
1 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة االنباراجلامعة  :    

 القانون والعلوم السياسيةالكلية/ املعهد:     
 العلوم السياسيةالقسم العلمي    :    

 20/2/2017اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                  أ.م.د. مفيد نايف تركياسم املعاون العلمي :              أ.م.د. هادي مشعان ربيعاسم رئيس القسم :       
                                                      م2016/  /التاريخ  :                                                 م2016/   /      : التاريخ       
   
 

                                                                            
    
 دقـق امللف من قبل     
 ان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة ضم    
 زياد مطلب مخلفاسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:     

    2017/ 2 /20:     التاريخ     
 التوقيع:           

                                                                                     
     مصادقة                                                                                                       
           السيد العميد  



2 

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة االنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 سياسيةعلوم 

 بكلوريوس علوم سياسية اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

 معايير الجودة الشاملة في التعليم العالي برنامج االعتماد المعتمد   .6

 سوق العمل، الهيئات الدبلوماسية، الصحافة، االعالم، العالقات العامة. المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 يعرف الطالب بنظرايت حتليل النظم السياسية. -1

 يعرف الطالب نظرايت حتليل السياسة الدولية. -2
 مييز الطالب خمتلف النظرايت السياسية يف الفكر السياسي القدمي والوسيط واحلديث واملعاصر. -3
املعرفة مبجال اختصاص العلوم السياسية لكي يتمكن من اجياد احللول ملختلف  تزويد الطالب مبستوى عال من -4

 املشكالت والظواهر السياسية اليت تواجه اجملتمع.
 تطوير قدرات الطالب على نقد وحتليل خمتلف النظم السياسية. -5
 تعزيز روابط االنتماء واملواطنة مبا ينسجم مع قيم اجملتمع العراقي والوحدة الوطنية. -6
 أتهيل الطالب على مهارة حتليل نص يف الفكر السياسي. -7
تنمية التفاعل املستمر بني خمرجات القسم واملؤسسات واملنظمات اليت تتكامل وظائفها واهدافها مع اهداف القسم  -8

 وبرانجمه االكادميي.
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية   -أ

 يعرف الطالب نظرايت حتليل النظم السياسية.       -1أ
 يعرف الطالب نظرايت حتليل السياسة الدولية -2أ
 مييز الطالب خمتلف النظرايت السياسية يف الفكر السياسي القدمي والواسيط واحلديث واملعاصر. -3أ
لكي يتمكن من اجياد احللول ملختلف تزويد الطالب مبستوى عال من املعرفة مبجال اختصاص العلوم السياسية  -4أ

 املشكالت والظواهر السياسية.
  -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 تطوير قدرات الطالب على نقد وحتليل خمتلف النظم السياسية. – 1ب 
 تطوير قدرات الطالب على نقد وحتليل السياسة الدولية. – 2ب 
 ارة حتليل نص يف الفكر السياسي.أتهيل الطالب على مه – 3ب 
 أتهيل الطالب التقارير والبحوث والدراسات اليت تسهم يف حتقيق التنمية السياسية واالجتماعية. -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 احملاضرة. -1
 الشرح والتوضيح  -2
 عرض املادة -3
 االسئلة واالجوبة -4
 احللقات النقاشية -5
 التقارير و البحوث -6

 
 طرائق التقييم      

 االختبارت المختلفة
 االمتحانات النظرية -1
 مشاركة الطالب وتفاعله في قاعة الدرس. -2
 مناقشة التقارير والبحوث. -3
 الحلقة النقاشية -4
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعزيز روابط االنتماء واملواطنة مبا ينسجم مع قيم اجملتمع العراقي والوحدة الوطنية. -1ج
تنمية التفاعل املستمر بني خمرجات القسم واملؤسسات واملنظمات اليت تتكامل وظائفها واهدافها مع اهداف القسم وبرانجمه  -2ج

 االكادميي
 ترسيخ ثقافة املواطنة واملشاركة السياسية. -3ج
 تطوير ثقافة الدميقراطية ومبدأ سيادة القانون.  -4ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مناقشة التقارير والبحوث -1
 االسئلة واالاجوبة -2
 املشاركات الصفية -3
 احللقة النقاشية -4
 الكتاب املنهجي -5
 اضافة مصادر خارجية -6

