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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

 يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبيؼخ دَبنً انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 ًؾبصُم انؾمهُخكهُخ انشراػخ / لظى ػهىو ان / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انجزَبيظ األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 ؽزَخ ودًَمزاطُخ

 ثكبنىرَىص اطى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراد /أخزي 

 يمزراد

 الَىعذ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 انذوراد انزذرَجُخ  انًؤصزاد انخبرعُخ األخزي  .7

 1/2/2020 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 

 أهذاف انجزَبيظ األكبدًٍَ .9

 يؼزفخ يفهىو انؾزَخ نغخ واصطالؽب   -1

 ػهً أشكبل وأَىاع انؾزَبدانزؼزف  -2

 يؼزفخ يؼًُ انذًَمزاطُخ واألصم انزبرَخٍ نهب -3

 يؼزفخ يشاَب انًُهظ انذًَمزاطٍ -4

 يؼزفخ أَىاع انذًَمزاطُخ  -5

 يؼزفخ أهى انُمبط انزٍ رؼُك انذًَمزاطُخ  -6
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 انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جزَبيظيخزعبد ان  .10

 االهذاف انًؼزفُخ   - أ
 انًؼزفخ وانفهى  -1أ
 يؼزفخ يفهىو انؾزَخ نغخ واصطالؽب   -1
 انزؼزف ػهً اشكبل واَىاع انؾزَبد  -2
 يؼزفخ يؼًُ انذًَمزاطُخ واالصم انزبرَخٍ نهب -3
 يؼزفخ يشاَب انًُهظ انذًَمزاطٍ -4
 يؼزفخ اَىاع انذًَمزاطُخ   -5

  يؼزفخ انضًبَبد انزٍ ركفم انُظبو انذًَمزاطٍ -6

 جزَبيظ انخبصخ ثبن األهذاف انًهبرارُخ –ة 
 يهبرح رؾذَذ األهذاف انخبصخ ثبنًىضىع  -1د

  يهبرح ػزض انًىضىع وكُفُخ إصغبء انطبنت ثبهزًبو انً طزَمخ شزػ انًؼهى  -2د

 يهبرح اطزخذاو انجُئخ واألؽذاس انغبرَخ وانمزاءاد انخبرعُخ  -3د

  يهبرح اطزخذاو طزائك واطززارُغُبد واطبنُت انزذرَض  -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انشزػ وانزىضُؼ  -1
 طزَمخ انًؾبضزح يؼشسح ثباليضهخ ؽىل انًىضىع -2

 طزَمخ انزؼهى انذارٍ -3
 طزائك انزمُُى      

 االخزجبراد انُظزَخ  -1

 انزمبرَز -2
 رزضًٍ : األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 واطزمجبنهب(االطزمجبل ) يظزىي االَزجبِ انً انًضُزاد  -1ط         

 االطزغبثخ ) يظزىي االطزغبثخ االَغبثُخ نهًضُزاد ( -2ط

 انزمُُى ) انزضًٍُ (  -3ط

  انزُظُى -4ط   
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انشزػ وانزىضُؼ  -1
 طزَمخ ػزض انًىضىع يؼشسح ثباليضهخ -2
 طزَمخ انًؾبضزح  -3

  طزَمخ انزؼهى انذارٍ -4
 طزائك انزمُُى    

 االخزجبراد انُظزَخ  -1
 انزمبرَز -2
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 .انشخصٍ(األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 
  طزَمخ شزػ انًؼهى وكُفُخ اصغبء انطبنت ثبهزًبو انً طزَمخ شزػ انًؼهى  -1د

 االدارن انؾظٍ نهًهبرح -2د

 يظزىي االطزغبثخ انًىعهخ نهًهبراد  -3د

  يظزىي انزؼىَذ نهًهبرح -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى          

 انشزػ وانزىضُؼ  -1
 طزَمخ ػزض انًىضىع يؼشسح ثباليضهخ  -2
 طزَمخ انًؾبضزح  -3

  طزَمخ انزؼهى انذارٍ -4
 طزائك انزمُُى          

 االخزجبراد انُظزَخ  -1

  انزمبرَز -2

 ثُُخ انجزَبيظ  .11

 انظبػبد انًؼزًذح           اطى انًمزر أو انًظبق ريش انًمزر أو انًظبق انًزؽهخ انذراطُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ      

  طبػخ واؽذح ؽزَخ ودًَمزاطُخ  فصهٍ انضبَُخ

     

     
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 العمل اجلماعي : الشرح مع احلوار ومناقشة املوضوع مع الطلبة  -1

 ادارة الوقت :ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على الشرح املنظم .  -2

 القيادة : القدرة على توجيه وحتفيز االخرين  -3

 االستقاللية  -4
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 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهُخ أو  )وضغيؼُبر انمجىل  .13

 القبول ضمن االنسابية للطلبة 
 
 

 أهى يصبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيظ .14

 . 0222والديمقراطية بغداد، تموز،   سلسة تصدرها منظمة اإلسالم (3الحكومة اإلسالمية وآليات الشورى ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية للجميع) -2

