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 – علم السياسة  /رمز المقرر  /ع س013/

 .4البرامج التي يدخل فيها

انساني

 .5أشكال الحضور المتاحة

حضور الطالب امر ضروري وليس التعلم عن بعد

 .6الفصل  /السنة

سنوي

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)

(  )90ساعه

 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

2014 / 5 / 8

 .9أهداف المقرر ( لماده واحده )

.

الصفحة 1

 .10مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -المعرفة والفهم
أ -1تمكين الطالب على فهم مادة علم السياسه .
أ -2تحليل الواقع السياسي للدول وبيان نقاط الضعف والقوة فيها
أ -3مساعدة الطالب على معرفة المشاكل التي تعاني منها الدول
أ -4مساعدة الطالب وتشجيعه على تقديم مقترحات وحلول لهذه المشاكل.
ب  -المهارات الخاصة بالموضوع
ب – 1المهارات التحليلية
ب  – 2المهارات المقارنة
ب – 3مهارات التعلم
طرائق التعليم والتعلم
 -1المحاضرات اإللقائية
 -2الندوات والمؤتمرات
 -3األوراق البحثية

طرائق التقييم
-1االختبارات التحريريه
-2االختبارات الشفهيه
-3المشاركه اليوميه
-4كتابة البحوث
ج -مهارات التفكير
ج -1المالحظة.
ج -2الفهم.
ج -3التحليل.
ج -4التقييم
د  -المهارات العامة والمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د-1المتابعه والتحليل للظاهرة السياسية موضوع البحث
د-2المقارنه
د -3تنمية القدرة على المناقشة
د -4تنمية القدرة على االستنتاج

الصفحة 2

 .11بنية المقرر
األسبوع
1

مخرجات التعلم
المطلوبة

الساعات
3

اسم الوحدة  /المساق
أو الموضوع

نظري واختبارات
تحريريه وشفويه

علم السياسه

 .12البنية التحتية
القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسية *
 كتب المقرر *
 أخرى *

 -1الدكتور حافظ علوان محادي
 -2شبكة االنرتنيت

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

خريج سادس فرع ادبي او علمي

أقل عدد من الطلبة

10

أكبر عدد من الطلبة

35

الصفحة 3

طريقة التعليم

طريقة التقييم

محاضره

اختبارات
تحريريه
وشفويه

الصفحة 4

