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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ة الحلة الجامعة األهليةكلي المؤسسة التعليمية .1

 عشعة االسناا تقنيات اال    القسم العلمي  / المركز .2

 حقنق األاسان االديمقراطية اسم /  مز المقر  .3

 اسبنعياً اظري أعشكال الحضن  المتاحة .4

 سنني الفصل / السنة .5

 ساعة30 عدد الساعات الد اسية )الكلي( .6

 5/7/2021 تا يخ إعداد هذا النصف  .7

  أهداف المقر .8

 التعرف على التطن  التا يخي لحقنق األاسان  -1

 التعرف  على حقنق األاسان في األديان االشرائع السمااية  -2

 التعرف على دا  المنظمات الدالية في ضمان حماية ااحترام حقنق األاسان  -3

 التعرف على األعتراف المعاصر بحقنق األاسان  -4

 التعرف على اعشكال ااجيال حقنق األاسان -5

 عرف على مفهنم الديمقراطيةالت -6

ً ألهم خصائص المقر  امخرجات التعلم المتنقعة من  ينفر اصف المقر  هذا إيجازاً مقتضيا

الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصنى من فرص التعلم المتاحة. االبد من 

 ؛الربط بينها ابين اصف البراامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 التعرف على اهداف الديمقراطية -7

 التعرف على مزايا اسلبيات الديمقراطية -8

 

 مخرجات المقر  اطرائق التعليم االتعلم االتقييم -9

 األهداف المعرفية   -أ

 يتعرف الطالب على حقنق األاسان اتعريفها  ااهدافها   -1أ-1أ

 على الصعيد الدالي ااإلقليمي يتعرف الطالب على حقنق االاسان-2أ

 يتعرف الطالب على دا  المنظمات اإلقليمية في تطن  حقنق االاسان   -3أ

 يتعرف الطالب على الديمقراطية بشكلها المباعشر اغير المباعشر  -4أ

 يتعرف الطالب على ايجابيات الديمقراطية امحاسن تطبيقها  -5أ

 ة االمرعشحنن اكيفية التصنيتيتعرف الطالب على الحمالت االاتخابي   -6أ

  

 األهداف المها اتية الخاصة بالمقر .   -ب 

 يكتسب الطالب مها ة في حث المجتمع على احترام الفرد   - 1ب

يكتسب الطالب مها ة على اداء فعاليات ااشاطات مبهرزه بالشعا ات التي تؤكد  - 2ب

 على قيمة االاسان

ن حقه احق الفرد االخر امما سة الديمقراطية يكتسب الطالب مها ة في الدفاع ع - 3ب

 بشكلها الصحيح االمطلنب

  

 طرائق التعليم االتعلم      

 المحاضرات  -1

 حلقات اقاعشية تنافسية -2
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 طرائق التقييم      

 امتحااات قصيرة  -1

  امتحااات عشهرية ا سننية  -2

 حلقات د اسية ) سمنا ات( -3

 

 األهداف النجدااية االقيمية  -ج

 يعمل براح العائلة الناحدة -1ج -1ج

 يلتزم بأخالقيات المؤسسة الجامعية -2ج

 يستقبل ايتقبل المعرفة  ايعمل على تنميتها-3ج

 يفضل الطالب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة  -4ج

 

 طرائق التعليم االتعلم     

 المحاضرات النظرية  -1

 حلقات اقاعشية اتنافسية  -2

 

 طرائق التقييم    

المها ات العامة االتأهيلية المنقنلة ) المها ات األخرى المتعلقة بقابلية التنظيف االتطن   -د 

 الشخصي (.

