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فتعليم هذه  والحريات،التعرف على حقوق اإلفراد وحرياتهم هو الشرط األول الحترام وتطوير هذه الحقوق 

المجتمع  عاتق قسمالحريات وتحليل مضمونها وتبيان حدودها وعرض موقعها القانوني أصبح واجبا ملقى على 

وبذلك يتحقق  قسم الفتي في المجتمعالدور الرسالي الذي يمكن ان يطلع به خريجو هذا ال ألهميةالمدني نظرا 

 الهدف االهم في:

 إعداد المتعلم إعداداً خلقيًّا منسجماً مع القيم االسالمية اإلنسانية في مجتمعه ووطنه. -

 تربيته على النقد والنقاش وتقبل اآلخر، وحل المشكالت مع نظرائه بروح المسالمة والعدالة والمساواة. -

 الثقافية واالجتماعية والسياسية وتعزيز مشاركته الحرة في الحياة الوطنية العامة.رفع مستوى مساهمته  -

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية  -أ

الخلية  تعلمه عن( تطوير قدرة الطالب على استذكار ما Knowledgeالمعارف )المستوى األول تطوير   -1أ

 الحية.

تطوير القدرة على التفسير  Comprehension) مستوى االستيعاب )الفهم تحسينالثاني المستوى  -2أ

  والتنبؤ واالستنتاج.

 Application)التطبيقية )القدرات  الثالث تطويرالمستوى   -3أ

 Analysis القدرة على التحليلالمستوى الرابع اكساب الطالب  -4أ

 (Synthesis التركيب )مستوىالطالب على دمج االفكار والمعلومات  المستوى الخامس تطوير قدرة -5أ

 وهي عكس التحليل 

اء حكم على قيمة المادة ) تطوير قدرة الطالب على اعط Evaluation التقويمالمستوى السادس   -6أ

 .المتعلمة

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

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

 البرنامج.
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  -ب 

 Observation) المالحظة(تحسين قدرة الطالب على  – 1ب 

 Imitation والمحاكاة:التقليد أن يتعلم كيفية   - 2ب 

 Experimentation التجريبأن يتعلم أسلوب    - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 واإللقاء.المحاضرة   واستخدام السبورة  -

 بالمخططات والصور واألفالم التعليمية(  )االستعانةالعروض التوضيحية  -

 المناقشة التفاعلية  -

 التعليم الذاتي -

 طرائق التقييم      

 اختبارات قصيرة شفهية وتحريرية  -

 اعداد تقارير -

 اختبارات عملية  -

 واجبات بيتية  -

 مساهمات ونشاطات أخرى  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  Receiving االستالم( /)التقبلتعليم الطالب على االستقبال  -1ج

 Responding على االستجابةتطوير قدرة الطالب  -2ج

   Valuing قيمة(أن يتمكن الطالب من التقييم )إعطاء   -3ج

 Organization التنظيم القيميتحسين قدرات الطالب على   -4ج   

 . Characterization by Valueتكامل القيمة مع سلوك الفرد ) إعطاء سمه شخصية (  -5ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 . فرقية(أو  )فردية علمية ممتعةاجراء منافسات  -

 الطلبة.تنظيم محاضرات من اعداد  -

  تطوعية.تكوين جماعات عمل  -

 الرحالت العلمية . -

 طرائق التقييم    

  .تقديرية(شهادات  )كتب،تخصيص جوائز  -

  .النشاطاتتخصيص جزء من تقييم الطالب على مشاركاته في تلك  -

تخصيص مكان في القسم العلمي أو في الموقع االلكتروني  لعرض صور ونتاجات و اسماء الطلبة  -

 المتميزين.

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

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  -1د

الحاسوب واالنترنت والبرامج العلمية الخاصة  الحديثة كاستخداماستخدام االدوات التكنولوجية  -2د

  والعروض.بإعداد التقارير والجداول واإلشكال 

 عمل.تشجيع الطالب على العمل الجماعي ضمن فريق  -3د

 تنمية قدرات الطالب على االستفادة المثلى من الوقت ) ادارة الوقت(. -4د

 

 بنية المقرر  .10
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

  ن(2) 1

 المقدمة:

أهمية دراسة الحقوق والحريات العامة 

 في قسم المجتمع المدني:

السبورة 

 والداتا شو

امتحانات يومية وواجبات بيتية 

الى االمتحانات  باإلضافة

 الشهرية

 = = مفهوم الحرية  المبحث األول:  ن(2) 2

  ن(2) 3

 اإلسالم:الحريات في 

أنواع الحريات في   المبحث األول:

 اإلسالم

= = 

  ن(2) 4

المبحث الثاني : طبيعة الحريات في 

اإلسالم: الحريات الشخصية والحريات 

 العامة

= = 

  ن(2) 5

الحريات الفردية والحريات العامة في 

 المواثيق والعهود الدولية  

اإلعالن العالمي لحقوق وحريات 

 اإلنسان

= = 

  ن(2) 6
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

 1966والسياسية لعام 
= = 

  ن(2) 7
العهد الدولي الخاص بالحقوق 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية
= = 

 = = الحريات المدنية والسياسية  ن(2) 8

 = = الحريات االقتصادية واالجتماعية  ن(2) 9

 = = الحريات الفكرية والثقافية  ن(2) 10

  ن(2) 11
ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات 

 العامة
= = 

 = = مستقبل الحريات العامة  ن(2) 12

 = = التقدم العلمي والتقني والحريات العامة  ن(2) 13

 = = الحريات العامة في العراق  ن(2) 14

  ن(2) 15
الحريات العامة في الدستور العراقي 

 2005النافذ لعام 
= = 

 البنية التحتية  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ا ومضامينها وحمايتها،هنسان تطوراالحقوق  ادي،هعزيز  ضد. ريا

 2005 بغداد: مكتبة السنهوري،

جامعة ، نظرية الحريات العامة تحليل ووثائق شفيق العاني، ند. حسا

 2004 كلية العلوم السياسية، بغداد:

 اهنشوؤنسان الا اللهيبي حقوقعلي احمد  د. حمادي الهاشمي و هاشم

 2008 للطباعة، الوطنية ربغداد: دا (هاوتطور

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (،التقارير ،) المجالت العلمية
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 اللكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراجع ا

  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

  التطبيقية للحيوان من أجل تنمية  االستخداماتتطوير مفردات المنهج بحيث تواكب التطورات في مجال

 مستدامة.بيئية 

  مستحدثة.اعتماد طرائق تدريس 

  المتراكمة.االطالع على تجارب الدول االكثر تطورا في هذا المجال واالستفادة من خبراتهم  

  .العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجال علم الحيوان 
 
 
 


