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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستاادة القصو  من الار  المتاحة . ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .1

 النتاج الحيوانيقسم اكلية الزراعة /  / المركز  علميالقسم ال .2
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول ضمن االنسابية للطلبة 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 . 2004والديمقراطية بغداد، تموز،   تصدرها منظمة اإلسالم سلسة (3الحكومة اإلسالمية وآليات الشور  ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية للجميع) -1

 من سلسة تصدرها منظمة اإلسالم  والديمقراطية، د. ت  ) 4رسالة في قضايا المرأة ،حسين درويش العادلي ، الديمقراطية للجميع ) -2

 .  1981تبتها ، الشور  وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، المطبعة الالساية ومك  -3

)مستل من المسالة الديمقراطية    والديمقراطية .   ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 5قراءة أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خلياة الكواري ،  لديمقراطية للجميع) -4
 ( . 2002،آيار، 2في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط

  .2004تموز،   ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم والديمقراطية ـ بغداد،2الضائع ، حسين درويش العادلي ،  الديمقراطية للجميع) المواطنة ..المبدأ  -5

  ،168ماهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي خلياة الكواري ، من مجلة المستقبل العربي ، ع -6

 االنرتنيت واالتصاالت االخرى -7
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 مخطط مهارات المنهج

 ضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى و

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 الولىالمرحلة ا
 - - - - - - - - - - - - - - - - اساسي قوق االنسانح 
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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 البنية التحتية  .12

 .2010ماهر صربي كاظم ، بغداد،،لألستاذ املساعد الدكتور  حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلريات العامة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  سلسة تصدرها منظمة اإلسالم (3المية وآليات الشور  ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية للجميع)الحكومة اإلس - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 . 2004والديمقراطية بغداد، تموز، 

من سلسة تصدرها منظمة اإلسالم   ) 4رسالة في قضايا المرأة ،حسين درويش العادلي ، الديمقراطية للجميع ) -
 والديمقراطية، د. ت 

 .  1981لديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، المطبعة الالساية ومكتبتها ، الشور  وأثرها في ا -

( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 5قراءة أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خلياة الكواري ،  لديمقراطية للجميع) -
حدة العربية ، بيروت، )مستل من المسالة الديمقراطية في الوطن العربي مركز دراسات الو   اطيةوالديمقر 

 ( . 2002،آيار، 2ط

( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 2المواطنة ..المبدأ الضائع ، حسين درويش العادلي ،  الديمقراطية للجميع)  -
  .2004تموز،   والديمقراطية ـ بغداد،

 . 1993اط ، شب168ماهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي خلياة الكواري ، من مجلة المستقبل العربي ، ع -

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

الشرح وعرض  لغة واصطالحا   فهوم الحقم الفهم واستيعاب الموضوع 1 األول

 الموضوع
 االمتحان

وعرض الشرح  مصار حقوق االنسان مصادر حقوق االنسانمعرفة  1 الثاني

 الموضوع

 االمتحان

الحقوق المدنية والسياسية ، الحقوق  بنود حقوق االنسانمعرفة  1 الثالث

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الشرح وعرض 

 الموضوع

 االمتحان

بواجبات امتحان يومي  1 الرابع

 االنسان والقيود الواردة
واجبات االنيان والقيود الواردة على 

 سانممارسة حقوق االن
الشرح وعرض 

 الموضوع

 االمتحان

القيود الواردة التي ترد معرفة  1 الخامس

 على ممارسة حقوق االنسان
القيود في الحاالت االستثنائية ) حالة 

 الطوارىء (
الشرح وعرض 

 الموضوع

 االمتحان

الشرح وعرض  شهريامتحان  شهري امتحان 1 السادس

 الموضوع

 االمتحان

ررات حالة معرفة اهم مب 1 السابع

  الطوارىء
الشرح وعرض   اهم مبررات حالة الطوارىء

 الموضوع

 االمتحان

رف على كيفية الحفاظ التع 1 الثامن

على الحقوق االساسية 

 للالنسان

ضمان الحفاظ على على الحقوق 

 االساسية

الشرح وعرض 

 الموضوع
 االمتحان

اهم القيود في الظروف معرفة  1 التاسع

 العادية
الشرح وعرض  الظروف العاديةالقيود في 

 الموضوع

 االمتحان

بادىء القانون معرفة اهم م 1 العاشر

 االنساني الدولي 
الشرح وعرض  مبادىء القانون االنساني الدولي

 الموضوع

 االمتحان

فة المبادىء في حالة معر 1 الحادي عشر

  الحروب والقتال
الشرح وعرض   المبادىء في حالة الحروب والقتال

 وعالموض

 االمتحان

الفساد امتحان يومي معرفة  1 الثاني عشر

 ومظاهره
الشرح وعرض  الفساد ومظاهره

 الموضوع

 االمتحان

الشرح وعرض  انواع الفساد  انواع الفسادمعرفة  1 الثالث عشر

 الموضوع

 االمتحان

الشرح وعرض  التلوث واشكاله التعرف على التلوث واشاكله 1 الرابع عشر

 الموضوع

 حاناالمت

الخامس 

 عشر
الشرح وعرض  شهري امتحان شهري امتحان 1

 الموضوع
 االمتحان
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ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

المجالت العلمية ، التقارير )  بها

 ....، ) 

 الدراسات العلمية ، الزيارات امليدانية ، عقد الندوات واملؤمترات 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
  نرتنيت اال
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 س فصلي ان يكون المقرر سنوي ولي -1
 إضافة مفردات جديدة تناسب الظروف واألحداث  -2
 تعزيز الكتب والمراجع بالصور الملونة من اجل إيضاح المفردات والتشويق لها  -3

 

 

 

 
 


