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 السياسيه  /فرع النظم السياسية

 .3اسم  /رمز المقرر

اسم الماده الدراسيه – تركيا وإيران  /رمز المقرر  /ت أ042/

 .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

2014/5/10

 .9أهداف المقرر ( لماده واحده )
تعريففف الطالففب بالففدول اة ليميففة المجففاورت للعففرار (تركيففا وإيففران ) مففن خففال معرفففة عبيعففة هففذه الففدول
ونشففواها وتطورهففا وعبيعففة النظففام السياسففي فيهففا والمؤسسففات السياسففية وا حففزات والدسففاتير وسياسففتها
الخارجية وكيف تأثر هذه الدول على الوا ع السياسفي العرا في بهفدف تخفريج عفات مفؤهلين متخصصفين ففي
حقل العلوم السياسية تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ويفتم للفم مفن خفال العمفل علفى إيجفاد ليفات
تستطيع من خالها الكلية ومؤسساتها تحسين نوعية التعليم فيها بوضع معايير وأسفس لفاداا الجفامعي والجفودت
لتتطابق مع المعايير الدولية.

الصفحة 1

 .10مخرجات التعلم وعرااق التعليم والتعلم والتقييم
أ -المعرفة والفهم
أ -1تمكين الطالب على فهم مادت تركيا وايران.
أ -2تحليل الوا ع السياسي للدولتين وبيان نقاع الضعف والقوت
أ -3مساعدت الطالب على معرفة المشاكل التي تعاني منها الدولتين
أ -4مساعدت الطالب وتشجيعه على تقديم مقترحات وحلول لهذه المشاكل.
ت  -المهارات الخاصة بالموضوع
ت – 1المهارات التحليلية
ت  – 2المهارات المقارنة
ت – 3مهارات التعلم
عرااق التعليم والتعلم
 -1المحاضرات اةلقااية
 -2الندوات والمؤتمرات
 -3ا ورار البحثية

عرااق التقييم
-1االختبارات التحريريه
-2االختبارات الشفهيه
-3المشاركه اليوميه
-4كتابة البحوث
ج -مهارات التفكير
ج -1الماحظة.
ج -2الفهم.
ج -3التحليل.
ج -4التقييم
د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات ا خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1المتابعه والتحليل للظاهرت السياسية موضوع البحث
د-2المقارنه
د -3تنمية القدرت على المنا شة
د -4تنمية القدرت على االستنتاج

الصفحة 2

 .11بنية المقرر
ا سبوع
1

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات
2

نظري واختبارات
تحريريه وشفويه

اسم الوحدت  /المسار
أو الموضوع
تركيا وإيران

 .12البنية التحتية
 -1الدكتور امحد نور النعيمي

القرااات المطلوبة :
 النصوص ا ساسية *
 كتب المقرر *
 أخرى *

 -2الدكتور حسني علي اجلميلي
 -3شبكة االنرتنيت

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبيل المثال
ورش العمل والدوريات والبرمجيات
والموا ع االلكترونية )
الخدمات االجتماعية ( وتشمل على سبيل
المثال محاضرات الضيوف والتدريب
المهني والدراسات الميدانية )
 .13القبول
المتطلبات السابقة

خريج سادس فرع ادبي او علمي

أ ل عدد من الطلبة

10

أكبر عدد من الطلبة

30

الصفحة 3

عريقة التعليم

عريقة التقييم

محاضره

اختبارات
تحريريه
وشفويه

الصفحة 4

