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

 تعليم الطالب مهارات التواصل الشفهي والتحريري  -1د
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 عمل.العمل الجماعي ضمن فريق تشجيع الطالب على  -3د

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

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة / أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

  ن(2) 1

 المبحث االول: التعريف بحقوق

 حقوق اإلنسان،االنسان، تعريف 

 -تعريف اإلنسان -تعريف الحق 

 تعريف مفهوم حقوق اإلنسان(

السبورة 

 والداتا شو

امتحانات يومية 

 باإلضافةوواجبات بيتية 

 الى االمتحانات الشهرية

  ن(2) 2
 اإلنسان حقوق دراسة اهمية

 مفهوم االنسان، حقوق خصائص

 .االنسان حقوق
= = 

  ن(2) 3

 التاريخي التطور: الثاني المبحث

 ) الرافدين وادي حضارات في اإلنسان حقوق اإلنسان لحقوق

 مملكة قانون.عشتار لبت انونق اورنمو و اوركاجينا قانون

 حمورابي شريعة قانون اشنونا

= = 

  ن(2) 4
األخرى  القديمة الحضارات في اإلنسان حقوق: الثالث المبحث

 حضارة والصينة، الهندية الحضارة)

 الرومانية والحضارة اليونانية والحضارة الفرعونية، مصر
= = 

  ن(2) 5
 والحقوق والمرأة الطفل حقوق و اإلسالم في اإلنسان حقوق

 .والسياسية واالقتصادية االجتماعية
= = 

  ن(2) 6

 الوسطى العصور في اإلنسان حقوق: الثالث المبحث

 في و اليهودية الديانة في .السماوية الشرائع في اإلنسان حقوق

 مستوى على االنسان حقوق .المسيحية الديانة

 .الحديثة والشرعيات الثورات

= = 

 = = األول الشهر امتحان  ن(2) 7

  ن(2) 8

 المستوى على االنسان بحقوق االعتراف: الرابع المبحث

 االعتراف بحقوق االنسان الدولي االعتراف مراحل الدولي

 على االنسان بحقوق المعاصراإلقليمي 

 االفريقي والمستوى االمريكي المستوى و االوربي المستوى

 واالسالمي العربي والمستوى

= = 

  ن(2) 9

 في ودورها الحكومية غير المنظمات نشوء: الخامس المبحث

 منظمة االحمر، للصليب الدولية اللجنة) االنسان حقوق مجال

 العربية المنظمة االنسان، حقوق مراقبة منظمة الدولية، العفو

 .االنسان حقوف لمراقبة

= = 

  ن(2) 10
 والتشريعات واإلقليمية الدولية المواثيق في االنسان حقوق

 في االنسان حقوق االنسان، لحقوق العالمياإلعالن  الوطنية

 .الدوليين العهدين
= = 

  ن(2) 11

 جيل هو االول الجيل) االنسان حقوق اجيال: السادس المبحث

 الحقوق جيل هو الثاني والجيل والسياسية، المدنية الحقوق

 جيل هو الثالث والجيل والثقافية، واالجتماعية االقتصادية

 .الجديدة الحقوق

= = 

  ن(2) 12

 االتفاقية اإلقليمية المواثيق في االنسان حقوق: السابع المبحث

 األمريكية التفاقيةوا 1950 لعام االنسان لحقوق األوربية

 االنسان لحقوق األفريقي لميثاقوا 1969 لعام االنسان لحقوق

 1994االنسان  لحقوق العربي الميثاق 1981 لعام

= = 

  ن(2) 13
 الدولة صعيد على الوطنية التشريعات في االنسان حقوق

 العراقية
= = 

 = = مراجعة للمنهج  ن(2) 14

   الثاني الشهر امتحان   15
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 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 رالدكتو في، تأل قيوالتطب ةيالنظر ني:حقوق االنسان ب ةيالكتب المنهج

 .الشكري وسفي علي

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ....  (،التقارير ،) المجالت العلمية

 العامة للدكتور اتيفي الحر محاضرات،  2005الدستور الع ا رقي لسنة 

 في الع ا رق للدكتور رعد ماجي االنتخابية التشريعات الكاظم،جواد  صالح

 . الجدة

 اللكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراجع ا
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  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  

 ل علم الحيوان. العمل على انشاء مختبرات متخصصة في مجا 
 
 
 


