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 ...............الطب البيطري كلية ... ..........دياليجامعة ....

 
   

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 .........................بكالوريوس...... يتبعه المقرر: الذيالبرنامج 
 0203-0200  الدراسيالعام الصحة العامة البيطرية   ....  يتبعه البرنامج الذيم القسـ

  1/12/0200 التوصيف: إقرارتاريخ     .الطب البيطري ...   يتبعه المقرر الذيالقسم 
 
       معلومات أساسية: -أ 

 االول الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: الديموقراطية اسم المقرر:
 الساعات /عدد الوحدات

 الدراسية: 
  نظري  2

و / أو  عملي
 تمارين

 يجمالاإل 2

 معلومات متخصصة: -ب
      Aimsأهداف المقرر  -1

 لبلد .تقدم الما له اهمية بالنهوض ب تعليميوتطبيقها في الجانب ا الديموقراطية تطوير وفهم مبادئ

 

 

 

 

مية المستهدفة من تدريس المقرر:المخرجات التعل-2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 الديموقراطية ب الديموقراطية.تلخيص اساسيات علوم 1أ.               
 .. استخدام القوانين الخاصة0أ.               
 ها.واالستفادة من الديموقراطية. االطالع علي احدث علوم 3أ.               

 

 القدرات الذهنية -ب     
  Intellectual skills  

 .معرفة الطالبة بمفهوم الديمقراطية.1ب.                 

 . للديمقراطيةق الدراسات الحديثة تطبي .2ب.                 

 

 

 

 
 

 .1ب.

 .2ب.

 

 



 Professional Skillsالمهارات المهنية  -جـ     
 . تطبيق مفهوم الديمقراطية في المجتمع.1ج.                 

 .لديمقراطيةلالحديثة  االعتماد علي احدث الطرق .0ج.                 
 .الديمقراطيةلحديثة في مجال .متابعة كافة التقارير والبحوث ا3ج.                

  

 .1ج.

 .2ج.

 .3ج.

 General Skills المهارات العامة -د     
 وتطبيقها.واستخدامها  لديمقراطيةلمطورة ل.البحث عن المعلومات الحديثة ا1د.                 

 .الديمقراطيةالحديثة  تطوير مفهوم.0د.                 
General Skills 

 .1د.

 .2د.

 

 

 

     Syllabus   محتوي المقرر  -3

 

 الموضوع

 مفهوم الديمقراطية

 مفهوم الديمقراطية

 جذور الديمقراطية

 جذور الديمقراطية

 تعريف الديمقراطية

 نعريف الديمقراطية

 نظام الشورى نظام ديمقراطي اسالمي

 مزايا الديمقراطية

 مزايا الديمقراطية

 اركان الديمقراطية

 اركان الديمقراطية

 المكونات الرئيسية للديمقراطية

 المكونات الرئيسية للديمقراطية

 خصائص الديمقراطية

 نظريات الديمقراطية
 

 

 الموضوع
عدد 

 الساعات

  

  

  

 Teaching and learning methods  التدريس  والتعلم أساليب -4

 .أ. االلقاء والمناقشة .4                  

 .أ.4

 .ب.4



 .ب.العصف الذهني واالختبارات العلمية . 4                  

 مجموعة متنوعة من أساليب التدريس ..ج. 4                  

  Teaching and learning methods 

 .ج.4

 

 

 

 

أساليب التدريس والتعلم للطالب ذوي  -5

 القدرات المحدودة

Teaching and Learning methods for 

disables  

 تفعيل نظام االرشاد االكاديمي والتربوي . .أ.5

 ت المكتبة .زيادة عدد ساعا .ب.5

 االستعانة بأساليب التواصل الحديثة ..ج.5

 

 

 التعلم الذاتي . .أ.6 المتميزين أساليب التدريس والتعلم للطالب -6

 ابتكار المشاريع  وحل المشكالت . .ب.6

 

 

 تقييم الطالب     -7

 

 

  :Students assessment 
 

          Toolsاألساليب المستخدمة    -أ    

للتقييم وفقا لطبيعة الكورس ولكن االمتحانات المكتوبة لبرنامج علي مقاييس مختلفة يعتمد ا
 والفحص الشفهي هي المقاييس الرئيسية .  

 سي نهاية الكورس الدرا -: Time scheduleالتوقيت      -ب    
 
 

 

  %02امتحان اول نظري   -:توزيع الدرجات  -ج   
  %02امتحان ثاني نظري                            

 %02امتحان نهاية الكورس                          

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 مقبول  02-05          

 متوسط  05-05                        
 جيد 02-05                        
 جدا جيد  02-05                        
 امتياز05-122                        

 
 
 
 

 



 

 :List of references  قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       
 

 

 مفهوم الديمقراطية : كتب ملزمة -ب      

  

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 

 مية أو نشرات  ...الخدوريات عل -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

  للتدريس و التعلم المطلوبةاالمكانيات  -9
تطوير المناهج الدراسية انطالقا من تكنولوجيا العلم الحديثة -1                            

. 

 

               

 

 د بشار عبد الجبار شبيب ا.منسق المقرر)أستاذ المادة(:

 محمد ليعزاهد اسما  د م أ. ئيس القسم:ر

 
 2122/  11/   1التاريخ   


