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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 یة العلوم جامعة دیالىكل المؤسسة التعلیمیة .1

علوم /علوم الكیمیاء /جیلوجیا النفط والمعادن/الفیزیاء علوم المركز/  علمي القسم ال .2
 علوم الحیاة/ علوم الحاسبات/الریاضیات 

 

  /104PHHRP حقوق االنسان رمز المقرر/ اسم  .3

 اجباري ، اختیاري أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي وسنوي السنة/ الفصل  .5

 )ساعة في االسبوع 2(اسبوع  30ساعة خالل  60 )الكلي(اعات الدراسیة عدد الس .6

 5/8/2016 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 أھداف المقرر .8

 .بموضوع حقوق االنسان  ياعداد جیل واع - اوالً 

 .تنمیة وعي الطالب الثقافي  -ثانیاً 

والمواثیق والصكوك الدولیة في موضوعة حقوق  مواكبة الطالب على تجارب االمم واالطالع على اهم القرارات -ثالثاً 
 .االنسان

 

 

 

  

  

  

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

  ھداف المعرفیة األ -أ

 .مبادئ حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیةتمكین الطلبة من فھم  -1أ  
  .ریة والدیمقراطیة والدفاع عنھااالیمان بمبادئ حقوق االنسان والحمساعدة الطلبة على  -2أ 
    اكساب الطلبة القدرة على -3أ 
  .في المجال السیاسي واالجتماعيممارسة الحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  -4أ
   -5أ
    -6أ

   .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
 .. في الحیاة الیومیةتطبیق حقوق االنسان والحریة والدیمقراطیة تدریب الطلبة على  - 1ب
 . اكساب الطلبة بعض مھارات وفنون األدب- 2ب
  .والكتابةتدریب الطلبة على اتقان الخط  - 3ب
     -4ب

  
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

  
العصف الذھني     طریقة  -2 وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة المحاضرة -1(
  العرض -4دراسة الحالة،  -3

  
  
 

 طرائق التقییم      

  
  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(

  
  
 

  األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
تكمن اهمیة مادة حقوق االنسان من خالل دراسة الطالب الهم الحقوق التي ضمنتها له الشریعة االسالمیة  -1ج

فضال عن معرفة الطالب للمواثیق الدولیة التي صدرت  2005ال سیما الدستور النافذ لسنة  والدساتیر العراقیة

  .بخصوص حقوق االنسان 

في تطبیقها في الحیاة السیاسة اطالع الطالب على التجارب الدیمقراطیة التي سبقتنا لالستفادة منها   -2ج
   .واالجتماعیة

  

 طرائق التعلیم والتعلم     
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طریقة العصف  -2المحاضرات وتفعیل دور المناقشة والحوار والمشاركة، طریقة  -1(
  .الذھني واالكتشاف واالستنتاج

  
 

 طرائق التقییم    

  .)االختبارات الشھریة -3االختبارات الشفویة،  - 2المشاركة الیومیة والحضور،  -1(
  
  
 

  ).متعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ال( المنقولة التأھیلیة العامة و المھارات - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د
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 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

  الفصل الدراسي االول
 أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  األسبوع األول

فھم وتعریف حقوق  - 1 ساعة 2
 االنسان في اللغة

  واالصطالح
معرفة مفھوم حقوق  -2

االنسان في العصور 
 القدیمة والحدیثة

 حبقوق التعريف -: االول املبحث 

، اإلنسان حقوق تعريف ،االنسان

-  اإلنسان تعريف -قاحل تعريف

 )اإلنسان حقوق مفهوم تعريف

 طریقة المحاضرة
وتفعیل دور 

المناقشة والحوار 
 والمشاركة

التحضیر 
االمتحان (الیومي
 )الشفھي

  سبوع الثانياال

اإلنسان حقوق دراسة امهية  
 مفهوم،  االنسان حقوق خصائص

  .االنسان حقوق

  

  االسبوع الثالث

 التارخيي التطور:- الثاين املبحث  

 اإلنسان حلقوق

 وادي حضارات يف اإلنسان حقوق

 اورمنو و اوركاجينا قانون ( الرافدين

 مملكة قانون.عشتار لبت قانون .

 .)محورايب يعةشر  قانون اشنونا

  

  األسبوع الرابع

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 االخرى القدمية احلضارات يف

 حضارة، والصينة اهلندية احلضارة(

 ةاليوناني احلضارةو  ،الفرعونية مصر
  .)الرومانية واحلضارة

  

  االسبوع الخامس

 و  اإلسالم يف اإلنسان حقوق  
 واحلقوق واملرأة الطفل حقوق

 واالقتصادية ماعيةاالجت

  .والسياسية

  

  األسبوع السادس

 اإلنسان حقوق -:الثالث املبحث  

 الوسطى العصور يف

 الشرائع يف اإلنسان حقوق

 .السماوية

 الديانة يف و ةاليهودي الديانة يف

  .املسيحية

 مستوى على االنسان حقوق

 .احلديثة والشرعيات الثورات

  

   ألولا الشهر امتحان    األسبوع السابع

  األسبوع الثامن

 حبقوق االعرتاف -:الرابع املبحث  

 الدويل املستوى على االنسان

 حبقوق الدويل االعرتاف مراحل
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 االقليمي االعرتاف االنسان

 على االنسان حبقوق املعاصر

 املستوى و االوريب املستوى

 االفريقي واملستوى االمريكي

 . واالسالمي العريب واملستوى

  األسبوع التاسع

 املنظمات نشوء -:اخلامس املبحث  

 جمال يف ودورها احلكومية غري

 الدولية اللجنة( االنسان حقوق

 العفو منظمة االمحر، للصليب

 حقوق مراقبة منظمة الدولية،

 ملراقبة العربية املنظمة االنسان،

  .)االنسان حقوف

  

