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 وصف المقرر

 

 تكريت  جامعة المؤسسة التعليمية .1

 كلية العلوم السياسية / فرع الدراسات الدولية القسم الجامعي / المركز .2

 042د ب /  الدبلوماسية اسم / رمز المقرر .3

 إنساني البرامج التي يدخل فيها .4

 المحاضرةالتواجد في قاعة  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 2014/  5/ 5 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

جهود  ،طبيعتها، سماتها ،ا، نظريات نشأتهالدبلوماسيةوم السياسية بمفهوم يهدف المنهج تعريف طالب العل

القدرة على فهم وتفسير االتفاقات والمعاهدات واالجتماعات التي  العلماء في تقدم هذا العلم، مما يعطي للطالب

 .تجري بين الدول على صعيد العمل الدبلوماسي من منظور علمي وتحليلي

 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة.

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  - أ

 شرح كل ما هو متعلق بمفردات المنهج.  -1أ

 فهم وتعلم كيف نشأت الدبلوماسية وما هي وظائفها. -2أ

 إذكاء مهارات التفكير في كيفية حل الخالفات بالطرق الدبلوماسية عبر االتفاقات والمعاهدات.  -3أ

  -4أ

 -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارة التفكير والمناقشة من خالل أسئلة العصف الذهني. – 1ب 

 االستنباط والتحليل من خالل االستدالل المنطقي للظاهرة موضوع البحث.مهارة  – 2ب 

        - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات اإللقائية -1

 الندوات والمؤتمرات  -2

 األوراق البحثية -3

 

 طرائق التقييم      

 الحضور.  -1

 المشاركة اليومية في التحضير والمناقشة. -2

 البحثية.إعداد األوراق  -3

 االختبارات. -4

 .االلتزام باألنظمة والقوانين الجامعية -5

 
 مهارات التفكير -ج

 المالحظة.  -1ج         

 الفهم.  -2ج

 التحليل.  -3ج

 التقييم. -4ج         

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

 تنمية القدرة على المناقشة والتحليل للظاهرة السياسية في العمل الدبلوماسي. -1د

 تنمية القدرة على اكتشاف أهم الظواهر الدبلوماسية. -2د

 تحليل المادة وفقاً للمناهج الحديثة. -3د    



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 
      أخرى 

الدبلوماسية في عالم الدكتور فاضل محمد زكي،  

 .1992متغير، بغداد، مكتبة السنهوري، 

 شبكة االنترنيت. 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 توجد ال

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 توجد ال

 

 القبول  .13

 خريجي اإلعدادية بفرعيها المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 35 أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اختبارات محاضرة  الدبلوماسية  اختبارات  -نظري  ساعتان 

 تحريرية    تحريرية وشفوية  

 شفوية     

      

      

      
      


