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 قررنمىذج وصف الم  

 

 قرروصف الم  

 

ِِ  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1  ؼخ اٌّىطًعب

  اٌؼٍٍّ َ ُوٍُخ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ / فشع اٌؼاللبد اٌذوٌُخ  اٌمغُ اٌغبِؼٍ / اٌّشوض .2

3.  ُّ  المدخل إِلى علم السياسة مشساعُ / سِض اٌ

  اٌجشاِظ اٌزٍ َذخً فُهب .4

 ُِؾبضشاد أَعجىػُخ اٌؾضىس اٌّزبؽخأشىبي  .5

مشساد   2121 -2119 اٌفظً / اٌغٕخ .6 ُِ  ِٔظبَ 

 عبػزبْ )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .7

 31/11/2119 ػذاد هزا اٌىطف ربسَخ إِ  .8

ُّ أَ  .9  مشسهذاف اٌ

  .ٍِّبً ثّفبهُُ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ واٌزؼشف ػًٍ ِجبدئ ػٍُ اٌغُبعخ ُِ َّْ َىىْ اٌطبٌت  مشس ثأَ ًّ  َهذف اٌ

  فشداد ُّ ُِجغطخ وِفهىِخ ألَغٍت اٌ رمذَُ فهُ ػٍٍّ ِزىاصْ ألُعظ ِجبدئ ػٍُ اٌغُبعخ ثطشَمخ 

فٍ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ، واٌّىاضُغ اٌزٍ رهُ اٌطبٌت واٌزٍ رذخً ضّٓ رخُظظبد ِشؽٍخ األَوٌُخ اٌغبِؼُخ 

 عبػُٓ ٌفهُ وإِدسان أَفضً ٌٍّمىِبد واٌّجبدئ األَوٌُخ ٌٍِذساعبد اٌغُبعُخ فٍ إِطبس إٌظشَخ اٌغُبعُخ.

  ِذػبء ِؼٍىِبد أو خجشاد ثذاػٍ ٌذي اٌطبٌت واٌزٍ رشوض ػًٍ اٌمذسح ػًٍ اعزِ اٌغؼٍ ٌجٍىسح اٌزفىُش ال

ُِخضٔخ ثؼمٍه وطشػ ثذائً عشَؼخ، ووزٌه ا  ٌغؼٍ ٌجٍىسح اٌزفىُش اٌّؼشفٍ ٌذَه.رىىْ 

 .ًُِغزمجال فشدح أَو ِبدح ػٍُّخ ورىظُفهب فٍ ِدساعزه أَو ِغبي ػٍّه  ُِ ٓ رشخُض ُوً  ِِ زِّىٕبً  ُِ َّْ َىىْ   أَ

 . ٍرُّٕخ ِهبساد اٌطبٌت فٍ اٌزؾًٍُ االلزظبدٌ واٌغُبع 

 كاديمي((راجعة البرنامج ال  سسات التعليم العالي ))م  داء مؤ  راجعة أ  م  

ن الطالب تحقيقها خرجات التعلم المتوقعة م  قرر وم  قتضياً ألهم خصائص الم  يجازاً م  قرر هذا إ  يوفر وصف الم  

ن الربط بينها وبين وصف د م  ب   تاحة. والالم  التعلم ن فرص ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م  بره  م  

 البرنامج.
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 .ٓاٌزمشَت ِب ثُٓ اٌِذساعخ إٌظشَخ واٌىالغ اٌشاه 

 اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ فٍ اٌزفشَك ثُٓ اٌّفبهُُ اٌغُبعُخ. رىعُغ ِذاسن طبٌت 

 ُ واٌزمُُُُ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ خشعبد اٌزؼٍُ ُِ  .11

 المعرفة والفهم  -أ
ُِ  َّْ أَ  -1أ ُِظطٍؾبد اٌؼٍىَ اٌغُبعُخثّفبهُُ  ّبً ٍِ َىىْ اٌطبٌت   .و

ُِ  ساً َىىْ لبدِ  َّْ أَ  -2أ ُّ  اٌؼٍىَ اٌغُبعُخفشداد ػًٍ رؾًٍُ   .ظخزخظِ ثبعزخذاَ إٌّبهظ اٌ