 ينمى عمل الطالب في القاعة الد اسية  -1د

 يكتسب الطالب القد ة على جمع المعلنمات االعمل بها -2د

مجتمعه  ألعلى  يكتسب الطالب القد ة على تطنير مفهنم حقنق االاسان االرقي بافراد-3د

 مستنى
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 بنية المقر  -10

مخرجات التعلم  الساعات األسبنع

 المطلنبة

اسم النحدة / أا 

 المنضنع

طريقة 

 التعليم

 طريقة التقييم

الطالب يفهم  ساعة1 االال

 المنضنع

حقنق األاسان في 

الحضا ات القديمة 

 االشرائع السمااية 

المطلب 

األال:حقنق 

األاسان في 

 ديمة الحضا ات الق

أ.حضا ات اادي 

 الرافدين

  

أمتحان  اظري

 ينمي عشفهي  

الطالب يفهم  ساعة1 الثااي

 المنضنع

ب.الحضا ات 

 القديمة االخرى

المطلب 

حقنق الثااي:

األديان األاسان في 

 االشرائع السمااية

حقنق األاسان في 

  األسالم

 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 الثالث

 المنضنع

ق األاسان في حقن

العصن  النسطى 

 االحديثة 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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المطلب األال 

:حقنق األاسان في 

 العصن  النسطى

 

الطالب يفهم  ساعة1 الرابع

 المنضنع

المطلب الثااي 

:حقنق األاسان في 

الفكر االثن ات 

 االشرعات الحديثة

أ.على مستنى 

األفكا  االنظريات 

 السياسية 

ب.على مستنى 

ن ات الث

االشرعات 

األعتراف المعاصر 

 بحقنق األاسان

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 الخامس

 المنضنع

المطلب  

األال:األعتراف 

الدالي بحقنق 

 األاسان

األعتراف االقليمي 

 المعاصر 

المطلب 

الثااي:اشنء 

المنظمات غير 

أمتحان  اظري

 عشفهي نميي
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الحكنمية ادا ها 

في ميادين حقنق 

 األاسان

الطالب يفهم  ساعة1 السادس

 المنضنع

مضامين حقنق 

 األاسان 

 المبحث األال 

حقنق النسان في 

المناثيق الدالية 

ااألقليمية 

االتشريعات 

 النطنية 

المطلب األال :في 

األعالن العالمي 

لحقنق األاسان 

 االمناثيق الدالية 

ااالً:في االعالن 

العالمي لحقنق 

 االاسان 

 

 

تحان أم اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 السابع

 المنضنع

ثااياً:في العهدين 

الداليين الخاصين 

 بحقنق األاسان 

 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

أمتحان  اظريالجيل الثالث :جيل الطالب يفهم  ساعة1 الثامن
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حقنق األاسان  المنضنع

 الجديدة

  

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 التاسع

 المنضنع

طلب الثالث الم

:الترابط بين حقنق 

األاسان ككل 

 اليتجزأ

الصراع بين 

المد ستين الليبرالية 

 االما كسية

 فلسفي  .1

 تا يخي .2

على  .3

المستنى 

  العلمي

 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 العاعشر

 المنضنع

ضمااات حقنق 

األاسان احمايتها 

 المبحث األال

ضمااات حقنق 

األاسان احمايتها 

على الصعيد 

 النطني

المطلب 

األال:الضمااات 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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الدستن ية 

 االقضائية

المطلب 

الثااي:الضمااات 

 السياسية

المطلب الثالث:دا  

المنظمات النطنية 

 غير الحكنمية

   

الحادي 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

 المبحث الثااي 

نق ضمااات حق

االاسان احمايتها 

على الصعيدين 

 االقليمي االدالي 

المطلب األال :دا  

 األمم المتحدة

المطلب الثااي :دا  

 المنظمات االقليمية

 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الثااي 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

المطلب الثالث 

:دا  المنظمات 

غير الحكنمية على 

الصعيدين االقليمي 

 االدالي 

أمتحان  رياظ

 عشفهي ينمي

أمتحان  اظريحقنق االاسان في الطالب يفهم  ساعة1الثالث 
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الدساتير العراقية  المنضنع عشر

 بين النظرية االناقع 

 عشفهي ينمي

الرابع 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

العالقة بين حقنق 

االاسان االحريات 

 العامة 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الخامس 

 عشر

لطالب يفهم ا ساعة1

 المنضنع

حقنق االاسان 

 الحديثة 

الحقائق في  .1

 التنمية 

الحق في  .2

البيئة 

 النظيفة

الحق في  .3

 التضامن

الحق في  .4

  الدين   

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

السادس 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

 الديمقراطية

مفهنم الديمقراطية 

التطن  التا يخي 

 للديمقراطية

أ.الديمقراطية في 

 ضا ات القديمةالح

  

