وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة -:بغداد
القسم العلمً  :العلوم النظرٌه
تارٌخ ملئ الملف 2018/10/1 :
التوقٌع
اسم رئٌس الفرع
أ.م.د .زٌنب علً الموسوي
التارٌخ

التوقٌع
اسم المعاون العلمً
أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د.ندٌمة بدر
التارٌخ
التوقٌع
مصادقة السٌد العمٌد

وصف البرنامج األكادٌمً

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم
المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة
ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

-1
-2
-3
-4
-5
6
7
8
9

-

المؤسسة التعلٌمٌة
القسم العلمً/المركز
اسم البرنامج األكادٌمً أو
المهنً
اسم الشهادة النهائٌة
النظام الدراسً:
سنوي/مقررات/أخرى
برنامج االعتماد المعتمد
المؤثرات الخارجٌة األخرى
تارٌخ إعداد الوصف
أهداف البرنامج األكادٌمً

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
حقوق ودٌمقراطٌة
بكالورٌوس
اخرى
الٌوجد
المصادر االلكترونٌة
2018/11 /17
تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية عن اهم المفاهيم

والقوانين المتعلقة بحقوق االنسان والحرية الفردية والديمقراطية ومبادئها وانواعها .

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة

أ – 1السماح لتراكم المعارف العلمٌة من خالل القراءه واالطالع .
أ  -2فهم الطالبات لكونهم قادة المستقبل فً اداره العملٌة التربوٌه .
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج

ب  -1تمكٌن الطالبات من التدرٌس .
طرائق التعلٌم والتعلم
استخدام ذات شو .طرائق التقٌٌم
االختبارات الٌومٌة والفصلٌة .
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم االخالقٌة .
ج  -2اكتشاف طرق التواصل مع االخرٌن
ج  -3االلتزام واالنضباط
طرائق التعلٌم والتعلم
المحاضرة
وورش العمل

طرائق التقٌٌم
االختبارات ٌومٌة وفصلٌة
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د  -1اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً
د  -2مهارة التأثٌر باالخرٌن
طرائق التعلٌم
تعلم اجتماعً فرقً -فردي
طرائق التقٌٌم
اختبارات فصلٌة و ٌومٌة

 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

االولى

اسم المقرر أو
المساق
حقوق ودٌمقراطٌة

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
2اسبوعٌا

 12التخطٌط للتطور الشخصً
تهٌئة الطالبه لالشتراك بالندوات والمقابالت من خالل تقدٌم ملخص محاضرة فً مجال اختصاصها
 - 1معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )

 -1اعتماد شروط القبول للطالبات وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً (القبول المركزي)
 -2أن تجتازبنجاح االختبارات الخاصة بالقبول فً الكلٌة والمقابلة الشخصٌة من قبل لجنة خاصة
بالقبول.
-3أن ٌراعى معدلها فً الثانوٌة العامة.
 - 2أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 -1الكتاب المنهجً
 -2الشبكة العنكبوتٌة االنترنٌت

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح

كهُح انرزتُح انثذنُح وػهىو انزَاضح نهثناخ -جايؼح تغذاد

 .2انمسى الػهًٍ  /انًزكز

انؼهىو اننظزَه

 .3اسى  /ريز انًمزر

حمىق االنساٌ وانذًَمزاطُح

 .4أشكال انحضىر انًراحح

اسثىػٍ

 .5انفصم  /انسنح

سنىٌ2018 /

 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)

 60ساػح

 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف

2018 /11 /17

 .8أهذاف انًمزر
.1
.2
.3
.4
.5

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتربية الناس عليها,
تمكين الفرد بحيث يكون متشبعا بقيم الحرية ومبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا .
تحقيق أسس البناء للنظام الديمقراطي
تعميق الشعور بالمواطنة من خالل نبذ كل أشكال التمييز بين أبناء الشعب الواحد وإحال لمبدأ
المساواة والعدالة للجميع
ترسيخ مبدأ الوالء للوطن وإضعاف الوالءات األخرى.

