
 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي   

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 
 

 

 

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد

  للعام الدراسي 
 اجلامعة   : 

 الكلية /املعهد :  
 القسم العلمي   : 

 اتريخ ملء امللف :  
 
 

 
 التوقيع :  التوقيع : 

 اسم املعاون العلمي :  اسم رئيس القسم :
 التاريخ :  التاريخ : 

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي: 
 التاريخ     /     / 

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 البرنامج. 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية  .1

 كلية العلوم السياسية \قسم النظم السياسية   المركز /القسم العلمي  .2

 UOB104 /والديمقراطية حقوق االنسان  رمز المقرر /اسم  .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 2019-2018 السنة  /الفصل  .5

 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 10/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

يهدف هذا المقرر الى تكوين المعرفة االساسية بحقوق االنسان من خالل التعريف بمفهوم الحقوق في الشريعة 

 والقانون   واالتفاقيات الدولية والتعريف بمفهوم الديمقراطية 

 االنسان وانماطها. يهدف هذا المقرر الى التعريف بخصائص حقوق 

 التركيز على القضايا الرئيسية في مجال حقوق االنسان على مختلف العصور. 

 المعرفة بأبرز حقوق االنسان وضماناتها في العراق.
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 تعزيز وتنمية الوعي بحقوق اإلنسان لدى الطلبة. المعرفة بالمعايير الدولية في حقوق االنسان و العمل على 

 

 بمفهوم الحريات العامة واثرها ممارسة حقوق االنسان االلمام 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 االهداف المعرفية   -أ
 تدريس المبادئ الرئيسية ألبرز حقوق االنسان ومصادرها وانواعها واالليات المستخدمة لحمايتها.   -1أ

 التعريف بضمانات حقوق االنسان الكفيلة بحمايته. -2أ

 التعريف بمصادر حقوق االنسان. -3أ

 التعريف بأهداف حقوق االنسان.  -4أ

 عم مهارات فهم قضايا حقوق االنسان. التعريف بحقوق االنسان وفق المنظمات العالمية، د  -5أ

 االلمام المعرفي بمفهوم الديمقراطية وانواعها ومضمونها. -6أ

 زيادة ثقافة الطلبة بأهمية تدعيم الديمقراطية -7أ
 
 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 تكليف الطالب بأعداد االوراق البحثية.  - 1ب 

 . المناقشات المفتوحة مع الطلبة – 2ب 

 توجيه االسئلة اثناء المحاضرة.     - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 القيام بأجراء حلقات نقاشية مشتركة بين الطلبة. -1

 تخصيص نسبة من الدرجات للواجبات اليومية واالختبارات.-2

 مناقشة وتقييم االوراق البحثية المقدمة من قبل الطلبة -3

 االنشطةتكليف الطلبة ببعض -4
 
 

 طرائق التقييم       

 
 المشاركة في االجابة على ما يطرح من اسئلة يومية . -1

 تفاعل الطلبة مع المحاضرة.-2

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم البحوث والواجبات.-3
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 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التعريف بالقيم واالهداف لحقوق االنسان. -1ج

 التعريف بأنماط السلوك التي تعلي من شأن حقوق االنسان والتمسك به. -2ج

 زيادة وعي الطلبة بقضايا حقوق االنسان واهميتها.-3ج

 االطالع على القوانين والدساتير العراقية فيما يتعلق بتناولها لحقوق االنسان والديمقراطية. -4ج

 والحريات العامة. العمل على تثقيف االفراد بالحقوق  -5ج

 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 القيام بأجراء حلقات نقاشية مشتركة بين الطلبة. -1

 تخصيص نسبة من الدرجات للواجبات اليومية واالختبارات.-2

 مناقشة وتقييم االوراق البحثية المقدمة من قبل الطلبة -3

 تكليف الطلبة ببعض االنشطة-4
 
 

 طرائق التقييم     

 
 
 المشاركة في االجابة على ما يطرح من اسئلة يومية . -1

 تفاعل الطلبة مع المحاضرة.-2

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم البحوث والواجبات.-3

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

 تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة. -1د
 تنمية قدرة الطالب على الحوار الجاد والمناقشة المفتوحة.-2د

 االستفادة من مكتبة الكلية.تنمية قدرة الطالب على اعداد تقارير اسبوعية خاصة بالمقرر مع -3د

 تعليم الطلبة على التحليل وتوظيف مفردات المنهج المقرر.-4د 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع  /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

التعريف بأهمية حقوق  اهمية حقوق االنسان  1 االول 

االنسان وبيان الموقف  
 نظري 

+ اسئلة عامة
 مناقشات 
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 الدولي منها والمواقف المعاصرة منها.