 من سلسة تصدرها منظمة اإلسالم  والديمقراطية، د. ت  ) 2رسالة في قضايا المرأة ،حسين درويش العادلي ، الديمقراطية للجميع ) -0

 .  2892الشورى وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، المطبعة الفلسفية ومكتبتها ،   -3

)مستل من المسالة الديمقراطية    والديمقراطية .   ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 5ليفة الكواري ،  لديمقراطية للجميع)قراءة أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خ -2
 ( . 0220،آيار، 0في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط

  .0222تموز،   سة تصدرها منظمة اإلسالم والديمقراطية ـ بغداد،( سل0المواطنة ..المبدأ الضائع ، حسين درويش العادلي ،  الديمقراطية للجميع)  -5

  ،269مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي خليفة الكواري ، من مجلة المستقبل العربي ، ع -6

 االنرتنيت واالتصاالت االخرى -7
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت الوهاراث العاهت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2221/2222 

 الورحلت الثانُت
 - - - - - - - - - - - - - - - - اساسٍ حرَت ودَوقراطُت 
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 نوىرج وصف الوقرر

 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ دَبنً   انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

  ًؾبصُم انؾمهُخكهُخ انشراػخ / ػهىو ان  / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 ؽزَخ ودًَمزاطُخ اطى / ريش انًمزر .3

 أطجىػٍ أشكبل انؾضىر انًزبؽخ .4

 فصم دراطٍ انفصم / انظُخ .5

 طبػخ 15 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 1/2/2020 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 يؼزفخ يفهىو انؾزَخ نغخ واصطالؽب   -1
 انزؼزف ػهً اشكبل واَىاع انؾزَبد -2
 يؼزفخ يؼًُ انذًَمزاطُخ واالصم انزبرَخٍ نهب -3
 يؼزفخ يشاَب انًُهظ انذًَمزاطٍ -4
 يؼزفخ اَىاع انذًَمزاطُخ  -5
 يؼزفخ اهى انُمبط انزٍ رؼُك انذًَمزاطُخ  -6
 يؼزفخ اهى ضًبَبد انزٍ ركفم انُظبو انذًَمزاطٍ -7

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزريخزعبد ان .10
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  هذاف انًؼزفُخ األ -أ
 انًؼزفخ وانفهى  -أ

 يؼزفخ يفهىو انؾزَخ نغخ واصطالؽب   -1
 انزؼزف ػهً أشكبل وأَىاع انؾزَبد -2
 يؼًُ انذًَمزاطُخ واالصم انزبرَخٍ نهبيؼزفخ  -3
 يؼزفخ يشاَب انًُهظ انذًَمزاطٍ -4
 يؼزفخ اَىاع انذًَمزاطُخ   -5

 يؼزفخ انضًبَبد انزٍ ركفم انُظبو انذًَمزاطٍ -6

  ًمزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 
 يهبرح رؾذَذ األهذاف انخبصخ ثبنًىضىع  -1د

  يهبرح ػزض انًىضىع وكُفُخ إصغبء انطبنت ثبهزًبو انً طزَمخ شزػ انًؼهى  -2د

 يهبرح اطزخذاو انجُئخ واألؽذاس انغبرَخ وانمزاءاد انخبرعُخ  -3د

  يهبرح اطزخذاو طزائك واطززارُغُبد واطبنُت انزذرَض  -4د   

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انشزػ وانزىضُؼ  -1
 طزَمخ ػزض انًىضىع يؼشسح ثباليضهخ -2
 طزَمخ انًؾبضزح  -3

  طزَمخ انزؼهى انذارٍ -4
 طزائك انزمُُى      

 االخزجبراد انُظزَخ  -1

 انزمبرَز -2
األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ رزضًٍ ) انًُىل ورغجبد واالرغبهبد وانمُى ( ولذ صُف كزاصىل هذا  -ط

  -انًظزىي يٍ االهذاف انً خًظخ يغبالد هٍ :
 االطزمجبل ) يظزىي االَزجبِ انً انًضُزاد واطزمجبنهب( -1ط          

 االطزغبثخ ) يظزىي االطزغبثخ االَغبثُخ نهًضُزاد ( -2ط

 انزمُُى ) انزضًٍُ (  -3ط

   انزُظُى -4ط        

  انزًُُش ثىاططخ انمًُخ  -5ط        
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انشزػ وانزىضُؼ  -1
 طزَمخ ػزض انًىضىع يؼشسح ثباليضهخ  -2
 طزَمخ انًؾبضزح  -3

 طزَمخ انزؼهى انذارٍ -4
 طزائك انزمُُى    

 االخزجبراد انُظزَخ  -1
 انزمبرَز -2

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و -د 
 انزمهُذ / انًؾبكبح  -1د

