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 وذج وصف املقررمن

 وصف املقرر

 

 ة  القادسية/ كلية اآلاثرجامع املؤسسة التعليمية .1
 قسم الدراسات املسمارية / املركز القسم العلمي  .2
 حقوق االنسان والدميقراطية اسم / رمز املقرر .3
 حماضرات نظرية أشكال احلضور املتاحة .4
 سنوي الفصل / السنة .5
 ( اسبوعيا  ساعتانساعة ) 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
 2015ل ايلو  اتريخ إعداد هذا الوصف  .7
 أهداف املقرر .8

 .حبقوق االنسان، وواجباته جتاه جمتمعهتعريف الطلبة . 1
 .الدميقراطية، واشكاهلا املختلفةتسليط الضوء على . 2
 .حقوق الفرد يف القيام مبهامه على اكمل وجه. ابراز امهية معرفة 3
 .حق الفرد يف التعبري عن افكاره ومعتقداته. التأكيد على 4
 .الدميقراطية يف تقرير حق اجملتمعالدور الذي تلعبه . شرح 5
 لعصور.رب اا عومراحل تطورمه حقوق االنسان والدميقراطية. التعرف على اتريخ 6

لب وقعة من الطام املتلتعليوفر وصف املقرر هذا إجيازا  مقتضيا  ألهم خصائص املقرر وخمرجات ا
البد من و تاحة. املم التعلحتقيقها مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبني وصف الربانمج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات املقررخمرج .10
   األهداف املعرفية -أ

 حقوق االنسان والدميقراطية.دراسة نظرايت  -1أ
 .ق والواجبات غري املفعلة يف اجملتمع استجالء احلقو  -2أ
 .دميقراطيةحلقوق االنسان ومراحل التوضيح املراحل التارخيية   -3أ
 .القوية بني اجملتمع والدميقراطيةابراز العالقة  -4أ
 .توضيح اهم احلقوق والواجبات املناطة ابلفرد  -5أ
 .حقوق الفرد العراقي وواجباتهالتعرف على   -6أ
  اخلاصة ابملقرر. يةاملهاراتف األهدا  -ب 

 .يةحقوق االنسان ومراحل تطور مفهوم الدميقراطالتعريف بتاريخ  – 1ب
 .دوليةانني الابهم احلقوق املمنوحة هلم وفق االعراف والقو معرفة الطلبة  – 2ب
 .توراي  ولة دسالتأكيد على امهية متتع الفرد بكافة حقوقه املشروعة املكف – 3ب
   .ور الدميقراطية يف بناء جمتمع متكاملداستكشاف   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

فهوم تطور م نسان كافة، والتعرف على مراحلمواد حقوق االجعل مفردات املقرر تشمل -
 .الدميقراطية، واشكاهلا

 
 طرائق التقييم      

امل صحيح مع متكتة به لقيام جماحلقوق املمنوحة للفرد، واهم الواجبات املناطمناقشة  -
 .القواعد مستند اىل اسس سليمة
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 ألهداف الوجدانية والقيمية ا -ج
 .حقوق االنسان التأكيد على امهية  -1ج
 .الدميقراطية يف النهوض ابجملتمعابراز دور  -2ج
 .احل تطورمهمفهومي حقوق االنسان والدميقراطية ومراتسليط الضوء على  -3ج
 .تعبري عن احلقوق اعطاء اولوية قصوى لل  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ليت لدميقراطية امفهوم االواقعية حلقوق االنسان و  االمثلة امللموسةاالعتماد على االدلة و  -
 .تعكس طبيعة اجملتمع والبيئة احلاضنة للفرد

 
 
 طرائق التقييم    
 عاب الطلبة للمادة املقررة.استشعار مدى استي -
 لتنفيذ.اتطوير النتائج وجعلها حيز  -
 .على الواقع املعاصر حقوق االنسان ومفهوم الدميقراطيةحماولة تطبيق  -
 

والتطور  بلية التوظيفقة بقاولة ) املهارات األخرى املتعلاملنقالتأهيلية العامة و  املهارات -د 
 الشخصي (.

 .حقوق االنسان ومفهوم الدميقراطيةاملعرفة بتاريخ  -1د
 .اهم احلقوق والواجباتمعرفة  -2د
 .النسانالقوانني واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق ااالطالع على  -3د
   .امهية الدميقراطية يف حياة اجملتمعمعرفة  -4د
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 بنية املقرر .11
خمرجات التعلم  الساعات األسبوع

 املطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو املوضوع

 التعليم
طريقة 
 التقييم

 امتحان نظرية مقدمة تعريفية عن احلقوق حقوق االنسان 2 1
   حقوق االنسان يف احلضارات القدمية   2
   حقوق االنسان يف احلضارة العراقية   3
   حقوق االنسان يف احلضارة املصرية   4
   ةحقوق االنسان يف احلضارة اليوانني   5
   حقوق االنسان يف االداين   6
   سان يف اليهوديةحقوق االن   7
   حقوق االنسان يف املسيحية   8
   حقوق االنسان يف االسالم   9

   حقوق االنسان يف االسالم   10
   املصادر الدولية والوطنية   11
   املصادر الدولية والوطنية   12
   ضماانت حقوق االنسان   13
   مفهوم الدميقراطية   14
   دميقراطيةالبعد التارخيي لل   15
   الدميقراطية يف عهد االغريق   16
   الدميقراطية يف العصور احلديثة   17
   الدميقراطية يف العصور احلديثة   18
   التعريف ابحلرايت العامة   19
   حقوق االنسان يف الدستور العراقي   20
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 بنية التحتية ال .12
 سنحل( اعداد أ.م.د. ستار عبد احقوق االنسانملزمة ) ـ الكتب املقررة املطلوبة 1
 شكريحقوق االنسان بني النص والتطبيق. د. علي ال. 1 )املصادر(  ـ املراجع الرئيسية 2

 حقوق االنسان. د. ماهر عالوي. 2
                ا ـ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا

 ( . جملالت العلمية ، التقارير،.ا) 
- 

 ب ـ املراجع االلكرتونية، مواقع
 االنرتنيت ....

 

 

 خطة تطوير املقرر الدراسي  .13
ل ، من خالت تطبيق عملي ملموسجعل مادة حقوق االنسان والدميقراطية ذاالسعي اىل  -  

 .تطبيق احلقوق والواجبات النظرية على الواقع واجملتمع املعاصر
 

   حقوق االنسان يف الدستور العراقي   21
   د االطالق والتقييحقوق االنسان بني   22
   احلرايت العامة واحلقوق   23
   صور واشكال الدميقراطية   24
   الدميقراطية شبه املباشرة   25
   الدميقراطية املباشرة   26
   االستفتاء الشعيب   27
   االستفتاء االجباري    28
   االستفتاء االختياري   29
   االقرتاع الشعيب   30