 1 الثاني 
حقوق االنسان في القانون  

 الطبيعي

فكرة حقوق االنسان في  
 القانون الطبيعي. 

والتعريف بحقوق االنسان  
 وبيان مفهومها 

 تقارير اسبوعية نظري 

 1 الثالث

حقوق االنسان: الخصائص،  
االنماط: فكرة حقوق االنسان  

 في االسالم. 

خصائص حقوق االنسان 

 وانماطها
وحقوق االنسان في  

 بالشريعة االسالمية 

 امتحان يومي نظري 

 1 الرابع

التنظيم الدولي لحقوق 
اإلنسان وضماناتها: األمم  

 المتحدة وحقوق اإلنسان.

 واجب بيتي  نظري  ضمانات حقوق االنسان 

 حقوق االنسان مصادر  1 الخامس  
 االتفاقيات الدولية 

 العرف الدولي 
 تقارير يومية نظري 

 1 السادس 

معايير حقوق اإلنسان في 
اإلسالم، في القانون الدولي،  

معايير حقوق االنسان 
 الطبيعية

تطبيق معايير حقوق االنسان  

 على المستوى الوطني 
 نظري 

مشاركات يومية  

 وانشطة صفية 

 1 السابع

اإلنسان في  عالمية حقوق 

 .المرجعية اإلسالمية
عالمية حقوق اإلنسان في  

 .المرجعية األوربية 
الخصوصية الوطنية لحقوق  

 .اإلنسان

 نظري  اتجاهات التدويل ونتائجه 
مناقشات عامة  

 اسئلة يومية +

 1 الثامن 

حقوق اإلنسان وضماناتها 

 .في العراق 
قيمة االعتراف الدستوري  

مضامين : بحقوق اإلنسان

الدساتير العراقية حتى  

2005 . 
المصادقة على االتفاقات  

 .الدولية واالنضمام إليها
تطبيقات حقوق اإلنسان في  

 العراق 

قيمة االعتراف الدستوري  

 بحقوق االنسان 
 مشاركات يومية  نظري 

 1 التاسع

التربية والتعليم على ممارسة 

 .حقوق اإلنسان
العوائمة بين السياق الوطني  

والصيغة العالمية لحقوق  

 .اإلنسان
 

حقوق اإلنسان والدولة  

 .الحديثة في ظل العولمة
ثقافة حقوق اإلنسان وتدعيم 

 .الديمقراطية

 نظري 
+ واجب بيتي

مناقشة داخل  

 المحاضرة 
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 (حافظ علوان . د )حقوق االنسان والديمقراطية للمؤلف الكتب المقررة المطلوبة  -1

  (المصادر )المراجع الرئيسية  -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها   (1

 .....( المجالت العلمية ،التقارير ،)

المفهوم والخصائص والتصنيفات  )كتاب حقوق االنسان  

 .نسرين محمد عبدة. أ: تأليف( والمصادر
 محمد عابد الجابري . كتاب الديمقراطية وحقوق االنسان تأليف د 

احمد . د : كتاب حقوق االنسان في الوطن العربي تأليف 

 (عدنان السيد حسين . الرشيدي ود 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت   (2

،..... 

ينصح بزيارة جميع مواقع االنترنت التي تعنى بمجال حقوق  

االنسان منها على سبيل الذكر موقع هيئة حقوق االنسان، موقع  

 النسان، االستفادة كذلك من مكتبة الكلية االمم المتحدة لحقوق ا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 بما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية. مادة المقرر في  متابعة اخر المستجدات 

 

 