  األسبوع العاشر

 المواثیق في االنسان حقوق  

 واالقلیمیة یةالدول

 االعالن(الوطنیة والتشریعات

 االنسان، لحقوق العالمي

 العھدیین في االنسان حقوق

 .)الدولیین

  

األسبوع الحادي 
  عشر

 حقوق اجيال -:السادس املبحث  

 جيل هو االول اجليل( االنسان

 واجليل والسياسية، املدنية احلقوق

 االقتصادية احلقوق جيل هو الثاين

 واجليل والثقافية، واالجتماعية

 ).اجلديدة احلقوق جيل هو الثالث

  

االسبوع الثاني 
  عشر

 حقوق -:السابع المبحث  

 المواثیق في االنسان

 االوربیة االتفاقیة(االقلیمیة

 لعام االنسان لحقوق

 االمریكیة االتفاقیة)(1950

 لعام االنسان لحقوق

 االفریقي المیثاق)(1969

) 1981 لعام االنسان لحقوق

 لحقوق العربي المیثاق(

 ).1994 لعام االنسان

  

األسبوع الثالث 
  عشر

 التشریعات في االنسان حقوق  

 الدولة صعید على(الوطنیة

 .)العراقیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   امتحان الشھر الثاني  

االسبوع الخامس 
  عشر

   
                      
  االمتحان النـظــري

  

 طریقة التقییم طریقة التعلیم  الفصل الدراسي الثانيخرجات التعلم م الساعات األسبوع
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 أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة

  األسبوع األول

تعريف الدميقراطية، مفهوم   
الدميقراطية، التطور التارخيي 

 .للدميقراطية، مميزات الدميقراطية

  

  سبوع الثانياال

الدميقراطية -أوالَ (انواع الدميقراطية  
الدميقراطية -ملباشرة ، ثانياً ا

أ -:وتقسم إىل) النيابية(التمثيلية
 -الدميقراطية شبة املباشرة، ب

الدميقراطية غري املباشرة، واهم مميزاqا 
  .وعيوrا

  

  االسبوع الثالث

احلرية، الكرامة (ركائز الدميقراطية  
االنسانية وحقوق االنسان، املساواة 

 والعدالة، املشاركة السياسية،
التعددية السياسية، االنتخابات، حق 

االكثرية ومحاية حقوق االقلية، 
الفصل بني السلطات، الشفافية 

 )واملساءلة

  

  األسبوع الرابع

االنتخابات، اساليب االنتخابات،   
القيد  - ب–قيد الكفاءة  -أ(

  ).املايل

  

  االسبوع الخامس

اهم القواعد واملبادئ العامة   
القانون العام سيادة (للدميقراطية

الدستور، تداول السلطة سلمياً، 
سيطرة املدنيني على املؤسسة 
العسكرية، حرية االعالم مؤسسات 
اxتمع املدين، التعددية السياسية، 

  ).فصل السلطات، حكم االكثرية

  

  األسبوع السادس

االستفتاء (األليات العامة للدميقراطية  
الشعيب، االقرتاع العام، االنتخابات 

املباشرة وغري املباشرة، استطالع 
 ).الرأي العام

  

  األسبوع السابع

اجلذور (الدميقراطية يف العراق  
-):(احلضارية للدميقراطية يف العراق

وما  1958 - 1920العهد امللكي -أ
 - 1958العهد اجلمهوري  -ب-قبله

1963.( 

  

   امتحان الشهر االول    األسبوع الثامن

  األسبوع التاسع

االقرتاع العام واالقرتاع (نتخاباتاال  
املقيد، االنتخابات املباشرة وغري 

املباشرة، الشرعية الدستورية 
لالنتخابات، الدوائر االنتخابية، 
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 تحتیة البنیة ال .12

والتطبیق ، تألیف الدكتور  ظریةحقوق االنسان بین الن:المنهجیة  الكتب ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  .علي یوسف الشكري
 

  :المصادر الخارجیة   )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
، محاضرات في الحریات العامة للدكتور 2005الدستور العراقي لسنة 

عات االنتخابیة في العراق للدكتور رعد ماجي التشری, صالح جواد الكاظم

 .الجدة 

              ـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا  ا
 ) .... ,التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13

 

  

  )الناخبون، املرشحون لالنتخابات

  األسبوع العاشر

تقیم النظام   
ایجابیات النظام (الدیمقراطي

الدیمقراطي ومحاسنھ، سلبیات 
قراطي ومساوئھ، النظام الدیم

مراحل تطبیق النظام 
الدیمقراطي في العراق، اھم 

المواد التي صدرة في الدستور 
 )2005العراقي للعام 

  

األسبوع الحادي 
  عشر

انواع الفساد (الفساد االداري  
 )االداري

  

االسبوع الثاني 
  عشر

معالجة (اسباب الفساد االداري   
 )اسباب الفساد االداري

  

لثالث األسبوع ا
  عشر

شرح بعض المصطلحات   
الدستور، الفصل (السیاسیة 

بین السلطات، النظام الرئاسي، 
النظام البرلماني، االتحاد 

الفیدرالي، االتحاد 
 .)الكونفدرالي، االمبریالیة

  

األسبوع الرابع 
  عشر

   الثاني الشھر امتحان  

االسبوع الخامس 
  عشر

    النـظــري االمتحان  


