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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرًاهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجالقصوى من الفرص المتاحة د حقق االستفادة ان قذا كعما إ تحقيقها مبرهناً 

 

 عبيؼخ دٚبنٗ انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 محاصيل الحقليةعلوم اللظى كهٛخ انشراػخ /  / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
  مٕق االَظبٌؽ

 صٕثكبنٕرٚ ٛخ انُٓبئاطى انشٓبدح  .4

  :ذراطٙ انُظبو ان .5
 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 يمزراد

 الٕٚعذ انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6

 انذٔراد انزذرٚجٛخ  انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 1/2/2020 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

 نغخ ٔاصطالؽب   يفٕٓو انؾكيؼزفخ  -1

 ٌاالَظبيصبدر ؽمٕق  انزؼزف ػهٗ -2

 الَظبٌُٕد ؽمٕق اى ثاْ خيؼزف -3

 ٔاعجبد االَظبٌ ٔانمٕٛد انٕاردح ػهٗ يًبرطخ ؽمٕق االَظبٌ يؼزفخ -4

 يجزراد ؽبنخ انطٕارٖء فٙ انؾزٔةيؼزفخ  -5

 انفظبد ٔاْى إَاػّيؼزفخ  -6

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .10

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
 انفٓى ؼزفخ ٔانً -1أ
 نغخ ٔاصطالؽب   ٕٓو انؾكخ يفيؼزف -1
 انزؼزف ػهٗ يصبدر ؽمٕق االَظبٌ  -2
 يؼزفخ اْى ثُٕد ؽمٕق االَظبٌ -3
 يؼزفخ ٔاعجبد االَظبٌ ٔانمٕٛد انٕاردح ػهٗ يًبرطخ ؽمٕق االَظبٌ -4
  يؼزفخ يجزراد ؽبنخ انطٕارٖء فٙ انؾزٔة  -5

  انفظبد ٔاْى إَاػّيؼزفخ  -6

 جزَبيظ نخ ثببصنخا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 
 انخبصخ ثبنًٕضٕع  األْذاف يٓبرح رؾذٚذ -1د

  يٓبرح ػزض انًٕضٕع ٔكٛفٛخ إصغبء انطبنت ثبْزًبو انٗ طزٚمخ شزػ انًؼهى  -2د

 انغبرٚخ ٔانمزاءاد انخبرعٛخ ٔاألؽذاسيٓبرح اطزخذاو انجٛئخ   -3د

  يٓبرح اطزخذاو طزائك ٔاطززارٛغٛبد ٔاطبنٛت انزذرٚض  -4د   

 ؼهى نزؼهٛى ٔانززائك اط     

  انزٕضٛؼانشزػ ٔ -1
 ؽٕل انًٕضٕعباليضهخ ث انًؾبضزح يؼشسحطزٚمخ  -2

 انزؼهى انذارٙطزٚمخ  -3
 طزائك انزمٛٛى      

 االخزجبراد انُظزٚخ  -1

 انزمبرٚز -2
 :رزضًٍ  انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  األْذاف -ط

 االطزمجبل ) يظزٕٖ االَزجبِ انٗ انًضٛزاد ٔاطزمجبنٓب( -1ط         

 ثخ االٚغبثٛخ نهًضٛزاد (غبيظزٕٖ االطزالطزغبثخ ) ا -2ط

 انزمٛٛى ) انزضًٍٛ (  -3ط

  انزُظٛى -4ط   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشزػ ٔانزٕضٛؼ  -1
 يؼشسح ثباليضهخ ػزض انًٕضٕعطزٚمخ  -2
 انًؾبضزح طزٚمخ  -3

  طزٚمخ انزؼهى انذارٙ -4
 طزائك انزمٛٛى    

 االخزجبراد انُظزٚخ  -1
 ٚزانزمبر -2
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ هٛخ أْٛانزٔ د انؼبيخانًٓبرا-د 
  اصغبء انطبنت ثبْزًبو انٗ طزٚمخ شزػ انًؼهى طزٚمخ شزػ انًؼهى ٔكٛفٛخ  -1د

 االدارن انؾظٙ نهًٓبرح -2د

 يظزٕٖ االطزغبثخ انًٕعٓخ نهًٓبراد  -3د

  نهًٓبرحزؼٕٚذ يظزٕٖ ان -4د   

 هى انزؼهٛى ٔانزؼ طزائك         

 انشزػ ٔانزٕضٛؼ  -1
 طزٚمخ ػزض انًٕضٕع يؼشسح ثباليضهخ  -2
 طزٚمخ انًؾبضزح  -3

  طزٚمخ انزؼهى انذارٙ -4
 طزائك انزمٛٛى          

 االخزجبراد انُظزٚخ  -1

  انزمبرٚز -2

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 ذحانًؼزً انظبػبد           انًظبقزر أٔ اطى انًم ريش انًمزر أٔ انًظبق انًزؽهخ انذراطٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

  طبػخ ٔاؽذح ؽمٕق االَظبٌ فصهٙ الٔنٗا

     