 .داخٍُبً وخبسعُبً  صش فٍ عُبعبد اٌذويػًٍ رُُّض ِبهُخ اٌؼىاًِ اٌزٍ رؤَ  َىىْ لبدساً  َّْ أَ  -3أ

ُّظطٍؾبد اٌغُبعُخ وِؼشفخ اٌؼاللخ اٌزشاثطُخ ثُٓ ػًٍ رؾذَذ ِبهُخ  َىىْ لبدساً  َّْ أَ   -4أ اٌّفبهُُ واٌ

 .ػٍُ اٌغُبعخ ثجمُخ اٌؼٍىَ االخشي

ُِ  َّْ أَ  -5أ ُِ ٓ رشخُض وُ ِِ  ٕبً زّىِ َىىْ  ُِ ِبدح ػٍُّخ ورىظُفهب فٍ ِدساعزه أَ  وفشدح أَ ً   غزمجالً.و ِغبي ػٍّه 

َّْ َزّىٓ ِٓ فهُ أَ   -6أ  .ظ ػٍُ اٌغُبعخعُ أَ
 اٌّهبساد اٌخبطخ ثبٌّىضىع   -ة 

زغُشاد اٌغُبعُخ اٌذاخٍُخ   –1ة ُّ اوزغبة اٌطبٌت ٌّهبساد ولذساد اٌزؾًٍُ إٌّطمٍ ٌٍزفبُػالد واٌ

 واٌخبسعُخ واصشهب ػًٍ عُبعبد اٌذوي.

 اوزغبة اٌطبٌت ٌّهبساد اٌؼًّ.  –2ة 

ُّزخظض اٌزٌ اٌمذسح ػًٍ  –3ة  ّبسعخ ثغُخ اٌىطىي إًٌِ األَوبدٍَّ اٌ ُّ اٌغّغ ثُٓ اٌزوبء واٌِذساعخ واٌ

ٍَّه ِؼشفخ فٍ أَطىي اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ، عٕجبً إًٌِ عٕت ِغ اٌّؼشفخ ثبٌمىأُٓ اٌذوٌُخ واٌشؤوْ اٌذوٌُخ 

 اٌغُبعُخ وااللزظبدَخ.

 ُطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

ُّؾبضشاد اٌّظؾىثخ ثبٌششػ واٌزىضُؼ. .1  اٌ

ٕبلشخ واٌؼظف اٌزهٍٕ. .2 ُّ  اٌ

 اٌّبدح اٌؼٍُّخ. اعزِخذاَ األِضٍخ اٌزىضُؾُخ واٌزطجُمُخ ِلصشاء .3

 اٌؾٍمبد إٌمبشُخ واٌّغبُِغ اٌجؾضُخ. .4

ٕبلشزهب ورمُُّهب. .5 ُِ  اٌجؾىس واٌزمبسَش إٌظشَخ واٌزؾٍٍُُخ و

 ػشع اٌّبدح ثىسثىَٕذ. .6

 Edmodoو Classroom  Googleاعزخذاَ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ ػجش ثشٔبِظ  .7
 ِهبساد اٌزفىُش -ط

طبٌت واٌزٍ رُشوض ػًٍ اٌمذسح ػًٍ اعزذػبء ِؼٍىِبد أو اٌغؼٍ ٌجٍىسح اٌزفىُش االثذاػٍ ٌذي اٌ  -1ط 

ُِخضٔخ ثؼمٍه وطشػ ثذائً عشَؼخ، واٌمذسح ػًٍ طشػ افىبس ِزٕىػخ رزغُش ِغ رغُش  خجشاد رىىْ 

 اٌّىضىع.

