعلمي .2

 International politics  -435IPE رمزالمقرر/ اسم .3

 ت �          ) حض       س    ت     (   أشكالالحضورالمتاحة .4

 2023-2022سنويللعامالدراسي السنة/ الفصل .5

 ساعتاناسبوعيا (الكلي)عددالساعاتالدراسية .6

 2/10/2022 تاريخإعدادهذاالوصف .7

 أهدافالمقرر .8

 التعريفبمفاهيمالسياسيةالدوليةوخصائصها.
 وامنالبالد.توضيحاشكالالعواملالمؤثرةعلىقوة

 توضيحاهماالساليبالمستخدمةفيتوازنالسلطة.
 معرفةاهماالهدافالسياسةالدوليةالبعيدةوالقصيرةالمدى.
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 مخرجاتالمقرروطرائقالتعليموالتعلموالتقييم .10

 األهدافالمعرفية -أ
 انيكونالطالبملمابمفاهيمالسياسيةالدولية. -1أ
 انيكونقادراعلىتمييزماهيةالعواملالتيتؤثرفيالسياسةالدولية. -2أ
 انيكونالطالبمتمكنامنتشخيصاهدافالسياسةالدوليةسواءالبعيدةالمدىاوالقصيرة -3أ

 
 

 

 . اتيةالخاصةبالمقررراألهدافالمها  -ب
 ولية.تنميةمهاراتالطالبعلىالتحليلالمنطقيللسياسةالد – 1ب
 القدرةعلىكتابةتقاريرلواقعالسياسةالدولية. – 2ب
 
    
 طرائقالتعليموالتعلم

 ط          ء      ش  -1
    ئ�     ج    -2
   ئ�  شف     -3
 
 
 

 طرائقالتقييم

 المشاركاتالصفية -1
 التقييممنخاللاالسئلةواالجوبة -2
 االمتحاناتالنظرية -3
 
 
 
 الوجدانيةوالقيميةاألهداف -ج

 تمكينالطالبمنفهمالسياسةالدولية. -1ج
 تشجيعالطالبللتعبيرعنرايهمبصورةهادفةوايجابية. -2ج
 
  

  

 طرائقالتعليموالتعلم
 االسئلةواالجوبة. -1
 المشاركاتالصفية. -2
3- PDF, POWER POINT   
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 طرائقالتقييم

 اختباراتنظرية -1
 مناالسئلةطرحمجموعة -2
 االنشطةالصفية -3
 
 
 

 (.المهاراتاألخرىالمتعلقةبقابليةالتوظيفوالتطورالشخصي) المهاراتالعامةوالتأهيليةالمنقولة -د
 توظيفالمصطلحات. -1د
 ربطالمادةبالواقعالمجتمعي. -2د
 مهارةالتقييم. -3د
  

 

 بنيةالمقرر .11

مخرجاتالتعلم الساعات األسبوع

 لوبةالمط
أو/ اسمالوحدة

 الموضوع
 طريقةالتقييم طريقةالتعليم

 The Main   -ج -ب -  2 1
Features of 
International 
Politics: 1- The 
Rise of 
Nationalism  

4, 3, 2, 1 3,2,1 

 Nationalism in   –ج  -ب –   2 2
the Sixteenth 
Century and 
after 

4, 3, 2, 1 3, 2,1 

 The Impact of   -ج–ب  -  2 3
the Theory of 
Nation- State 

4, 3, 2, 1 3, 2, 1 

 The Spread of   -ج -ب –   2 4
Ideologies 

4, 3, 2, 1 3,2,1 

 The Impact of   -ج -ب –   2 5
Technology 

4, 3, 2, 1 3, 2, 1 

 Review 4,3,2,1 3,2,1   -ج –ب  –   2 6
7 2 = Power in 4,3,2,1 3,2,1 
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International 
Politics : 
Definition of 
Power 

8 2 = The new 
Concept of 
Power 

4,3,2,1 3,2,1 

9 2 = Elements of 
Power: 1- 
Geographic 
Factor 

4,3,2,1 3,2,1 

10 2 = 2-Demographic 
Factors 
3-Ntural 
Resources 

4,3,2,1 3,2,1 

11 2 = 4-Technology 
5-Military 
Power 


4,3,2,1 3,2,1 

12 2 = 6-
National 
Morale 

4,3,2,1 3,2,1 

13 2 = 7-
Governmental 
Organization 
and 
Administration 

4,3,2,1 3,2,1 

14 2 = Review 4,3,2,1 3,2,1 

15 2 = Examination   
16 2 = The Control of 

Power: 1- The 
Balance of 
Power 

4,3,2,1 3,2,1 

17 2 = Methods 
employed in the 
Balance of 
Power 

4,3,2,1 3,2,1 

18 2 = Collective 
Security 

4,3,2,1 3,2,1 
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19 2 = Disarmament 4,3,2,1 3,2,1 

20 2 = The Objectives 
of States in 
World Politics: 
Short and 
Middle Range 
Objectives 

