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 1الصفحة  

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها   هذا اجيازا  األكادميي  يوفر وصف الربانمج 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج  املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية  .1

 لهندسة كلية ا القسم الجامعي / المركز   .2

 المواد  هندسة قسم  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 المواد بكالوريوس هندسة  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد   المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 10/2022/ 20 تاريخ إعداد الوصف  .8

 الى:ي قسم المواد ف األكاديميالبرنامج  : يهدفاألكاديمي أهداف البرنامج  .9

يهدف منهاج المادة الى تعريف الطالب ماهي حقوق االنسان وماهي أنواعها وتطورها التاريخي   ✓

 الديمقراطية. وماهو تأثيرها واهميتها على االنسان والمجتمع بصورة عامة وما العالقة بينها وبين  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

 

 التعليم والتعلم والتقييم  طرائقوالمطلوبة امج البرنمخرجات  .10
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
رمز 

 المقرر 
 اسم المقرر

 أساسي

 أم اختياري 

 المعرفية   االهداف
الخاصة   االهداف المهاراتية 

 بالموضوع 

االهداف الوجدانية  

 والقيمية 

  ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة   )

بقابلية التوظيف والتطور  

 (الشخصي

 7ا 6أ 5أ 4أ 2أ 2أ 1أ
 ب

1 
ب

2 
ب

2 
ب

4 
ب

5 
 4د 2د 2د 1د 4ج 2ج 2ج 1ج

االولى/ الفصل  

 االول
U101 

حقوق  

االنسان  

 والديمقراطية  
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √    √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 كلية الهندسة  \جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 المواد    قسم هندسة  القسم الجامعي / المركز  .2

 حقوق االنسان والدميقراطية   /u101 اسم / رمز المقرر  .3

 القسم البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .5

 فصلي  الفصل / السنة  .6

 ساعة   30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2022/ 20/10 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

منهاج   الطالب  الى  مادة  اليهدف  التاريخي  تعريف  وتطورها  أنواعها  وماهي  االنسان  حقوق  ماهي 

 .قة بينها وبين الديمقراطية على االنسان والمجتمع بصورة عامة وما العال واهميتها وماهو تأثيرها

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

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

 البرنامج. 



  
 4الصفحة  

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  المقرر مخرجات  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 . والديمقراطية  االنسانحقوق  اساسيات مادة  يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية  -1أ

         . واثرها على حقوق االنسان   أنظمتهاوأنواع   ستحصال المعرفة في مجال الديمقراطيةا-2ا

  وتفاصيلها وكيفية تطبيقها  مقراطيةيالسياسية الد  األنظمةفي تنمية شخصية الطالب وتعزيز وعيهم -3أ

 .  على ارض الواقع 

 . والمساواةتعزيز ثقافة السالم القائمة على العدل  -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب 

من اساسيات الدفاع عن حقوقه وحقوق االخرين بعد معرفتها ومعرفة أهميتها له   تمكين الطالب - 1ب 

 وللمجتمع بصورة عامة. 

تمكين الطالب في المشاركة السياسية وذلك من خالل معرفته بأهمية مشاركته في االنتخابات  -2ب 

 .المشاركة على سير االنتخابات وتشكيل السلطة فيما بعد  هوتأثير هذ 

 لتعليم والتعلم  طرائق ا     

 

 طريقة المحاضرة. ✓

 طريقة المناقشة. ✓

 طرائق التقييم       

 عاب الطلبة للمادة ووضع تقييم للمشاركات اليومية.يتمناقشة يومية لمعرفة مدى اس ✓

 عابهم للمادة.يلمية متنوعة وقصيرة لفهم مدى استامتحانات يومية باسئلة ع ✓

 .اعطاء جزء من درجة كل فصل للواجبات البيتية ✓

 االمتحان النهائي اسي وللمنهج الدر يومية )كوزات( و امتحانات شهرية امتحانات  ✓
 ة والقيمية  االهداف الوجداني  -ج

  .استيعاب الهدف من دراسة المادة بشكل عام حث الطالب على  -1ج

 . الديمقراطية وأنظمتها وكيفية تطبيقها أهميةماهي يعاب حث الطالب على است  -2ج

الحريات العامة و الديمقراطية ووسائلها   الذات في مجال بكيفية تطويرحث الطالب على التفكير -2ج

 . وأهدافها

 ر القدرة على العمل الجماعي من خالل انشاء تقارير لكل مجموعة من الطالب. تعزي  -4ج
 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

 .    الديمقراطية  تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة -1د         

 تأثير حقوق االنسان والديمقراطية على االنسان والمجتمع .  ب الطالب وعي زيادة  -2د         

 ثقافة عامة في مجموعة من المجاالت ومنها المجال السياسي واالجتماعي .-3د         

 . من خالل ربط المادة النظرية بالواقع العملي هرفع ثقة الطالب بنفس-3د         
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم

-االول

 -الثاني

 الثالث

6 

التعرف على مفهوم 

وما   حقوق االنسان

وكيف  ها هو تاريخ

 تطورت  

   

 امتحانات يومية 

+امتحانات  

 شهري

–الرابع 

 السابع
8 

حقوق ل معرفة اشكا

االنسان وانواعا 

وشرح تفاصيلها  

وتقيم كل واحدة 

 منها  

 

 

امتحانات يومية 

+امتحانات  

 شهري

-الثامن

الثالث 

 عشر

 

 

12 
 
 

  علىالتعرف 

منضمات حقوق  

االنسان  العالمية 

واإلقليمية والمحلية 

وأيضا التعرف على  

مفهوم الديمقراطية 

معنى المجلس  و

النيابي واالنتخاب  

وماهي شروطه 

كيفية قيامه و تكيفه  و

 القانوني 

 

 

امتحانات يومية 

+امتحانات  

 شهري

الرابع  

عشر 

والخامس 

 عشر

 

 

4 
 
 

معرفة أنواع 

االنتخاب واجراء  

 مقارنة فيما بينها  
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 التوجد  .خطة تطوير المقرر الدراسي:12  

 .البنية التحتية 13

 :  الكتب المقررة المطلوبة -أ

 
 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -ب 
  مادةالمحاضرات المقدمة من قبل مدرس ال •

  الكتب المتوفرة في مكتبة الكلية •

الكتب والمراجع التي يوصى بها   -ج

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......( 
 

  • المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت   -د 

 


