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جات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخر

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 يتعرف الطالب على حقوق األنسان وتعريفها  واهدافها   -1أ-1أ

 نسان على الصعيد الدولي واإلقليمي على حقوق اال يتعرف الطالب -2أ

 الب على دور المنظمات اإلقليمية في تطور حقوق االنسان  يتعرف الط  -3أ
 يتعرف الطالب على الديمقراطية بشكلها المباشر وغير المباشر   -4أ
 يتعرف الطالب على ايجابيات الديمقراطية ومحاسن تطبيقها   -5أ

 والمرشحون وكيفية التصويت  الحمالت االنتخابيةيتعرف الطالب على    -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يكتسب الطالب مهارة في حث المجتمع على احترام الفرد   - 1ب 

يكتسب الطالب مهارة على اداء فعاليات ونشاطات مبهرزه بالشعارات التي تؤكد على قيمة   - 2ب 

 االنسان 

شكلها  ع عن حقه وحق الفرد االخر وممارسة الديمقراطية بمهارة في الدفايكتسب الطالب  - 3ب 

 الصحيح والمطلوب 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرات  -1
 حلقات نقاشية تنافسية  -2

 طرائق التقييم       
 امتحانات قصيرة   -1
  امتحانات شهرية و سنوية  -2
 حلقات دراسية ) سمنارات(  -3

 
 والقيمية   األهداف الوجدانية -ج

 يعمل بروح العائلة الواحدة -1ج -1ج

 يات المؤسسة الجامعية  يلتزم بأخالق-2ج

 يستقبل ويتقبل المعرفة  ويعمل على تنميتها -3ج

 يفضل الطالب المصلحة العامة على مصلحته الخاصة   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية   -1
 حلقات نقاشية وتنافسية   -2
3-  
 قييم  ئق التطرا   
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 رات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهاالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 ينمى عمل الطالب في القاعة الدراسية   -1د  -1د 

 يكتسب الطالب القدرة على جمع المعلومات والعمل بها -2د 

 النسان والرقي بافراد مجتمعه  ألعلى مستوى يكتسب الطالب القدرة على تطوير مفهوم حقوق ا -3د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  ألسبوع ا

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

حقووووق األنسوووان فوووي  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 االول 

الحضوووارات القديموووة 

 والشرائع السماوية 

المطلووب األولقحقوووق 

نسوووووووووان فوووووووووي األ

 قديمة الحضارات ال

أ.حضووووووووارات وادي 

 الرافدين

  

  حان يوميأمت نظري 

   شفهي

ب.الحضارات القديموة  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثاني 

 االخرى

حقوق المطلووب الثووانيق

األديووان األنسووان فووي 

 والشرائع السماوية

حقووووق األنسوووان فوووي 

  األسالم

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

حقووووق األنسوووان فوووي  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثالث 

العصووووور الوسووووطى 

 والحديثة 

المطلب األول قحقووق 

األنسووان فووي العصووور 

 الوسطى

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

المطلب الثاني قحقووق  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الرابع

األنسوووان فوووي الفكووور 

والثوورات والشورعات 

 الحديثة

أ.على مستوى األفكوار 

 لسياسية والنظريات ا

ب.علووووووى مسووووووتوى 

الثوووورات والشووورعات 

األعتوووراف المعاصووور 

 األنسان بحقوق

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

المطلووووووووووووووووووووووب   الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الخامس

األولقاألعتووووووووووراف 

 الدولي بحقوق األنسان

األعتوووراف االقليموووي 

 المعاصر 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي
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قنشوووء نيالمطلووب الثا

المنظمووووووات غيوووووور 

فوي  ودورها  الحكومية 

 قوق األنسانميادين ح

مضووووووامين حقوووووووق  الموضوع  الطالب يفهم نظري  2 السادس

 األنسان 

 المبحث األول 

حقووووق النسوووان فوووي 

المواثيووووووق الدوليووووووة 

واألقليمية والتشريعات 

 الوطنية 

المطلووووب األول قفووووي 

األعوووووالن العوووووالمي 

لحقوووووووق األنسووووووان 

 والمواثيق الدولية 

اوالًقفوووووي االعوووووالن 

ي لحقوووووووق العووووووالم

 االنسان 

 

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

ثانيووووواًقفي العهووووودين  لب يفهم الموضوع الطا نظري  2 السابع 

الوووودوليين الخاصووووين 

 بحقوق األنسان 
 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الجيووول الثالوووث قجيووول  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثامن 

 حقوق األنسان الجديدة

  

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

المطلوووووووب الثالوووووووث  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 التاسع 

قالتوورابب بووين حقوووق 

 نسان ككل اليتجزأاأل

الصووووووووراع بووووووووين 

المدرسوووتين الليبراليوووة 

 والماركسية

 فلسفي  .1

 تاريخي .2

المستوى  .3 على 

  العلمي

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

ضوووووومانات حقوووووووق  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 العاشر

األنسوووووان وحمايتهوووووا 

 المبحث األول

انات حقوووووووق ضووووووم

األنسان وحمايتها على 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي
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 الصعيد الوطني

المطلوووووووووووووووووووووووب 

لضوووووووووومانات األولقا

 الدستورية والقضائية

المطلوووووووووووووووووووووووب 

الثانيقالضووووووووومانات 

 اسيةيالس

المطلوووب الثالوووثقدور 

المنظمووووات الوطنيووووة 

 غير الحكومية

   

الحادي 

 عشر 
 المبحث الثاني  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

قوووووووق ضوووووومانات ح

االنسان وحمايتها على 

الصوووعيدين االقليموووي 

 والدولي 

ول قدور المطلوووووب األ

 األمم المتحدة

المطلوووب الثووواني قدور 

 المنظمات االقليمية

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

المطلووب الثالووث قدور  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثاني عشر 

