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   بالمعلومات عن أهمية حقوق االنسان.تزويد الطالب   -2

  

 

 
 

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

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

والبد المتاحة. التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

 المعرفة والفهم  -أ
   
 بشكل عام للديمقراطيةالمفاهيم االساسية أن يفهم الطالب  -1أ

مع مقارنة لبعض المجتمعات والعالم بشكل  للديمقراطيةاألساسية ة بين المفاهيم العالق فصتتأن  -2أ

  عام 

    ل المعرفة ألهمية الديمقراطيةتحلي - -3أ

        -4أ
  -5أ
  -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الفهم واالستيعاب والتحليل المعرفي  – 1ب 

 واالدراكوالمشاركة والتفاعل المالحظة  – 2ب 

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  .ت الشرح والتوضيحطريقة القاء المحاضرا   -1

 مهارات التفكير رلمناقشة والمشاركة في المحاضرة الختبا   - 2

 طرائق التقييم      
 

 والمشاركة والتفاعل االلتزام بالحضور    -1

  امتحانات يومية وشهرية    -2

 مهارات التفكير -ج

  

 المالحظة واالدراك  -1ج      

 التحليل والتفسير  -2ج     

 االستنتاج والتقييم  -3ج     

 االعداد والتقويم  -4ج     

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 كما مدون انفا  -1
2-  
3-  

 طرائق التقييم    

 ن انفاكما مدو   -1
2-   
3-   
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 كما مدون انفا -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      
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 بنية المقرر 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

 يالنظر
 طريقة التعليم العملي

طريقة 

 التقييم

1       2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  مفهوم الديمقراطية

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

2 
      2 

 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية )تطوره(

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

3  2  
فهم المفاهيم 

  واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية )تعريفه ـ أبعادها    (

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

4 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد  العالمية والخصوصية ديمقراطية ال

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

تحان أالم

 اليومي

5 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية أشكال  

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي

6 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية المباشرة 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

ن متحاأ 

  األولالفصل 

7 2 
اهيم فهم المف

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية شبه المباشرة 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

المتحان ا

 اليومي

8 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  الديمقراطية التمثيلية )النيابة(

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

9 2 
فهم المفاهيم 

 ت واالساسيا

طريقة القاء  ال يوجد   المجلس النيابي 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

10 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

 

  الية النظام التمثيلي ) النيابي(

طريقة القاء  ال يوجد 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

11   Exam Exam    

12 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  وتكييفه القانوني االنتخاب مفهوم 

ت المحاضرا

الشرح 

أالمتحان 

 اليومي
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 والتوضيح

13 2  
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد   هيئة الناخبين 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

14 2 
فهم المفاهيم 

 يات واالساس

طريقة القاء  ال يوجد   المرأة واالنتخاب 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

15 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  تنظيم عملية االنتخاب 

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

16 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد    تحديد الدوائر االنتخابية

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

17 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد   القوائم االنتخابية  

ت المحاضرا

الشرح 

 والتوضيح

أالمتحان 

 اليومي

18 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات 

طريقة القاء  ال يوجد  المرشحون 

ت المحاضرا

 ح والتوضيحالشر

االمتحان 

  اليومي 

19 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد الحملة االنتخابية      
المحاضرات الشرح 

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

20 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد التصويت            
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

21 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد نظم االنتخاب         
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

22 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

االنتخاب المباشر               
 واالنتخاب الغير مباشر 

طريقة القاء  ال يوجد
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 ومي الي

23 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد االنتخاب الفردي       
ت تالمحاضرا

 الشرح والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

24 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد االنتخاب بالقائمة     
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

25 2 
فهم المفاهيم 

 االساسياتو

طريقة القاء  ال يوجد نظام األغلبية ونظام التمثيل النسبي 
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 
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 القبول .11

  المتطلبات السابقة

 20 أقل عدد من الطلبة 

 60 من الطلبة أكبر عدد 

  

فهم المفاهيم  2 26

 واالساسيات
طريقة القاء  ال يوجد نظام تمثيل لمصالح

ت الشرح المحاضرا
 والتوضيح

امتحان الفصل 

 الثاني

27 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد التصويت االختياري نظام 
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

28 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد نظام التصويت االجباري 
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

29 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

يقة القاء طر  ال يوجد نظام التصويت السري 
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

30 2 
فهم المفاهيم 

 واالساسيات

طريقة القاء  ال يوجد نظام التصويت العلني 
ت الشرح المحاضرا

 والتوضيح

االمتحان 

 اليومي 

   
    االمتحان النهائي 

 

 

 العملي  : قاعات جاهزة للمحاظرات النظري و مختبارات  البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 ال يوجد غري الكتاب املقرر             

 ال يوجد  متطلبات خاصة 

 ال يوجد  الخدمات االجتماعية 


