دعوة لتقديم مساهمات :بنك المخططات الدراسية
تعلن الشبكة العربية للعلوم السياسية عن اإلطالق الرسم ر
لمشوع بنك
ي
والمعن بجمع وترقيم المخططات الدراسية المعنية
المخططات الدراسية
ي
العرب .ستحتوي المكتبة الرقمية عىل مجموعة منتقاة من المخططات
بالعالم
ي
الدراسية والموارد المرتبطة بتدريس العلوم السياسية والمواضيع العابرة
للتخصصات ذات الصلة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا .تشجع وتدعو
الشبكة العربية جميع أعضاء هيئات التدريس يف العلوم السياسية يف العالم
الن تدرس باللغات العربية واإلنجليية والفرنسية.
ي
العرب لمشاركة مخططاتهم ي
ً
العرب للعلوم االجتماعية عام
العرب :أشكال الوجود" الصادر عن المجلس
وفقا لتقرير "العلوم االجتماعية يف العالم
ي
ي
العرب  -تمثل  ٪18من كليات العلوم االجتماعية يف المنطقة .لذلك
 ،2015هناك  140كلية للعلوم السياسية يف العالم
ي
الن
تهدف الشبكة العربية للعلوم السياسية عن طريق بنك المخططات إىل إبراز وتسهيل الوصول إىل الموارد المتنوعة ي
تساعد عىل التدريس والتواصل مع الطالب ف جميع أنحاء المنطقة .بدأت الشبكة ر
مشوع المخططات الدراسية يف
ي
العالقات الدولية ف ديسمي الماض .حيث ساهم المشاركون بالورشة بأكير
األوىل حول
أعقاب تنظيم ورشة التدريس
ي
ي
ي
من  19مخططا در ً
اسيا حول عدة مواضيع يف مجال العالقات الدولية .سوف توفر منصة المخططات الدراسية فرصة
ألعضاء هيئة التدريس يف المنطقة لمشاركة محتوى برامج ودروس العلوم السياسية مع مجموعة واسعة من الزمالء
الن يستخدمها اآلخرون يف الدورات والمناهج المماثلة .كذلك بدء
والباحثي ،والتعرف عىل المواد والتقنيات المختلفة ي
غن
نقاشات حول أفضل الممارسات لتدريس موضوع معي .باإلضافة إىل ذلك ،تهدف إىل توفي وصول سهل إىل مصدر ي
للمناهج الدراسية للطالب وأعضاء هيئات التدريس يف استكشافهم لمجال العلوم السياسية والتخصصات ذات الصلة يف
العرب.
جميع أنحاء العالم
ي
كيفية المشاركة؟
نرحب بمساهمات جميع أعضاء هيئات التدريس ونشجعهم عىل مشاركة مخططاتهم الدراسية مع الشبكة العربية للعلوم
ً
السياسية وذلك طبقا للنسق المستخدم عي مؤسساتهم التعليمية .وإن أردتم التعرف عىل اشكال ونسق مختلفة إلعداد
تعليم ،بإمكانكم التواصل معنا وسنوفر نموذج يحتوي عىل عنارص أساسية يفضل تواجدها يف أي مخطط
مخطط
ي
ً
والن تعتي من المناهج األساسية لدراسة
تعليم .باب التقديم مفتوح بشكل دائم ونركز حاليا عىل الموضوعات التالية ي
ي
وتدريس العلوم السياسية.
 .1العالقات الدولية والسياسة الخارجية.
 .2النظرية السياسية

 .3نظرية السياسات المقارنة
والكم)
(النوع
 .4مناهج البحث
ي
ي

التاىل
يرج إرسال المخططات الدراسية إما يف مستند  Wordأو  PDFإىل د .من فرج عىل العنوان
ي
 mfarag@arabpsn.orgوالتأكد من تضمي المعلومات التالية:
-

الوظيف
االسم بالكامل والمسم
ي
اس والسنة الدراسية
عنوان المخطط الدر ي
نوع الينامج (بكالوريوس أو دراسات عليا)
اسم القسم والكلية والجامعة

لمزيد من المعلومات حول الشبكة العربية للعلوم السياسية ،يرج زيارة موقعنا عىل شبكة اإلنينت -
وب  info@arabpsn.orgأو عي تويي وفايسبوك.
 .www.arabpsn.orgكما يمكنكم التواصل معنا عي الييد اإللكي ي

Call for Contributions: APSN Syllabi Bank
The Arab Political Science Network (APSN) is pleased to
announce the official launch of a Syllabi Bank project to
collect and digitize syllabi from / on the Arab World. The
online repository will feature resources for undergraduate and
graduate political science courses, as well as relevant
interdisciplinary courses. We encourage all Political Science
faculty in the Arab world to contribute their syllabi for courses taught in Arabic, English, and
French.
According to the 2015 report by the Arab Council for Social Sciences (ACSS) on Social
Sciences in the Arab World: Forms of Presence, there are 140 Political Science faculties in the
Arab world – representing 18% of the social science faculties in the region. APSN aims to
highlight and increase access to the diverse resources and course content found across the
region. APSN started the syllabi repository after its inaugural Teaching Workshop, where
participants generously shared 19 syllabi on several themes within the field of International
Relations. This syllabi platform provides an opportunity for faculty members in the region to
share their course content with the wider community of scholars, learn about others’ materials
and techniques used for similar courses, and start a conversation on best practices to teach a
specific topic or theme. In addition, it aims to provide easy access to a rich source of syllabi to
students and faculty in their exploration of the political science field and related specializations
across the Arab world.
How to Contribute?
All faculty members are welcomed and encouraged to share their syllabi with APSN. We
welcome syllabi in the format used by your institution. However, if you don’t have a format or
would like to see a template, please get in touch with us and we will provide a suggested
template with essential items. Submissions are open on a rolling basis and currently focus on
the below topics / courses, which are considered core to the study and teaching of political
science.
1. Comparative Politics
2. Research Methodology (Qualitative
& Quantitative)

3. International Relations and Foreign
Policy
4. Political Theory

Please send your syllabi in either a word document or PDF format to mfarag@arabpsn.org –
and make sure to include the following information:
-

Your Full Name and Title
Course Title and Year
Type of Course (Undergraduate or Graduate)
Name of Department, Faculty and University

For more information about APSN, please visit our website – www.arabpsn.org. You can
contact us by email at info@arabpsn.org or via Twitter and Facebook.

