وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
قسم االعتماد الدولي

استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات
للعام الدراسي 2017 -2016
اسم الجامعة  :جامعة بابل
اسم الكلية :كلية طب األسنان
عدد األقسام والفروع العلمية في الكلية  :ثمانية فروع
تاريخ ملء الملف  (2015-11-23 :تاريخ إعداد التقييم الذاتي)
اسم عميد الكلية ( المعهد ) اسم معاون العميد للشؤون العلميةاسم مديرشعبةضمان
الجودة واألداء الجامعي
أ .م .د .مهدي يعقوب كزار

أ.م .د.وسام وهاب صاحب

التاريخ  2016/11 /23 2016 /11 /23التاريخ 2016 /11 /23
التوقيع

التوقيعالتوقيع

اسمرئيس الفرع(الكلية):
اسماء التدريسيين:

م .د  .أزهر عبد الحافظ
م .م  .حوراء احمد العميدي

أ .م .د.بهاء حمدي حكيم

قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي:أ .م .د .بهاء حمدي حكيم
التاريخ 2016 / 11 /23
التوقيع

نموذج وصف المقرر
مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))

وصف المقرر:الحرية والديمقراطية للمرحلة األولى

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة بابل

 .2القسم الجامعي  /المركز

القسم العلمي  /كلية طب األسنان ذات القسم الواحد

 .3اسم  /رمز المقرر

Fr.De. 100

 .4البرامج التي يدخل فيها

بكالوريوس

 .5أشكال الحضور المتاحة

أسبوعي

 .6الفصل  /السنة

كورسات

 .7عدد الساعات الدراسية (الكلي)
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 .8تاريخ إعداد هذا الوصف

أهددداا المقرر:عنددد إكمددال المقددرر للحريددة لالديمقراطيددة يددتمكا اللددالبيفرق بدديا النمددا
الملكي المللق لنما الحكم الدكتاتوري.
 .1يكتب عا نما الحكم الدكتاتوري لصوره.

 .2يبيا ايجابيات لسلبيات الديمقراطية المباشرة.
 .3يبرر سبب فشل تلبيق الديمقراطية المباشرة في الوقت الحاضر.
 .4يعدد خصائص الديمقراطية شبه المباشرة.
 .5يحدد أركان الديمقراطية غير المباشرة (التمثيلية).
 .6يناقش األساس الديمقراطي للنما النيابي.
 .7يحدد أسباب تلبيق نما الديمقراطية شبه المباشرة في سويسرا حصريا.
 .8يميز بيا نما الحكم الفردي لنما الحكم الديمقراطي.
 .9يبيا مفهو االنتخاب لتكيفيه القانوني.
 .10يفرق بيا مفهو االنتخاب لمفهو االستفتاء الشعبي.
 .11يكتب عا االستفتاء الشعبي كصورة ما صور الديمقراطية شبه المباشرة
 .12يبيا كيفية تكويا هيأة الناخبيا.
 .13يوضح التنميم الداخلي لنما الحكم النيابي.

 .14يفرق بيا نما المجلس النيابي الواحد لنما المجلسيا.
 .15يكتب عا مشاركة المرأة في االنتخاب في الدلل العربية لالعالمية.
 .16يعدد الوسائل غير المشرلعة التي تستخد في الدعاية االنتخابية.
 .17يفسر كيفية تنميم عملية االنتخاب ما حيث الناخبيا لالمرشحيا.
 .18يشرح كيفية توزيع المقاعد النيابية بيا مرشحي القوائم.
 .19يفرق بيا أنممة االنتخاب نما األغلبية لنما التمثيل النسبي.
 .20يميز بيا االقتراع العا لاالقتراع المقيد.
 .21يبرر مبدأ الفصل بيا السللات.
 .22يفرق بيا األنممة السياسية القائمة عل أساس الفصل بيا السللات.
 .23يحدد خصائص الحكم الرئاسي.
 .24يفسر العالقة بيا السللة التنفيذية لالتشريعية في نما الحكم البرلماني.
 .25يوضح خصائص الحكم ألمجلسي.

طرق تدريس المقرر:
-1

طريقة المحاضرة (اإللقاء المباشر).

-2

أسلوب الحوار والمناقشة.

-3

طرح األسئلة.

Team project -4المجاميع الطالبي
 Work shope -5ورش العمل
 Learning Technologies on campus -6التعليم االلكتروني داخل الحرم الجامعي برفع
المحاضرات على الموقع االلكتروني للكلية الخاص بمحاضرات التدريسيين

 -مهارات التفكير

 -1مهارة التفكير حسب قدرة الطالب لكي يعتمد الطالب على قدراته في التفكير بشكل معقول
 -2فهم متى وكيف وماذا وكيف يفكر على تحسين القدرة على التفكير
 -3مهارة التفكير العالية لكي يتعلم الطالب التفكير جيدا قبل أن يتخذ القرار بنفسه
-4إستراتجية التفكير الناقد في التعليم

مفردات المقرر

عنوان المحاضرة
االسبوع االول

مفهو الحريات العامة
مستويات الحريات العامة
خصائص الحريات العامة في اإلسال .

األسبوع الثاني

أنواع األنممة السياسية ما حيث ممارسة السللة:
ألال -الحكم الفردي
-1الملكية المللقة -2االستبدادية

األسبوع الثالث

 3ـ الدكتاتورية

ثانيا :نما الحكم الديمقراطي مفهومه لنشأته
مفهو الحكم الديمقراطي
نشأة الحكم الديمقراطي

األسبوع الرابع

أشكال نما الحكم الديمقراطي:
 -1الديمقراطية المباشرة
 -2الديمقراطية شبه المباشرة
 -3الديمقراطية النيابية

األسبوع الخامس

أركان الديمقراطية النيابية:
 -1المجلس النيابي (البرلمان)
نشأة المجلس النيابي
مها المجلس

األسبوع السادس

الحق في انتخابات حرة لنزيهة

األسبوع السابع

تنميم عملية االنتخاب:
 -1تحديد الدلائر االنتخابية
 -2القوائم االنتخابية
 -3المرشحون
الحملة االنتخابية

األسبوع الثامن

نمم االنتخاب:
 -1آ -نما االنتخاب المباشر
ب-نما االنتخاب غير المباشر

األسبوع التاسع

 -1آ -نما االنتخاب باألغلبية
ب -نما االنتخاب التمثيل النسبي

األسبوع العاشر

 -1آ -نما االنتخاب الفردي
ب-نما االنتخاب بالقائمة

األسبوع الحادي عشر

األنممة السياسية القائمة عل أساس الفصل بيا السللات

مفهو مبدأ الفصل بيا السللات
تبرير مبدأ الفصل بيا السللات
األسبوع الثاني عشر

 -1نما الحكم البرلماني

األسبوع الثالث عشر

 نما الحكم الرئاسيخصائص النما الرئاسي

األسبوع الرابع عشر
األسبوع الخامس عشر

 -1نما الحكم ألمجلسي
خصائص النما ألمجلسي
االمتحان
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