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

قانون دولي عام  /ق  .د 0 2 2

 .4البرامج التي يدخل فيها

انساني

 .5أشكال الحضور المتاحة

حضور الطالب امر ضروري وليس التعلم عن بعد

 .6الفصل  /السنة

سنوي

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

( )60ساعه

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

2014 / 5 / 4

 .9أهداف المقرر ( لماده واحده )
تعريف الطالب بأهم القواعد القانونية الدولية التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوقها و التزاماتها
للحيلولة دون تعرض السلم واالمن الدوليين للخطر .

الصفحة 1

 .10مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -المعرفة والفهم
أ -1يمكن الطالب من فهم واستيعاب مادة القانون الدولي العام
أ -2محاولة ايجاد الحلول لمشاكل العالم نتيجة تدهور دور المنظمات الدولية وخاصة االمم المتحدة بعد
تفكك االتحاد السوفيتي وبروز النظام الدولي الجديد بزعامة  U.S.Aوتدخلها بشؤون الدول االخرى
أ -3تعريف الطالب بكل ما يدور من احداث دولية كان لها دور في عدم االستقرار الدولي
أ -4تخريج طلبه قادرين على تقديم المشورة والحلول للمشاكل الدولية من خالل التحليل واالستنتاج
أ -5
أ -6
ب  -المهارات الخاصة بالموضوع
ب-1مهارة التعلم
ب-2مهارة المقارنة
ب-3مهارة التحليل
ب -4
طرائق التعليم والتعلم

طرائق التقييم
-1االختبارات التحريرية
-2االختبارات الشفهية
-3المشاركه أليوميه
-4كتابة البحوث
ج -مهارات التفكير
ج-1المالحظه
ج-2التحليل
ج-3
ج-4
طرائق التعليم والتعلم
محاضرات الكترونيه
المحاضرات
المناقشات

الصفحة 2

طرائق التقييم
اختبارات تحريريه  /شفويه  /اسبوعيه  /شهريه  /فصليه  /سنويه

د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1المتابعه والتحليل
د-2المقارنه
د- 3
د- 4

 .11بنية المقرر
األسبوع

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات
2

اسم الوحدة  /المساق
أو الموضوع

نظري واختبارات
تحريريه وشفويه

قانون دولي

طريقة التعليم

طريقة التقييم

محاضره

اختبارات
تحريريه
وشفويه

 .12البنية التحتية
القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسية *
 كتب المقرر *
 أخرى *
متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال
ورش العمل والدوريات والبرمجيات
والمواقع االلكترونية )

 -1المنهج المقرر القانون الدولي العام  ( .د  .عصام
العطيه )
 -2د .علي صادق ابو هيف

ال توجد

الصفحة 3

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

ال توجد

 .13القبول
المتطلبات السابقة

خريج سادس فرع ادبي او علمي

أقل عدد من الطلبة

10

أكبر عدد من الطلبة

35

الصفحة 4

