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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
 
   

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
   بغداد  –كلية احلكمة اجلامعة   :ةالكلي

 : القسم العلمي
 الدميقراطية  :)املادة الدراسية( رر الدراسياسم املق

 
 0202/    7/   5  اتريخ ملء امللف :  

 
 :   التوقيع

 م.م. علي فليح: اسم استاذ املادة
 0202:   /    / لتاريخا

 :   التوقيع
 أ.د. أحالم خليل اسم رئيس القسم :

 0202:   /    / لتاريخا
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 يف القسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي جلنةدقـق امللف من قبل 
   

 :التوقيع
 م.د. سهام قنرب علي :يف القسم واألداء اجلامعيضمان اجلودة  جلنةعضو اسم 

 0202/    /    :التاريخ
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 الدراسي صف المقررو

 

 كلية الحكمة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية     علمي القسم ال .2

 الديمقراطية / المرحلة األولى  )اسم المادة(المقرر اسم  .3

 بعد( الكتروني )عن أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعتان أسبوعياً  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/  7/    5         تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8
 
 

 .لدويلوةوقع يف القانون ا حلقوق االنسان  بملاائ  العاة تعريف الطالب اب
حملاكم ابملختص  ابلنظر ابلدعاوى اليت متس حق وتعريف الطالب على أنواع االقوانني واالنظم  اليت هتتم هبذا القانون وتطايقه حتديد 

 .االنسان وحريته 
  هذا ابملفهوم عن ابقي االنظم  األخرى  ومتييز الدميقراطي متكني الطالب ةن بيان ةفهوم 

 .عن امهي  حقوق االنسان والدميقراطي  وةدى االرتااط بينهما ر واضح لدى الطالب خلق تصو 
 .للمصطلحات  القانوني  ابملستخدة  يف هذا اجملال وحتليلهاتفهم الطالب بملعىن 

 وعيوب اإلرائة. إلقاة  الدعوىإئراك الطلا  لألهلي  الالزة  
 .ابملفاهيم وتفريقها عن ابقي  احلري  وأبداء الراي حتديد ةعىن 

 واحرتام حقوق االخرين وحرايهتممتكني الطالب ةن تفهم ابملسؤولي  
 
 
 

 

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائ

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 .9
  دهدا  المعريية األ -أ
 وأهمية دراسته والنظريات والمذاهب بشأنه واآلثار المترتبة عليها. حقوق االنسان يتعرف على  -1أ

 وإرجاعها الى التصرف القانوني والواقعة القانونية . احكام والقرارات  والمعاهدات يل يتمكن من تحل -2أ

 ويستوعب أركانه وشروط كل منها. النص القانوني يحلل  -3أ

 .االخرين من خالل معرفته بالمنظمات التي تحمي حقوق االنسان  يدافع عن حقوق  -4أ

 .هاآثارطية ما المقصود بالديمقرايحدد على وجه الدقة  -5أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 أن يحسن استخدام المراجع و المصادر التي تتناول مفردات المقرر.   - 1ب

 أن يفيد من المراجع و المصادر التي توفرها وسائل االتصال االلكترونية. -2ب

 معرفة المادة القانونية المالئمة للحالة المعروضة عليه. -3ب

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طريقة المحاضرة.
 طريقة المناقشة.

 طريقة حل المشكالت.

 استراتيجية التعديل المفاهيمي.

 استراتيجية العصف الذهني

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبار التعرف.
 االختبار المقالي غير المحدد.

 االختبارات القصيرة.

 عمل تقارير خاصة بالمادة .

 تبار النهائي.االخ

 

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 االستنتاج و االستنباط -1ج

  التساؤل

 محبة اإلنسان  -2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المجاميع التعاونية 
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ة والقيمية ية او وجدانيمهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 جذور حقوق االنسان  أهداف معرفية  2 1
المحاضرة 

 واإللقاء 
 االستجواب 

 االستجواب  المحاضرة  التعريف بالحق ومفهوم النسان  أهداف معرفية 2 2

3 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 المحاضرة ان في السالمحقوق االنس

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 االستجواب المحاضرة شفهي/ امتحان يومي تقويم وقياس 2 4

 االستجواب المحاضرة حقوق النسان في العصور الوسطى أهداف معرفية 2 5

 معرفية  2 6
حقوق النسان في الصور الحديثة على مستوى 

 اباالستجو المحاضرة االفكار والنظريات

 االستجواب  المحاضرة  حقوق االنسان على مستوى االفكار والنظريات  أهداف معرفية  2 7

 االستجواب المحاضرة اختبار  / مراجعة  مهاراتية ومعرفية  2 8

 طرائق التقييم    

 