 األداء انؾزكٍ نهًهبرح  -2د

 األداء انذٌ َزطهت انزُبطك  -3د

 أداء انًهبراد انؾزكُخ -4د          
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 .2212حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلريات العامة ،لألستاذ املساعد الدكتورماهر صربي كاظم ، بغداد، ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  سلسة تصدرها منظمة اإلسالم (3الحكومة اإلسالمية وآليات الشورى ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية للجميع) - ـ انًزاعغ انزئُظُخ )انًصبدر(  2

 . 0222والديمقراطية بغداد، تموز، 

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

 .  2892الشورى وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، المطبعة الفلسفية ومكتبتها ،  -

( سلسة تصدرها منظمة 5أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خليفة الكواري ،  لديمقراطية للجميع)قراءة  -
)مستل من المسالة الديمقراطية في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،   اإلسالم والديمقراطية

 ( . 0220،آيار، 0ط

( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 0،  الديمقراطية للجميع) المواطنة ..المبدأ الضائع ، حسين درويش العادلي  -
  .0222تموز،   والديمقراطية ـ بغداد،

 . 2883، شباط 269مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي خليفة الكواري ، من مجلة المستقبل العربي ، ع -

 ثُُخ انًمزر .11

 الساعاث األسبىع
 

 طرَقت التقُُن طرَقت التعلُن اسن الىحذة / أو الوىضىع هخرخاث التعلن الوطلىبت

انشزػ وػزض  يفهىو انؾزَخ نغخ واصطالؽب   انفهى واطزُؼبة انًىضىع 1 األول

 انًىضىع
 االيزؾبٌ

انشزػ وػزض  أشكبل انؾزَخ يؼزفخ أشكبل انؾزَخ 1 انضبٍَ

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

انشزػ وػزض  أَىاع انؾزَبد يؼزفخ أَىاع انؾزَبد 1 انضبنش

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

ايزؾبٌ َىيٍ ثضًبَبد  1 انزاثغ

 انؾزَخ 
انشزػ وػزض  ضًبَبد انؾزَخ

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ ؽزَخ انًزأح فٍ  1 انخبيض

انمىاٍَُ انذونُخ وفٍ انشزَؼخ 

 االطاليُخ 

انؾزَبد االلزصبدَخ واالعزًبػُخ 

 وانظُبطُخ  نهًزأح 
انشزػ وػزض 

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

انشزػ وػزض  ايزؾبٌ شهزٌ ايزؾبٌ شهزٌ 1 انظبدص

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

انشزػ وػزض   رؼزَف انذًَمزاطُخ  رؼزَف انذًَمزاطُخ  1 انظبثغ

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

انزؼزف ػهً األصم انزبرَخ  1 انضبيٍ

 نهذًَمزاطُخ انمذَى وانؾذَش 
انشزػ وػزض  األصم انزبرَخٍ نهذًَمزاطُخ 

 انًىضىع
 االيزؾبٌ

انشزػ وػزض  خصبئص انذًَمزاطُخ يؼزفخ خصبئص انذًَمزاطُخ 1 انزبطغ

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ اهى يشاَب انًُهظ  1 انؼبشز

 انذًَمزاطٍ
انشزػ وػزض  يشاَب انًُهظ انذًَمزاطٍ

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ انًكىَبد انزئُظُخ  1 انؾبدٌ ػشز

 نهذًَمزاطُخ 
انشزػ وػزض  انًكىَبد انزئُظخ نهذًَمزاطُخ 

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

ايزؾبٌ َىيٍ يؼزفخ اَىاع  1 انضبٍَ ػشز

انذًَمزاطُخ يغ ثُبٌ يظبهزهب 

 انًزؼذدح 

انشزػ وػزض  اَىاع انذًَمزاطُخ واهى يظبهزهب

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ ػاللخ انذًَمزاطُخ  1 انضبنش ػشز

 ثًؤطظبد انذونخ 
انشزػ وػزض  انذًَمزاطُخ وػاللزهب ثًؤطظبد انذونخ 

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ انضًبَبد انزٍ ركفم  1 انزاثغ ػشز

 انُظبو انذًَمزاطٍ 
انضًبَبد انزٍ ركفم انُظبو 

 انذًَمزاطٍ

انشزػ وػزض 

 انًىضىع

 االيزؾبٌ

انخبيض 

 ػشز

انشزػ وػزض  ايزؾبٌ شهزٌ ايزؾبٌ شهزٌ 1

 انًىضىع
 االيزؾبٌ
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اـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً 

انًغالد انؼهًُخ , انزمبرَز )  ثهب

 ...., ) 

 الدراسات العلمية ، الزيارات امليدانية ، عقد الندوات واملؤمترات 

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ 

 االَززَُذ ....
 االنرتنيت ، شبكات التواصل االجتماعي 

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .13

 اٌ َكىٌ انًمزر طُىٌ ونُض فصهٍ  -1
 إضبفخ يفزداد عذَذح رُبطت انظزوف واألؽذاس  -2
 رؼشَش انكزت وانًزاعغ ثبنصىر انًهىَخ يٍ اعم إَضبػ انًفزداد وانزشىَك نهب  -3

 

 

 

 
 

 