 
 طرائق التقييم    

 

 االختبارات املتعددة واالنشطة الصفية

 
 

 

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

 ان يكون انشطاً يف جمال الدفاع عن احلقوق واحلرايت والدميقراطية. -1د
 قابلية التحليل السياسي. -2د
 ان يكون ابحثا يف جمال السياسة الدولية.  -3د
    -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 احملاضرة -1
 االسئلة واالجوبة -2

 املناقشات واالنشطة الصفية -3

 
 طرائق التقييم          
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 االختبارات املختلفة

 

 بنية البرنامج  .11

املرحلة 
 الدراسية 

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق
 عملي     نظري      

االنظمة السياسية    االولى

 والدستورية المقارنة
  ساعة 3

  ساعة 3 المدخل الى علم السياسة  

  ساعة 2 تاريخ العالقات الدولية  
  ساعة 2 حقوق االنسان  

مقدمة في علم السياسة   

 باالنكليزي
  ساعة 2

  ساعة 2 مبادىء علم االقتصاد  

  ساعة 2 اللغة العربية  
  ساعة 2 المدخل لدراسة القانون  

 ساعة 1 ساعة 1 علم الحاسبات  
  ساعة 2 االجتماع السياسيعلم    الثانية

  ساعة 2 مبادىء العالقات الدولية  

  ساعة 2 القانون الدولي العام  
النظام السياسي في   

 العراق المعاصر
  ساعة 2

المنظمات الدولية باللغة   

 االنكليزية
  ساعة 2

السياسات العامة   

 والحكومات المحلية
  ساعة 2

 المشكالت السياسية في  

دول اسيا وافريقيا 

 وامريكا الالتينية

 ساعة 3

 

 

 

الفكر السياسي القديم   

 والوسيط
  ساعة 3

الفكر السياسي الغربي    الثالثة

 الحديث
  ساعة 3

المدخل الى دراسة   

 االسترتيجية
  ساعة 3

  ساعة 2 المنظمات الدولية  
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الفكر السياسي العربي   

 االسالمي
  ساعة 2

االحزاب والنظم السياسية   

 باالنكليزي
  ساعة 2

  ساعة 3 االحزاب السياسية  

العالقات االقتصادية   

 الدولية
  ساعة 2

  ساعة 3 السياسة الخارجية   الرابعة

  ساعة 2 الدبلوماسية  
النظم السياسية في تركيا   

 وايران
  ساعة 2

الفكر السياسي الغربي   

 المعاصر
  ساعة 3

الفكر السياسي االسالمي   

 المعاصر
  ساعة 3

السياسة الدولية   

 )باالنكليزي(
  ساعة 2

النظام السياسي في   

اسرائيل والسلطة 

 الفلسطينية

  ساعة 2

  ساعة 1 بحوث سياسية  
  ساعة 2 الرأي العام  

  ساعة 1 بحث التخرج  
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 % سنوايً 20معلومات جديدة للمادة الدراسية ملواكبة التطورات القانونية وبنسبة التزيد عن اضافة  -1
 ادارة الوقت بفاعلية. -2

 حتديد االولوايت. -3

 .القدرة على العمل املنظم -4

 
 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .13
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ام اعتماد شروط القبول للطالب وفق قوانني وانظمة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وشروطها )القبول املركزي( وبناًء على املعدل الع
 للطالب 

 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب املنهجية املقررة. -1
 الكتب واملراجع العلمية املساعدة -2

 املتخصصة بفروع القانون املختلفة.الكتب واملراجع العلمية  -3

( ،    http://www.iasj.netشبكة االنرتنت حنو املوقع االلكرتوين للمجالت العلمية االكادميية احملكمة يف العراق )  -4
 (.   /http://iraqld.iqومنظومة قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية )

 املكتبة االفرتاضية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. -5

 الندوات واملؤمترات العلمية والدورات التدريبية. -6

 

 

http://www.iasj.net/
http://iraqld.iq/