4,3,2,1 3,2,1 

21 2 = Long Range 
Objectives 

4,3,2,1 3,2,1 

22 2 = Imperialism 4,3,2,1 3,2,1 

23 2 = Means of 
Achieving 
Objectives: 
Diplomacy 

4,3,2,1 3,2,1 

24 2 = Propaganda 4,3,2,1 3,2,1 

25 2 = Economic 
Instruments 

4,3,2,1 3,2,1 

26 2 = Military 
Intervention 

4,3,2,1 3,2,1 

27 2 = The Role of the 
Third World in 
International 
Politics: 
Concept of the 
Third World 

4,3,2,1 3,2,1 

28 2 = The Third 
World since 
1945 

4,3,2,1 3,2,1 

29 2 = The Politics of 
Development 
and Non – 
alignment 

4,3,2,1 3,2,1 

30 2 = Examination   
 

 البنيةالتحتية .12

اللغةاالنكليزيةالمقررة طلوبةـالكتبالمقررةالم1

International Politics          
  (  المصادر)ـالمراجعالرئيسية2
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اـالكتبوالمراجعالتييوصىبها

 ,....  (التقارير, المجالتالعلمية) 
 

مواقعاالنترنيت, بـالمراجعااللكترونية

.... 
 

 

 لمقررالدراسيخطةتطويرا .13
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها 

 ؛وبين وصف البرنامج.

 

 كلية القانون والعلوم السياسية المؤسسة التعليمية .1

 قسم العلوم السياسية    القسم العلمي  / المركز .2

  432GR بحوث سياسية اسم / رمز المقرر .3

 )محاضرات تفاعلية حضور الكتروني( أشكال الحضور المتاحة .4

 2122/2123سنوي  الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6
 )الكلي(

 في االسبوع ( ساعات1)

 2/11/2122 تاري  إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعرفعلىماهيمصادرالمعلوماتوتطورهاعبرالزمن.-1

 التعرف على أنواع واشكال مصادر المعلومات وأماكن تواجدها .-2
 التعرف على أنواع واشكال مصادر المعلومات وأماكن تواجدها .-2
 اهيةالبحثالعلميوفائدتهالعلميةللمجتمع.تعريفالطلبةبم-4
 
 تعريفالطلبةبالبحثالعلميفيمجالالعلومالسياسية-5

 إيضاحاهممناهجالبحثالمستخدمةفيمجالعلمالقانونوالعلومالسياسية.-6
 تعرفالمفاهيمالعلميةبالبحثالعلميوشروطكتابته.-7

 اممصادرالمعلوماتاثناءالشروعبكتابةالبحثالعلمي.تعليمالطلبةكيفيةاستخد-8
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 تعليمالطلبةكيفيةتوثيقمصادرالمعلوماتالتييتماستخدامهافيالبحثالعلمي-9

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .23

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطلبة قادرين فهم البحث العلمي. -1أ
 لبة من فهم اشكال وانواع مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية تمكين الط -2أ
 تبصير الطلبة بمفهوم خطة البحث العلمي. -3أ
 تنمية معرفة الطلبة برنواع االقتباس وشروطه اثناء نقل المعلومات  -4أ
 تمكين الطلبة من معرفة قواعد ادوخطوات توثيق مصادر المعلومات  -1أ
 راتية الخاصة بالمقرر. األهداف المها  -ب 

 تمكين الطالب من معرفة اعداد البحث العلمي . – 1ب
 تمكين الطالب من القيام بعملية تحليلية مصادر المعلومات قبل البدء بالكتابة   – 2ب
 تمكين الطالب من فهم  إجراءات البحث عن مصادر المعلومات في المكتبات  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 قة اإللقاء المباشر.طري -7
 طريقة الحوار والمناقشة لتوليد األفكار والقدرة على استذكارها ووصفها والربط بينها. -8
 ونقل مباشر  Power Pointو  PDFطريقة استخدام ملفات  -9

 طرائق التقييم      
 المشاركة اليومية. -13
 المناقشة والقدرة على استذكار المعلومة. -14
 رونية يومية بشكل دائم.  امتحانات شفوية وااللكت  -3

 طرح االسئلة واجراءات المناقشات اثناء القاء المحاضرة. -11
 تكليف الطلبة بواجبات  -11

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توعية الطلبة برهمية البحث العلمي .-1ج
 بيان أهمية البحث العلمي على الطالب من حيث التنظيم . -2ج
 التي يمكن االعتماد عليها في كتابة البحث . تعريف الطلبة باهم المصادر -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 مناقشة الطلبة حول كل موضوع يتم طرحه في المحاضرة السابقة. -
 اثارة االشكاليات التي يمكن ان يثيرها موضوع المحاضرة. -
 
 طرائق التقييم    

 
 اختبارات نظرية وعملية -
 ناقشات اثناء القاء المحاضرة.طرح االسئلة واجراءات الم  -

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

 تمكين الطلبة من معرفة اسلوب بيان راي الطالب ععما يكتب في البحث  -1د
 خدمها تمكين الطلبة من معرفة كيفية تحليل المعلومات التي يست -2د
 تمكين الطلبة من معرفة كيفية معاتقسيم البحث الى مباحث ومطاليب ووضع خطة بحث  -3د
 تمكين الطلبة من معرفة متغيرات البحث العلمي    -4د
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 بنية المقرر .24
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ادرالمعلومات/مص 3 االول 