     
 

 انزخطٛظ نهزطٕر انشخصٙ .12

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

 م . الشرح املنظة على ادارة الوقت :ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدر  -2

 على توجيه وحتفيز االخرين  : القدرةالقيادة  -3

 االستقاللية  -4
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 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 القبول ضمن االنسابية للطلبة 
 
 

 أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيظ .14

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

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

 .  2892ومكتبتها ،  يةطبعة الفلسفنصاري ، الميل األالشورى وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماع  -3

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

  .0222تموز،   ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم والديمقراطية ـ بغداد،0حسين درويش العادلي ،  الديمقراطية للجميع) مبدأ الضائع ،المواطنة ..ال  -5

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

 خرىاالنرتنيت واالتصاالت اال -7
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 اث الوٌهجهخطط ههار

 وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن جًَر

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 ًاهج ربالخاصت بال

ىجذاًُت األهذاف ال

 وُت والقُ
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

2221/2222 

 الولًالورحلت ا
 - - - - - - - - - - - - - - - - اساسٍ قىق االًساىح 
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 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

  عبيؼخ دٚبنٗ  انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 محاصيل الحقليةعلوم اللظى كهٛخ انشراػخ /   نًزكش/ ا ؼهًٙ انمظى ان .2

 االَظبٌمٕق ؽ اطى / ريش انًمزر .3

 أطجٕػٙ أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ .4

 فصم دراطٙ انفصم / انظُخ .5

 طبػخ 15 )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 1/2/2020 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 نغخ ٔاصطالؽب   يؼزفخ يفٕٓو انؾك -1
 يصبدر ؽمٕق االَظبٌانزؼزف ػهٗ  -2
 اْى ثُٕد ؽمٕق االَظبٌيؼزفخ  -3
 نمٕٛد انٕاردح ػهٗ يًبرطخ ؽمٕق االَظبٌَظبٌ ٔأاعجبد االيؼزفخ  -4
 يجزراد ؽبنخ انطٕارٖء اصُبء انؾزٔةيؼزفخ  -5
 انفظبد ٔاْى إَاػّيؼزفخ  -6
 

 
 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ستفادة القصوى من فرص ناً عما إذا كان قد حقق االمبره

 ؛البرنامج.

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .10
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  ف انًؼزفٛخ ْذااأل -أ
 انًؼزفخ ٔانفٓى  -أ

 يؼزفخ يفٕٓو انؾزٚخ نغخ ٔاصطالؽب   -1
 انؾزٚبد ٕاعٔأَ كبلأشانزؼزف ػهٗ  -2
 يؼزفخ يؼُٗ انذًٚمزاطٛخ ٔاالصم انزبرٚخٙ نٓب -3
 يؼزفخ يشاٚب انًُٓظ انذًٚمزاطٙ -4
 يؼزفخ إَاع انذًٚمزاطٛخ   -5

 يؼزفخ انضًبَبد انزٙ ركفم انُظبو انذًٚمزاطٙ -6

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخٓبرارانًاألْذاف   -ة 
 انخبصخ ثبنًٕضٕع  األْذافيٓبرح رؾذٚذ  -1د

  انطبنت ثبْزًبو انٗ طزٚمخ شزػ انًؼهى  إصغبءٕع ٔكٛفٛخ ض انًٕضيٓبرح ػز -2د

 انغبرٚخ ٔانمزاءاد انخبرعٛخ ٔاألؽذاسيٓبرح اطزخذاو انجٛئخ   -3د

   يٓبرح اطزخذاو طزائك ٔاطززارٛغٛبد ٔاطبنٛت انزذرٚض -4د   

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انشزػ ٔانزٕضٛؼ  -1
 ضهخيؼشسح ثبالي طزٚمخ ػزض انًٕضٕع -2
 مخ انًؾبضزح طزٚ -3

  طزٚمخ انزؼهى انذارٙ -4
 طزائك انزمٛٛى      

 االخزجبراد انُظزٚخ  -1

 انزمبرٚز -2
ل ْذا ( ٔلذ صُف كزاصٕٔانمٛى ٔرغجبد ٔاالرغبْبد رزضًٍ ) انًٕٛل األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

  -انًظزٕٖ يٍ االْذاف انٗ خًظخ يغبالد ْٙ :
 جبِ انٗ انًضٛزاد ٔاطزمجبنٓب(ٖ االَزاالطزمجبل ) يظزٕ -1ط          

 االطزغبثخ ) يظزٕٖ االطزغبثخ االٚغبثٛخ نهًضٛزاد ( -2ط

 انزمٛٛى ) انزضًٍٛ (  -3ط

   انزُظٛى -4ط        

  انزًٛٛش ثٕاططخ انمًٛخ  -5ط        
 زائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ط    

