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المرحلة االولى – حقوق انسان وديمقراطية مقرروصف    

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي )) مراجعة البرنامج االكاديمي ((
 

 وصف المقرر

 

ومخرجات التعلم المتوقع تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد يوفر وصف المقرر هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .
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 .مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10
 

 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق او \اسم الوحدة

 الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

تعرف جذور تطور حقوق االنسان  2 األول
 وتطورها عبر التاريخ 

حقوق االنسان في الحضارات 

 القديمة والشرائع السماوية

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 

العقبات التي تواجه مفهوم  حقوق االنسان في االسالم تعرف  2 الثاني

 عالمية حقوق االنسان

االلقاء 

 )المحاضرة(

 الراجعةالتغذية 

النظريات التاريخية للظهور نعرف  2 الثالث
 الفلسفي لحقوق االنسان 

اهم خصائص التي يتمتع بها 

 حقوق االنسان

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 

 التغذية الراجعة الحوار حقوق االنسان االجتماعية اهم حقوق االنسان االساسية نعرف  2 الرابع

تطور حقوق االنسان في تعرف  2 الخامس
 التشريعات الوطنية  

 التغذية الراجعة  المناقشة مفهوم مصطلح اماكي
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 التغذية الراجعة المناقشة حق حل البرلمان اركان النظام النيابي تعرف  2 السادس

وتقديم تقرير حول المادة النظريةمناقشة  2 السابع  

تعرف دور المراة في تاريخ العراق  2 الثامن
  -القديم 

 التغذية الراجعة الحوار حقوق االنسان في االسالم

تعرف الحقوق المدنية والسياسية في  2 التاسع
 االسالم

االعتراف الدولي بحقوق 

 االنسان

 التغذية الراجعة  المناقشة

تعرف االعالن العالمي لحقوق  2 العاشر
  -االنسان 

في القران  حقوق االنسان

 الكريم والسنة النبوية الشريفة

 التغذية الراجعة المناقشة

االثار المدمرة والنتائج السلبية  تعرف الفساد ) كيف يحدث الفساد ؟(   2 الحادي عشر

 لتفشي ظاهرة الفساد

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

االلقاء  االداريانواع الفساد  تعرف الفساد االداري  2 الثاني عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  مفهوم الحريات العامة تعرف نظام الفصل بين السلطات  2 الثالث عشر

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة 

 

 تطبيقات عملية  2 الرابع عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 االختبار التحصيلي  2 الخامس عشر

نبذة تاريخية عن الحرية تعرف  2 السادس عشر
 والحريات العامة 

التطور في مفهوم الحقوق 

 والحريات العامة

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

الفرق بين الحرية تعرف  2 السابع عشر
 والديمقراطية 

النظام القانوني للحريات 

 العامة

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

التي اكد عليها  الحرياتتعرف  2 الثامن عشر
 التشريع االسالمي

اشكال الحريات العامة 

 وانواعها

االلقاء 

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

 التغذية الراجعة الحوار انواع الديمقراطية مفهوم الديمقراطية تعرف  2 التاسع عشر

الديمقراطية وحقوق االنسان تعرف  2 العشرون
 والعالقة بينهما

 التغذية الراجعة المناقشة ةللديمقراطيالخلفية التاريخية 

الجذور التاريخية للديمقراطية تعرف  2 الحادي والعشرون
 في العراق 

 التغذية الراجعة المناقشة االليات العامة للديمقراطية 

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم اعمال التطبيقات الالصفية  2 الثاني والعشرون

 التغذية الراجعة الحوار صور االستفتاء الشعبي االستفتاء الشعبي تعرف  2 والعشرونالثالث 

الشروط العامة لنجاح النظام  ابرز سمات الديمقراطية تعرف  2 الرابع والعشرون

 الديمقراطي

 التغذية الراجعة المناقشة

مكونات وعناصر الديمقراطية تعرف  2 الخامس والعشرون
 الرئيسة 

 التغذية الراجعة المناقشة الديمقراطية الليبرالية
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الفصل بين الحكومة تعرف  2 السادس والعشرون
 والبرلمان 

االلقاء  اركان النظام الديمقراط

 )المحاضرة(

 التغذية الراجعة

االلقاء  مبادىء الشرعية الدستورية الشرعية الدستورية تعرف  2 السابع والعشرون

 )المحاضرة(

 الراجعةالتغذية 

 تطبيقات عملية  2 الثامن والعشرون

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية 2 التاسع والعشرون

 االختبار التحصيلي  2 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

 اخرى 

 االستاذ الدكتور عباس فاظل الدليمي –حقوق االنسان  -أ
 القانون العالمي لحقوق االنسان  -ب
 كتاب الديمقراطية وحقوق االنسان .د.محمد عابد الجابري -ت

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال 
البرمجيات ورش العمل والدوريات و

 والمواقع االلكترونية(

  التي تشرح عن حقوق االنسان البحث في المواقع االلكترونية عن المقاطع الفديوية -ث
 ة عمل ميدانية عن حقوق االنسان والديمقراطيةورشإقامة  -ج
 تطبيقية في التعرف على حقوق االنساناستخدام األمثلة العملية وال -ج

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 دوائر حقوق االنسان -

 المحاضرات العلمية:
 محاضرة نوعية في حقوق االنسان -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 60 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


