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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 تكريت جامعة المؤسسة التعليمية .1

 فرع النظم السياسية/   السياسيةالعلوم  كلية  القسم الجامعي / المركز .2

 0 42ر ع  \الرأي العام   - الدراسية المادة اسم / رمز المقرر .3

 انساني البرامج التي يدخل فيها .4

 للمحاضرةور الطالب حض أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( ساعه 60 )  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2014/  5/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 ) لماده واحده (  أهداف المقرر .9

 

تعريف الطالب على اهمية الرأي العام والدور الذي يقوم في الوسط االنساني بطريقة معينة ويتم التعرف 

ي اتجاه االفراد عندما يعبر عنها بالفعل والقول او بالكلمة المسموعة او باإلشارة وهذا ما يسمى على طبيع

 بالسلوك الواقعي لإلنسان

 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  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 محاولة اعداد الطالب في دراسة الراي العام واهميته  -1أ

 يمكن ان يكون للطالب دور فيها  هناك ادوار مهمة -2أ

 محاولة تحليل الواقع السياسي واهمية الراي العام فيها -3أ
 محاولة ايجاد الطرق الصحيحة من خالل فهمنا لهذه المادة  -4أ

  -5أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 المهارات التحليلية– 1ب 

 المهارات المقارنة – 2ب 

 مهارات التعلم– 3ب 

    

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات اإللقائية -1

 الندوات والمؤتمرات  -2

 األوراق البحثية -3

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريريه-1

 االختبارات الشفهيه-2

 المشاركه اليوميه-3

 كتابة البحوث-4     

 

 مهارات التفكير -ج

 المالحظة.  -1ج         

 الفهم.  -2ج

 ليل. التح -3ج

   التقييم -4ج

  

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

 للظاهرة السياسية موضوع البحث المتابعه والتحليل-1د

 المقارنه-2د

 تنمية القدرة على المناقشة  -3د

 االستنتاجتنمية القدرة على  -4د
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

 لنصوص األساسية ا * 
 كتب المقرر * 
     أخرى *  

 الدكتور عامر حسن فياض -1

 شبكة االنرتنيت -2
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ات الميدانية ( المهني والدراس
 

 

 القبول  .13

 خريج سادس فرع ادبي  او علمي  المتطلبات السابقة

 10 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات ألسبوعا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 
نظري واختبارات 

 تحريريه وشفويه
 محاضره الرأي العام

ختبارات ا

تحريريه 

 وشفويه
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