 انشزػ ٔانزٕضٛؼ  -1
 يؼشسح ثباليضهخ  طزٚمخ ػزض انًٕضٕع -2
 زح انًؾبض طزٚمخ -3

 طزٚمخ انزؼهى انذارٙ -4
 طزائك انزمٛٛى    

 االخزجبراد انُظزٚخ  -1
 انزمبرٚز -2

 (. انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 
 انزمهٛذ / انًؾبكبح  -1د

 األداء انؾزكٙ نهًٓبرح  -2د

 نزُبطك األداء انذ٘ ٚزطهت ا -3د

 أداء انًٓبراد انؾزكٛخ -4د          
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 .2212ماهر صربي كاظم ، بغداد،،لألستاذ املساعد الدكتور  حقوق اإلنسان والدميقراطية واحلريات العامة ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

  سلسة تصدرها منظمة اإلسالم (3يع)ية للجمراطالحكومة اإلسالمية وآليات الشورى ،إبراهيم الشبوط ، الديمق - )انًصبدر(  زئٛظٛخ ـ انًزاعغ ان2

 . 0222والديمقراطية بغداد، تموز، 

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

 .  2892لسفية ومكتبتها ، بعة الفلمطالشورى وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، ا -

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

 ( . 0220،آيار، 0ط

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

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

 ثُٛخ انًمزر .11

 الساعاث األسبىع
 

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

انشزػ ٔػزض  تعريف حقوق االنسان ٕضٕعانفٓى ٔاطزٛؼبة انً 1 األٔل

 انًٕضٕع
 االيزؾبٌ

انشزػ ٔػزض  اهداف مادة حقوق االنسان ٌاالَظب يؼزفخ يصبدر ؽمٕق 1 انضبَٙ

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

انشزػ ٔػزض  نشأة وتطور مفهوم حقوق االنسان يؼزفخ ثُٕد ؽمٕق االَظبٌ 1 انضبنش

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

عجبد ايزؾبٌ ٕٚيٙ ثٕا 1 انزاثغ

 االَظبٌ ٔانمٕٛد انٕاردح
لمحة عن حقوق االنسان في الحضارات القديمة 

 افدين، وادي النيل(ادي الر )حضارة و 
انشزػ ٔػزض 

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ انمٕٛد انٕاردح انزٙ رزد  1 انخبيض

 ػهٗ يًبرطخ ؽمٕق االَظبٌ
حقوق االنسان في االديان السماوية مع التركيز 

 في االسالم على حقوق االنسان
انشزػ ٔػزض 

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

متغيرات اخرى: عالقة قتها بحقوق االنسان وعال ايزؾبٌ شٓز٘ 1 انظبدص
 الحقوق بالقانون، عالقة الحقوق بالواجبات

انشزػ ٔػزض 

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

يؼزفخ اْى يجزراد ؽبنخ  1 انظبثغ

 انطٕارٖء 
انشزػ ٔػزض  اهم الحقوق االساسية لالنسان

 ًٕضٕعان

 االيزؾبٌ

انزؼزف ػهٗ كٛفٛخ انؾفبظ  1 انضبيٍ

ػهٗ انؾمٕق االطبطٛخ 

 نهالَظبٌ
 قوق السياسية اهم الح

انشزػ ٔػزض 

 انًٕضٕع
 االيزؾبٌ

يؼزفخ اْى انمٕٛد فٙ انظزٔف  1 انزبطغ

 انؼبدٚخ
انشزػ ٔػزض  تأثير العولمة على حقوق االنسان

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

ء انمبٌَٕ يؼزفخ اْى يجبدٖ 1 انؼبشز

 االَظبَٙ انذٔنٙ 
ٔػزض  انشزػ اهم االعالنات والمواثيق الدولية لحقوق االنسان

 نًٕضٕعا

 االيزؾبٌ

يؼزفخ انًجبدٖء فٙ ؽبنخ  1 انؾبد٘ ػشز

 انؾزٔة ٔانمزبل 
انشزػ ٔػزض  2829االعالن العالمي لحقوق االنسان 

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

ايزؾبٌ ٕٚيٙ يؼزفخ انفظبد  1 انضبَٙ ػشز

 ٔيظبْزِ
انشزػ ٔػزض  لحقوق االنسان عالمي ال  اإلعالن

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

انشزػ ٔػزض  حقوق االنسان في المواثيق والقوانين الدولية  فخ إَاع انفظبد يؼز 1 زػش انضبنش

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

 -العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  انزؼزف ػهٗ انزهٕس ٔاشبكهّ 1 انزاثغ ػشز
 موذجاً ان

انشزػ ٔػزض 

 انًٕضٕع

 االيزؾبٌ

انخبيض 

 ػشز

ٔػزض  شزػان شٓز٘ ايزؾبٌ شٓز٘ ايزؾبٌ 1

 نًٕضٕعا
 االيزؾبٌ



  
 9الصفحت 

 
  

ـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ا

نؼهًٛخ , انزمبرٚز ًغالد اان ) ثٓب

 ...., ) 

 الدراسات العلمية ، الزيارات امليدانية ، عقد الندوات واملؤمترات 

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ 

 االَززَٛذ ....
  نرتنيت اال
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