اٌغؼٍ ٌجٍىسح اٌزفىُش إٌبلذ ٌذي اٌطبٌت واٌزٌ َُشوض ػًٍ اٌزؾًٍُ واٌزمُُُ ٌٍؾٍىي اٌّؼشوضخ أَِبِه  -2ط

زفك ػٍُهب. ُِ  وفك ِؼبَُش 

اٌغؼٍ ٌجٍىسح اٌزفىُش اٌّؼشفٍ، فٍ إِطبس اٌمذسح ػًٍ اٌزشوُض ورىضُؼ اٌفىشح ورؾذَذ اٌهذف  -3ط

واٌمذسح ػًٍ عّغ اٌّؼٍىِبد ؽىي اٌّىضىع وعّغ اٌّؼٍىِبد ؽىي األعئٍخ اٌّطشوؽخ واٌمذسح ػًٍ 

فشدارهب واٌمذسح ػًٍ اٌزٕجؤ ثبٌٕزبئظ. ُِ  رظُٕف اٌّؼٍىِبد و

 طشائك اٌزمُُُ    

االخزجبساد اٌشفىَخ واٌزؾشَشَخ واٌزمبسَش االٌىزشؤُخ اٌزٍ عُزُ رىٍُفهُ ثهب وغُشهب ِٓ أٔشطخ  1

 اٌىزشؤُخ.
ُّشبسوبد اٌظفُخ. 2  اٌ
 رمُُُ اٌزمبسَش واٌجؾىس. 3
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اػزّبد األعئٍخ اٌفىشَخ واٌزؾٍٍُُخ ورمذَُ االعىثخ إٌّىرعُخ ٌٍمغُ اٌؼٍٍّ فُّب َخض أعئٍخ االخزجبساد  4

 اٌذوسَخ.
ُّ اٌّهبساد اٌؼبِخ وإٌّمىٌخ ) - د  (.ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ زؼٍمخاٌّهبساد األخشي اٌ

 رُّٕخ ِهبساد اٌزؾًٍُ اٌغُبعٍ وااللزظبدٌ. -1د

ٓ ِخالي االعزؼبٔخ ثبألِضٍخ اٌزطجُمُخ اٌزىضُؾُخ  -2د ِِ اٌزمشَت ِب ثُٓ اٌِذساعخ إٌظشَخ واٌىالغ اٌشاهٓ 

ؼبِطشح. ُّ  اٌ

ِهّبد اٌّطٍىثخ. -3د ُّ  اٌمذسح ػًٍ اٌؼًّ وفشَك ٔظبٍِ واٌزفبُػً ِغ اٌفشَك ِلٔغبص اٌ

خزٍفخ. -4د ُّ  اٌمذسح ػًٍ رىظُف ِب رؼٍّهُ اٌطبٌت فٍ ُِبدَٓ اٌؼًّ اٌ
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ُّ ثُ  .11  مشسُٕخ اٌ

 اٌغبػبد عجىعاألَ 
خشعبد ُِ 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
 طشَمخ اٌزؼٍُُ عُ اٌىؽذح / اٌّغبق أو اٌّىضىعأَ 

طشَمخ 

 اٌزمُُُ

 3,2,1 3,2,1  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2   1

 3,2,1 3,2,1  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  2

 3,2,1 3,2,1  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  3

 3,2,1 3,2,1  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  4

 3,2,1 3,2,1  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  5

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً االوي : ِفهىَ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  6

 3,2,1 3,2,1 طجُؼخ اٌغُبعخ وخظبئظهب وِىاضُؼهب د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  7

 3,2,1 3,2,1 اٌغُبعخ ثبٌؼٍىَ االخشيػٍُ ػاللخ اٌفظً اٌضبٍٔ: د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  8

رىٍّخ  اٌفظً اٌضبٍٔ ػاللخ اٌغُبعخ ثبٌؼٍىَ  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  9

 االخشي
3,2,1 3,2,1 

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌضبٌش : ٔظشَبد ٔشأح اٌذوٌخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  11

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌشاثغ : ػٕبطش اٌذوٌخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  11

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌخبِظ : أٔىاع اٌذوي وصواٌهب د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  12

 3,2,1 3,2,1 رىٍّخ اٌفظً اٌخبِظ : صواي اٌذوي د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  13

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌغبدط : وظبئف اٌذوي د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  14

 3,2,1 3,2,1 رىٍّخ اٌفظً اٌغبدط : وظبئف اٌذوي  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  15

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌغبثغ : اٌذعزىس وإٌظبَ اٌغُبعٍ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  16

 3,2,1 3,2,1 اٌؾىىِبدرىٍّخ اٌفظً اٌغبثغ : أشىبي  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  17