 التعريفوالمفهوم

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

أنواعواشكالمصادر 3 الثاني

 المعلومات

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

 3 الثالث
مصادرالمعلومات

 التقليدية

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار نظري 
+ تقديم 

تقارير حول 
 الموضوع

علوماتمصادرالم 3 الرابع

 االلكترونية

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

 3 الخامس
 اختبار

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

البحثالعلمي/ 3 السادس

 التعريفوالمفهوم

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار عملي 
 نظري

اهدافالبحثالعلمي 3 السابع

 وشروطه

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

خصائصالبحثالجيد 3 الثامن

 وخصائصالباحث

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

خطواتالبحث 3 التاسع

العلمي/المشكلة

 وكيفيةصياغتها

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري 

خطواتالبحثالعلمي 3 العاشر

/األهدافواالهمية

والفرضيةوطريقة

 صياغتها

االلقاء مع  
 اباالستجو 

اختبار عملي 
 نظري

الحادي 
 عشر

خطواتالبحثالعلمي 3

 /مناهجالبحثالعلمي

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار عملي 
 نظري

 اختبار نظريااللقاء مع  مناهجالبحثالعلمي 3 الثاني عشر
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  االستجواب فيعلمالقانون
 

عالقةعلمالقانون 3 الثالث عشر

 بالعلوماألخرى

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

 3 الرابع عشر
 اختبار

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الخامس 
 عشر

3 
 امتحاننصفالسنه

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

السادس 
 عشر

مهارةالبحثعن 3

 مصادرالمعلومات

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 
 عشر

3 
 االقتباسالعلمي

قاء مع االل 
 االستجواب

 اختبار نظري

اإلشارةالببليوغرافية/ 3 الثامن عشر

التعريفوالمفهوم

 واالهداف

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

التاسع 
 عشر

اإلشارةالببليوغرافية 3

/كيفيةتوثيقمصادر

 المعلوماتفيالبحث

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

تبةفيزيارةالمك 3 العشرون

الكليةوالمكتبة

المركزيةفيالجامعة

معالطلبةلالطالع

علىمصادر

المعلوماتبشكل

 مباشر

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار  عملي 
 نظري

الواحد 
 والعشرون

3 
 اختبارنظري+عملي

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الثاني 
 والعشرون

االطالععلىنماذج 3

منرسائلواطاريح

 الماجستير

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

الثالث 
 والعشرون

االطالععلىمقاالت 3

الدورياتوكيفية

 تنظيمها

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

تكليفالطلبةباعداد 3الرابع 

 بيبراتمختصرة
 اختبار نظريااللقاء مع  
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 البنية التحتية  .21
 حث العلمي في العلوم السياسية أصول الب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 البحث العلمي في العلوم االنسانية  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ) المجالت العلمية ، التقارير ، نشرات االخبار....  (

ونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكتر 
.... 

 كل المواقع االلكترونية ذات الصلة بمواضيع المقرر

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21
البحوثالسياسيةومناهجالبحثالعلميالىالمرحلةالثالثةوذلكلتهيئةالطلبةلكيفية   تحويلمادة

كتابةمشاريعالتخرجفيالمرحلةالالحقة.

يجعلالوحداتالدراسيةمنوحدةواحدةأسبوعياالىوحدتيندراسيتينوذلككماأرىمنالضرور

لغرضتفعيلالموضوعالبحثيلدىالطلبةبشكلمباشرومتابعتهم,فضالعنتحديثالمحاضرات

 االستجواب والعشرون
الخامس 
 والعشرون

بةباعدادتكليفالطل 3

 بيبراتمختصرة

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار عملي 
 نظري

السادس 
 والعشرون

تكليفالطلبةباعداد 3

 بيبراتمختصرة

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري

السابع 
 والعشرون

الجوانبالفنية 3

وعالماتالتنقيط

والفواصلفيالبحث

 العلمي

االلقاء مع  
 االستجواب

لي اختبار عم
 نظري

الثامن 
 والعشرون

3 
طريقةتنظيماإلشارة

الببليوغرافيةفي

 البحثالعلمي

االلقاء مع  
 االستجواب

اختبار عملي  
 نظري
 

 
التاسع 
 والعشرون

مراجعةشاملةلمادة 3

 أصولالبحث

االلقاء مع  
 االستجواب

 اختبار نظري
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ذات المواد من البحثية المنهجية مادة كون الحاصلة, التكنولوجية والتطورات يتالءم بما السنوية

الكبر األهمية بأعداد تكليفالطلبة مع , األعزاء للطلبة البحثية باوراقبحثيةىفيتعزيزالحركة

مختصرةمنقبلالسادةالتدريسين

 
 
 

 

 