المنظمووووووات غيوووووور 

الحكوميوووووووة علوووووووى 

الصوووعيدين االقليموووي 

 والدولي 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

حقووووق االنسوووان فوووي  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثالث عشر 

الدساتير العراقيوة بوين 

 النظرية والواقع 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

العالقوووة بوووين حقووووق  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الرابع عشر 

االنسووووان والحريووووات 

 العامة 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الخامس 

 عشر 
 حقوق االنسان الحديثة  الطالب يفهم الموضوع  ظري ن 2

الحقوووائق فوووي  .1

 مية التن

الحوووووق فوووووي  .2

 البيئة النظيفة

الحوووووق فوووووي  .3

 التضامن

الحوووووق فوووووي  .4

  الدين   

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

السادس 

 عشر 
 الديمقراطية الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

مفهوووووم الديمقراطيووووة 

التطوووووور التووووواريخي 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي
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 للديمقراطية

فوووووي أ.الديمقراطيوووووة 

 الحضارات القديمة

  

الديمقراطيووووة فووووي ب. الطالب يفهم الموضوع  ي نظر 2 السابع عشر

 العصور الوسطى 

ج.الديمقراطيووووة فووووي 

 العصور الحديثة

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

موجووات الديمقراطيوووة  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 الثامن عشر 

 في القرن العشرين 

 

 ن يوميأمتحا نظري 
 شفهي

حووووووديث المفهوووووووم ال الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 التاسع عشر

للديمقراطيوووووووووووووووووة 

المضووووووووووووووووومون أ.

األقتصووووووووووووووووووادي 

 واألجتماعي

السياسي ب. المضمون 

 والدستوري

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

انووووووووواع الحكووووووووم   الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 العشرون 

 الديمقراطي

 أ.الديمقراطية المباشرة

غيووور ب.الديمقراطيوووة 

 المباشرة )النيابية (

ج.الديمقراطيوووة شوووبه 

 المباشرة

 ان يوميأمتح نظري 
 شفهي

الواحد 

 والعشرون 
مضمون الديمقراطيوة   الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

 المباشرة

تطبيقووات الديمقراطيووة 

 المباشرة 

تقووووووووودير نظوووووووووام 

 الديمقراطية المباشرة

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الثاني  

 والعشرون 
الديمقراطيوووووة شوووووبه  طالب يفهم الموضوع ال نظري  2

  المباشرة
 مفهوووووم الديمقراطيووووة

 شبه المباشرة

مظووواهر الديمقراطيوووة 

 شبه المباشرة

تقووووووووودير نظوووووووووام 

الديمقراطيوووووة شوووووبه 

 المباشرة

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الثالث 

 والعشرون 
الديمقراطيووووة ال يوووور  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

 مباشرة )النيابية(

 مفهوووم النظووام .1

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي
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 التمثيلي

الطبيعوووووووووة    .2

القانونيووووووووووة 

للنظوووووووووووووام 

 التمثيلي

اركووان النظووام  .3

 تمثيليال

 

الرابع 

 والعشرون 
اشووكال النظووام النيووابي  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

 )التمثيلي(

النظوووووووووووووام  .1

 المجلسي 

النظوووووووووووووام  .2

 الرئاسي

النظوووووووووووووام  .3

 البرلماني

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الخماس 

 والعشرون 
 المجلس النيابي الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

نظووووووووووووام  .1

المجلووووووووس 

 الواحد 

ام نظوووووووووووو .2

 المجلسين

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

السادس 

 والعشرون 
التنظوووووويم الووووووداخلي  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

 للمجلس النيابي 

أوالًقالحصووووووووووووووانة 

 البرلمانية

ثانياًقعوووودم المسووووؤلية 

 البرلمانية 

ثالثاًقالمخصصووووووووات 

 البرلمانية 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

السابع  

 والعشرون 
اليووة النظووام التمثيلوووي  وضوع الطالب يفهم الم نظري  2

 )النيابي (

 األنتخاب 

المطلب األول قمفهووم 

 األنتخاب 

المطلووووووب الثووووووانيق 

التكييوووووف القوووووانوني 

 لألنتخاب 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

الثامن  

 والعشرون 
 لناخبين تكوين هيئة ا الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

 اوالًق األقتراع المقيد 

 ثانياًق األقتراع العام

  

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي

التاسع  

 والعشرون 
المطلووب الثالووثقالمرأة  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2

  واألنتخاب 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية .  12

 . و الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ة و المراجع الرئيسي 2

     او الكتب والمراجع التي يوصى بها              

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب و المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .   13

 عمل نشاطات وبوسترات تنادي بحقوق األنسان من قبل الطلبة     -1
 قبل الطلبة  القاء سمنرات من -2

 زيارة المؤسسات الخيرية  ودار االيتام    -3
ية للمستشفيات للمعرفة الملموسة بحياة الناس ومراعاة الطبيب او المحلل لحياة الشخص زيارات علم -4

 الذي بين يدية ولممارسة المهنة بشكلها االنساني والعلمي الصحيح  
 

 

 
 

 تنظيم عملية األنتخاب  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 

المطلووب األول قتحديوود 

 األنتخابية  الدوائر

المطلووب الثووانيقالقوائم 

  األنتخابية 

 وميأمتحان ي نظري 
 شفهي

المطلووووووب الثالووووووثق  الطالب يفهم الموضوع  نظري  2 ثالثون 

 المرشحون

المطلوووووب الرابوووووع ق 

 الحملة األنتخابية 

 

 أمتحان يومي نظري 
 شفهي