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌضبِٓ : األَؽضاة اٌغُبعُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  18

 3,2,1 3,2,1 رىٍّخ اٌفظً اٌضبِٓ : أٔىاع األَؽضاة اٌغُبعُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  19

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌزبعغ : عّبػبد اٌضغظ واٌشأٌ اٌؼبَ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  21

 3,2,1 3,2,1 اٌّجؾش األوي : عّبػبد اٌضغظ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  21

 3,2,1 3,2,1 اٌّجؾش اٌضبٍٔ : اٌشأٌ اٌؼبَ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  22

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌؼبشش : اٌؼاللبد اٌغُبعُخ اٌذوٌُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  23

 3,2,1 3,2,1 اٌّجؾش األوي: ِجبدئ اٌؼاللبد اٌذوٌُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  24

 3,2,1 3,2,1 اٌّجؾش اٌضبٍٔ: اٌغُبعخ اٌخبسعُخ واٌذوٌُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  25

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌؾبدٌ ػشش : ِفبهُُ عُبعُخ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  26

 3,2,1 3,2,1 رىٍّخ اٌفظً اٌؾبدٌ ػشش د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  27

أُعظ اٌجؾش اٌؼٍٍّ اٌغُبعٍ فٍ اٌفظً اٌضبٍٔ ػشش:  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  28

 ػٍُ اٌغُبعخ
3,2,1 3,2,1 

 3,2,1 3,2,1 اٌفظً اٌضبٌش ػشش: اعئٍخ عُبعُخ/ واعجبد  د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  29

 3,2,1 3,2,1 ِٕبلشبد اٌطٍجخ + اِزؾبْ د -ط  -ة  -أ عبػخ  2  31
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 اٌجُُٕخ اٌزؾزُخ .12
 

 اٌمشاءاد اٌّطٍىثخ :          

  إٌظىص األعبعُخ 
 وزت اٌّمشس 

                                                                            أخشي     

 ُِ وهى وزبة ؽبفع ػٍىاْ ؽّبدٌ ؾذد، َىعذ وزبة ِٕهغٍ 

اٌذٌٍُّ، اٌّذخً اًٌ ػٍُ اٌغُبعخ، وٍُخ اٌؼٍىَ اٌغُبعُخ، 

 .1999عبِؼخ ثغذاد،

راد طٍخ اخشي ػًٍ ِظبدس ػذَذح وٌىٓ َزُ االػزّبد  

ٓ أهّهب:  ِِ  ثبٌّمشس و

قحطان أحمد الحمداني، المدخل ِإلى العموم السياسية،  .1
 .2112، دار الثقافة،1ط

 .2112َأحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، .2
 سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية. .3
 ِإبراهيم درويش، عمم السياسة. .4
 ارسطو طاليس، السياسة. .5
 حمد طه بدوي، النظرية السياسية.م .6
 كتب وبحوث ومقاالت مأخوذة منمصادر حديثة  .7

 شبكة المعمومات الدولية )االنترنت(.

ورشاااًّ ػٍاااً عاااجًُ اٌّضااابي وسػ زطٍجااابد خبطاااخ )ُِ 

 (واٌّىالغ االٌىزشؤُخاٌؼًّ واٌذوسَبد واٌجشِغُبد 

ِىلغ اٌّغالد االوبدَُّخ اٌؼٍُّخ اٌؼشالُخ ػًٍ االعزفبدح ِٓ 

 اٌشاثظ اٌزبٌٍ:

http:www.iasj.net  

واالػزّبد ػًٍ ثؾىس ورمبسَش ِٕىػخ ِٓ شجىخ اٌّؼٍىِبد 

ػٓ االػزّبد ػًٍ ثؾىس ووزت  فضالً  اٌذوٌُخ )االٔزشٔذ(.

 Researchِٕشىسح ػجش اٌّىالغ االٌىزشؤُخ اٌؼبٌُّخ ِضً 

Gate  
 اٌمجىي  .13

 ُّ   زطٍجبد اٌغبثمخاٌ

 ِِ   ٓ اٌطٍجخ ألً ػذد 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 


