نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة تكريت

 .2القسم الجامعي  /المركز

كلية العلوم السياسية  /فرع الدراسات الدولية

 .3اسم  /رمز المقرر

العالقات الدولية  /ع ق د 032

 .4البرامج التي يدخل فيها

إنساني

 .5أشكال الحضور المتاحة

التواجد في قاعة المحاضرة

 .6الفصل  /السنة

سنوي

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 90ساعة

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف
 .9أهداف المقرر
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 .10مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -المعرفة والفهم
أ -1تمكين الطالب من فهم مادة العالقات الدولية والمفاهيم المرتبطة بها.
أ -2تعليم الطالب المفاهيم األساسية للعالقات الدولية والمناهج الدراسية الخاصة بها.
أ -3مساعدة الطالب على فهم العوامل المؤثرة في العالقات الدولية وطبيعة النظام الدولي السائد ووسائل
حل الخالفات بالطرق السلمية.
أ -4مساعدة الطالب على فهم التطورات الدولية الجديدة وأثرها على السيادة.
ب  -المهارات الخاصة بالموضوع
ب – 1المهارات التحليلية
ب  – 2المهارات المقارنة
ب – 3مهارات التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 المحاضرات اإللقائية -المناقشات

طرائق التقييم
 اختبارات(تحريرية  -شفهية) االلتزام بالقوانين والتعليمات المشاركة في المناقشات داخل المحاضرات وتقديم األوراق البحثيةج -مهارات التفكير
ج -1القدرة على متابعة وتحليل اإلحداث السياسية ومراجعتها كمحلل سياسي
ج-2الفهم
ج-3تحليل البيانات والمعلومات
ج-4الخروج باستنتاجات ( التقييم)
د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1المتابعة والتحليل
د -2المقارنة

 .11بنية المقرر
األسبوع
اسبوعيا

الساعات
 3ساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة
نظري  -اختبارات
تحريرية وشفوية

اسم الوحدة  /المساق
أو الموضوع
العالقات الدولية

طريقة التعليم

طريقة التقييم

محاضرة

اختبارات
تحريرية
شفوية

 .12البنية التحتية
سعد حقي توفيق ،العالقات الدولية

القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسية
 كتب المقرر
 أخرى

اسماعيل صبري مقلد ،نظريات العالقات الدولية

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال
ورش العمل والدوريات والبرمجيات
والمواقع االلكترونية )

ال توجد

الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل
المثال محاضرات الضيوف والتدريب
المهني والدراسات الميدانية )

ال توجد

 .13القبول
المتطلبات السابقة

خريجي اإلعدادية بفرعيها

أقل عدد من الطلبة

10

أكبر عدد من الطلبة

35