.10يخزجاخ اليمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًؼزفُح
 .1أ -1تعميق الشعور بالمواطنة من خالل نبذ كل أشكال التمييز بين أبناء الشعب الواحد وإحال لمبدأ
المساواة والعدالة للجميع
أ -2ترسيخ مبدأ الوالء للوطن وإضعاف الوالءات األخرى
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهذاف انًهاراخَح انخاصح تاليمزر.
ب- 1
ب- 2
ب- 3
ب -4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

انًحاضزج

طزائك انرمُُى
االختبارات الشفهٌة
المالحظة المباشرة

ج -األهذاف انىجذانُح وانمًُُح
 ج  -1بث روح المواطنة واالنتماءج  -2اكتشاف طرق التواصل مع االخرٌن

ج  -3تعزٌز الشخصٌة المستقلة والحرة

طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د -1اعتماد شروط القبول للطالبات وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً (القبول المركزي)
د -2أن تجتازبنجاح االختبارات الخاصة بالقبول فً الكلٌة والمقابلة الشخصٌة من قبل لجنة خاصة بالقبول.
د-3أن ٌراعى معدلها فً الثانوٌة العامة\.

 .11تنُح انًمزر
األسثىع

انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

اسى انىحذج  /أو انًىضىع

1

مفهوم حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان فً التارٌخ القدٌم
موقف الشرائع السماوٌة من حقوق
اإلنسان
مواصفات وواجبات الحاكم اإلسالمً
قراءة عهد اإلمام علً " علٌه
السالم " لوالٌه على مصر

4

المصادر القانونٌة لحقوق اإلنسان
فً برٌطانٌا
إعالن حقوق اإلنسان والمواطن
الفرنسً
حقوق اإلنسان فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة
امتحان الفصل األول  /االمتحان
األول
منظمة األمم المتحدة وحقوق
اإلنسان

9

االتفاقٌة األوربٌة لحقوق اإلنسان

10

االتفاقٌة األمرٌكٌة لحقوق اإلنسان

11

المٌثاق األفرٌقً لحقوق اإلنسان
والشعوب

12

المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان

13

ضمانات حقوق اإلنسان وحماٌتها

14

المنظمات غٌر الحكومٌة ودورهافً
الدفاع عن حقوق اإلنسان
امتحان الفصل األول  /االمتحان
الثانً

16

عطلة الفصل الدراسً األول

17

لمحة تارٌخٌة عن تطور
الدٌمقراطٌة

18

المبادئ األساسٌة للدٌمقراطٌة

19

مزاٌا الدٌمقراطٌة

20

خصائص النظام الدٌمقراطً

2
3

5
6
7
8

15

طزَمح انرؼهُى

طزَمح انرمُُى

أركان الدٌمقراطٌة
الدٌمقراطٌة المباشرة
الدٌمقراطٌة النٌابٌة

21

الدٌمقراطٌة شبه المباشرة

22

أهم نظم االنتخابات,االنتخاب
المباشر واالنتخاب غٌر المباشر

23

االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة

24

امتحان الفصل الثانً  /االمتحان
األول

25

نظام األغلبٌة ونظام التمثٌل النسبً

26

السلطات الثالث  ,تكوٌن السلطة
التنفٌذٌة
تكوٌن السلطة التشرٌعٌة
السلطة القضائٌة

27

العالقة بٌن السلطات الثالث

28

األحزاب السٌاسٌة
الرأي العام

29

حماٌة الملكٌة الفكرٌة

30

امتحان الفصل الثانً  /االمتحان
الثانً

.12انثنُح انرحرُح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح

 .1حقوق اإلنسان ,تطورها,مضامٌنها,حماٌتها .رٌاض عزٌز هادي
 .2حقوق اإلنسان  .حافظ علوان حمادي
الدٌمقراطٌة حاضرا ومستقبال  .احمد موسى حسن بكار

2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

 .1حقوق اإلنسان بٌن األمس والٌوم  .خٌري عبدهللا داود
.2.حقوق اإلنسان .حمٌد حنون خالد
.3الدٌمقراطًة الغربٌة .حامد ربٌع
.4مفاهٌم الدٌمقراطٌة فً الفكر السٌاسً الحدٌث  .علً الدٌن هالل
 .5األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة  .حسان محمد شفٌق

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرمارَز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح ,يىالغ
االنرزنُد ....

.13خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ
يزاجؼح اخز انرطىراخ فٍ االخرصاص وانًصادر انحذَثح