 المناقشة 

 الحوار واألسئلة 

 

 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 تمكين الطالب من العمل في مجال المحاماة ان رغب بذلك . -1د

 تمكين الطالب من التخطيط عملياً الى االنخراط في السلك القضائي ان رغب في ذلك .2د

  تمكين الطالب من العمل كحقوقي في الدوائر ان رغب في ذلك .3د

 التعلم القانوني ذاتياً. أن يتمكن من

 أن يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات إدراكية
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 أهداف معرفية 2 9
 االستادائ / والشورى

 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
 ثيق الدولي ةضاةني حقوق االنسان على ةستوى ابملوا

 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 11
 ةضاةني حقوق االنسان على ابملستوى الوطين 

 االستجواب المحاضرة

 أهداف معرفية 2 12
 االعرتاف ابملعاصر حبقوق االنسان على ابملستوى الدويل 

 االستجواب المحاضرة

13 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 

إعداد نماذج  ةناقش  صفي  

 يقية تطب
 االستجواب

14 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 

إعداد نماذج  ضماانت حقوق االنسان على ابملستوى االقليمي 

للمادة  تطبيقية

 العلمية 

التغذية 

الراجعة 

 واالستجواب 

 القياس والتقويم 2 15
امتحان السعي للفصل الدراسي 

 األول 

إعداد نموذج 

 اختبار 

االختبار 

 الكتابي 

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 12

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 أهداف معرفية  2 16

 .طريقة المحاضرة قوق النسان الدستوري  ضماانت ح
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

  أهداف معرفية 2 17

 .طريقة المحاضرة القضائي  ضماانت حقوق االنسان
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

18 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 

 .طريقة المحاضرة ت احلكوةي  حقوق االنسان وابملنظما
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 19

 .طريقة المحاضرة حلكوةي حقوق االنسان وابملنظمات الغري ا
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 
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 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 21

 .طريقة المحاضرة ةراجع 
 .قشةطريقة المنا

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 القياس والتقويم  2 21

 .طريقة المحاضرة اشكال واجيال حقوق االنسان
 .طريقة المناقشة

 .ل المشكالتطريقة ح
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية  2 22

 .طريقة المحاضرة اشكال واجيال حقوق االنسان
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
راتيجية التعديل است

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 23

 .طريقة المحاضرة الدميقراطي  / ةاهي  الدميقراطي  
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
لتعديل استراتيجية ا

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 24

 .طريقة المحاضرة تعريف الدميقراطي  / نشوء الدميقراطي 
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
ل استراتيجية التعدي

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 25

 .طريقة المحاضرة نشوء الدميقراطي ا
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
العصف استراتيجية 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 26

 .طريقة المحاضرة صور الدميقراطي  / خصائص الدميقراطي  
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
 استراتيجية العصف

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

 أهداف معرفية 2 27

 .طريقة المحاضرة الشورى يف االسالم والدميقراطي  اببملفهوم الغريب
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
العصف استراتيجية 

 .الذهني

 .اختبار التعرف
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي
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28 2 
أهداف مهاراتية 

 ومعرفية 
 مراجعة

 .طريقة المحاضرة
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .الذهني

 .عرفاختبار الت
االختبار المقالي غير 

 .المحدد
اختبار االختبارات 

 .القصيرة
 .االختبار النهائي

29 2 
 أهداف معرفية

 ومهاراتية متنوعة 
 امتحا ن  السعي للفصل الدراسي الثاني 

 .طريقة المحاضرة
 .طريقة المناقشة

 .طريقة حل المشكالت
استراتيجية التعديل 

 .المفاهيمي
استراتيجية العصف 

 .يالذهن

  اختبار كتابي 

 االستجواب  المحاضرة  مراجعة عامة  القياس والتقويم 2 31

 
 

 البنية التحتية  .11

 :ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 حقوق االنسان والطفل والدميقراطي  / ئ. ةاهر صاحل عالوي/ حقوق االنسان)تطورها ، ةضاةينها ، محايتها ( ئ. ةاهر عزيز هائي 

 

  -)المصادر( :ئيسية ـ المراجع الر2

 :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 

ارب العملية اصحاب التج  اثراء المادة العلمية من خالل اقامة حلقات نقاشية تستهدف الطلبة تستهدف استضافة

 في هذا المجال محل التطوير .

اثراء المادة العلمية من خالل اقامة ورش تدريبية موجهة للطلبة تتضمن استضافة المختصين في الجانب 

 التطبيقي في المجال محل البحث .
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 اللجنة العلمية يي القسم:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :اعضو 
 التاريخ:

 التوقيع:

 :ايسرئ
 التاريخ:

 
 