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

السابع 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

ب.الديمقراطية في 

 العصن  النسطى 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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ج.الديمقراطية في 

 العصن  الحديثة

 

الثامن 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

منجات 

الديمقراطية في 

 القرن العشرين 

 

أمتحان  اظري

 فهيعش ينمي

التاسع 

 عشر

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

المفهنم الحديث 

للديمقراطية 

أ.المضمنن 

األقتصادي 

 ااألجتماعي

ب.المضمنن 

السياسي 

 االدستن ي

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 العشران

 المنضنع

ااناع الحكم  

 الديمقراطي

أ.الديمقراطية 

 المباعشرة

ب.الديمقراطية غير 

 رة )النيابية (المباعش

ج.الديمقراطية عشبه 

 المباعشرة

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الناحد 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

مضمنن  

الديمقراطية 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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 المباعشرة

تطبيقات 

الديمقراطية 

 المباعشرة 

تقدير اظام 

الديمقراطية 

 المباعشرة

الثااي 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 منضنعال

الديمقراطية عشبه 

 المباعشرة 

مفهنم الديمقراطية 

 عشبه المباعشرة

مظاهر الديمقراطية 

 عشبه المباعشرة

تقدير اظام 

الديمقراطية عشبه 

 المباعشرة

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الثالث 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

الديمقراطية الغير 

 مباعشرة )النيابية(

مفهنم  .1

النظام 

 التمثيلي

طبيعة  ال  .2

القااناية 

للنظام 

 التمثيلي

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي



الصفحة   

12 
 

  

ا كان  .3

النظام 

 التمثيلي

 

الرابع 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

اعشكال النظام 

 النيابي )التمثيلي(

النظام  .1

 المجلسي 

النظام  .2

 الرئاسي

النظام  .3

 البرلمااي

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الخماس 

 االعشران

م الطالب يفه ساعة1

 المنضنع

 المجلس النيابي

اظام  .1

المجلس 

 الناحد

اظام  .2

 المجلسين

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

السادس 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

التنظيم الداخلي 

 للمجلس النيابي 

أاالً:الحصااة 

 البرلمااية

ثااياً:عدم المسؤلية 

 البرلمااية 

ثالثاً:المخصصات 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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 البرلمااية 

السابع 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

الية النظام التمثيلي 

 )النيابي (

 األاتخاب 

المطلب األال 

 :مفهنم األاتخاب

المطلب الثااي: 

التكييف القااناي 

 لألاتخاب

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الثامن 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

تكنين هيئة 

 الناخبين 

قتراع ااالً: األ

 المقيد

 ثااياً: األقتراع العام

  

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

التاسع 

 االعشران

الطالب يفهم  ساعة1

 المنضنع

المطلب 

الثالث:المرأة 

 ااألاتخاب  

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي

الطالب يفهم  ساعة1 

 المنضنع

تنظيم عملية 

 األاتخاب 

المطلب األال 

:تحديد الداائر 

 األاتخابية 

المطلب 

الثااي:القنائم 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي
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 . البنية التحتية  11

 ال ينجد ـ الكتب المقر ة المطلنبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصاد (  2

اـ الكتب االمراجع التي ينصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقا ير ,....  (

 الكتب االمجالت ذات االختصاص

ب ـ المراجع االلكترااية, مناقع 

 االاترايت ....

 االاترايت

 

 . خطة تطنير المقر  الد اسي   12

 لبة  عمل اشاطات ابنسترات تنادي بحقنق األاسان من قبل الط   -1

 القاء سمنرات من قبل الطلبة -2

 زيا ة المؤسسات الخيرية  ادا  االيتام   -3

زيا ات علمية للمستشفيات للمعرفة الملمنسة بحياة الناس امراعاة الطبيب اا المحلل  -4

 لحياة الشخص الذي بين يدية المما سة المهنة بشكلها االاسااي االعلمي الصحيح 

 

 

  األاتخابية 

الطالب يفهم  ساعة1 ثالثنن

 المنضنع

المطلب الثالث: 

 المرعشحنن

المطلب الرابع : 

 الحملة األاتخابية 

 

أمتحان  اظري

 عشفهي ينمي


