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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية اآلداب –جامعة الكوفة     

 

 مجتمع مدني اجستير م برنامج 

 ـ وبذة ػه انبزوامح:1

 عهٍ انقغى َعًم انكىفح، جايعح اِداب تكهُح انًتخظظح انعهًُح األقغاو يٍ واحذ هى انًذٍَ انًجتًع قغى ٌإ   

 انًجتًع قضاَا يجاالخ فٍ انًختهفح انعهًُح انًجاالخ فٍ ًمنهع تأهُههى و انكهُح طالب إعذاد فٍ انًغاهًح

 تخظض فٍ انثحثُح انًهاساخ وتًُُح  ،يهاساخ تًُُح و انعهًٍ تانثحث ىعانُه إنٍ انقغى وَغعٍ ،انًذٍَ

 .انًتُىعح وقضاَاِ انًذٍَ انًجتًع

 انهذف مه انبزوامح:

 .انًختهفح انًذٍَ انًجتًع خيجاال  فٍ طهثح تخشَج -1

 .انًختهفح وقضاَاِ انًذٍَ تانًجتًع وانُهىع تطىَش عهً انقذسج نهى  -2

 انًتُىعح. انًذٍَ انًجتًع تخظظاخ فٍ انعهًُح انًهاساخ انطهثح إكغاب -3
 

 األهميت االقتصاديت:

نهزا انثشَايج أهًُح اقتظادَح ؛ إر َغهى فٍ تىفُش فشص عًم نهخشَجٍُ فٍ يؤعغاخ يتُىعح ، يُها انعايح 

 . األههُح ، فٍ انتعهُى وانتذسَظ وانثحث حانحكىيُح ، ويُها انخاط

 

  :اث ػه انبزوامحمـ مؼهى2

 داباآل انكهيت

  انمدتمغ انمذوي انقسم 

 انمدتمغ انمذوي وقضاياي تخصص ماخستيز في  اسم انبزوامح

 انماخستيز  انذرخت انؼهميت 

 .انمذوي انمدتمغ تخصص مداالث مؼزفت ػهى انقابهيت نهم طهبت تخزيح - أهذاف انبزوامح 

 .انمؼزفي واالستىتاج وانتحهيم انىقذ ػهى انقذرة نهم  -2

 . وآدابها انؼزبيت بانهغت يتصم فيما انهغىيت انمهاراث انطهبت اكساب -3

 .إػذاد خزيديه يسهمىن بزفذ انمؤسساث انؼامت وانخاصتـ 4

 .( ساػت انفصم انثاوي 12األول و )فصم ( ساػت ان14) ساػت 22 ػذد انساػاث انمؼتمذة في انبزوامح

 

 انقبىل:ـ شزوط 3

  .انًجتًع انًذٍَ أٌ َكىٌ انطانة حاطال عهً شهادج انثكانىسَىط فٍ  .1

 انجايعح وانىصاسج. ششوط انتٍ تحذدهاحغة  .2

 :األكاديميتانمتطهباث 

عاخ انعهُا َتظم تانقثىل فٍ انذساًُا تشُش إنُها وصاسج انتعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ فأكادًَُح ثًح يتطهثاخ      

 نكم عاو دساعٍ . / انًاجغتُش 
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 :ـ انخطت انذراسيت4

Table core courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 تىميت انمدتمغ انؼزاقي  2

Iraqi society development 

 

 انىىع االختماػي  2

Gender 

 

 وظزياث اختماػيت  2

social theories 

 

 انتفاوض وانحىار  2

 Negotiation and dialogue 

 

 مىظماث انمدتمغ انمذوي  2

Civil society organizations 

 

 مىهح انبحث االختماػي  2

Social Research Method 

 

 اإلوكهيزيتانهغت   2

English language 

 

Total14 hoarse 

 

Table elective courses 

Credtiehourse Pre-Requisite 

courses 

Courses title Courses code 

 ءحصااال  3

Statistics 

3 

 انقاوىن انذوني اإلوساوي  2

International humanitarian law 

2 

 انتىميت انبشزيت  2

Human Development 

2 

 األقهياث في انؼزاق  2

Minorities in Iraq 

2 

 مؼاهذاث واتفاقياث دونيت  2

International treaties and 

conventions 

2 

 بىاء انذونت انمذويت  2
Building a civil state 

2 

Total 12 hoarse 
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 انذراسيت:انخطت 

 األوليقشساخ انًغتىي 

سيض  اعى انًقشس

 انًقشس

اجثاسٌ او 

 اختُاسٌ

 انًتطهثاخ

 انغاتقح

 عذد انىحذاخ

 2  اجثاسٌ  تىميت انمدتمغ انؼزاقي

 2  اجثاسٌ  انىىع االختماػي

 2  اجثاسٌ  وظزياث اختماػيت

 2  اجثاسٌ  انتفاوض وانحىار

 2  اجثاسٌ  مىظماث انمدتمغ انمذوي

 2  اجثاسٌ  مىهح انبحث االختماػي

 2  )مستوفي( اجثاسٌ  اإلوكهيزيتانهغت 

 :وحذج دساعُح 14انًجًىع 

 

 

 

 يقشساخ انًغتىي انثاٍَ

سيض  اعى انًقشس

 انًقشس

اجثاسٌ او 

 اختُاسٌ

انًتطهثاخ 

 انغاتقح

 عذد انىحذاخ

 2  اجثاسٌ  ءحظااال

 2  اجثاسٌ  انقاَىٌ انذونٍ اإلَغاٍَ

 2  اجثاسٌ  انتًُُح انثششَح

 2  اجثاسٌ  األقهُاخ فٍ انعشاق

 2  اجثاسٌ  يعاهذاخ واتفاقُاخ دونُح

 2  اجثاسٌ  تُاء انذونح انًذَُح

 وحذج دساعُح 12 انًجًىع

 


