
 

 نًىرج وصف انًمرر

 

 الحرية والديمقراطية  وصف انًمرر

 

 جايؼح تغذاد انًؤسسخ انزؼهًُُخ -1

 كهُخ انؼهىو نهجُبد /لسى ػهىو انحُبح انًزكزانمسى اندبيؼٍ /  -2

 DL 106/ انحرٌح وانذًٌمراطٍح   اسى / ريز انًمزر -3

 االَززَذ+افالو ػزض انجزايح انزٍ َذخم فُهب -4

 لبػبد دراسُخ أشكبل انحضىر انًزبحخ -5

 2116انفصم انثبٍَ / انفصم / انسُخ -6

 يُبلشخ( 15َظزٌ +  15سبػخ )31  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  -7

 2116 -2-15 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

 تعليم الطالبات مبادئ احلرية والدميقراطية 

 التعرف على اهم التجارب والتطبيقات العملية للنظم الدميقراطية

 اكتساب املعرفة لتعليم امهية النظم الدميقراطية يف بناء اجملتمعات

 يراجؼح أداء يؤسساخ انرؼهٍى انؼانً ))يراجؼح انثرنايج األكادًًٌ((

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

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

 البرنامج.



 

 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -11

 االهذاف انًؼزفُخ -أ
 اكزسبة انًؼزفخ ثأهى يجبدئ انحزَبد واَىاػهب  -1أ

 اكزسبة انًؼزفخ ثبنحزَبد وانُظى انذًَمزاطُخ وطزق رطجُمهب  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 الهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيحا  -ة 

 رطجُك يجبدئ انحزَبد انؼبيخ وانذًَمزاطُخ  - 1ة

 االطالػؼهً اهى انزدبرة انؼبنًُخ انًطجمخ نهًجبدئ انُظى انذًَمزاطُخ - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انؼصف انذهٍُ -1

 انمبء يحبضزاد  -2

 ( نؼزض انًحبضزادData Showاسزخذاو اخهزح ) -3

 

 طزائك انزمُُى      

 اسئهخ واخىثخ  -1

 ايزحبٌ شهزٌ -2

 ايزحبٌ يفبخئ -3

 
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 انزد ػهً االسئهخ واالسزفسبراد  -1ج

 انًشبركخ فٍ انًحبضزاد ثزمذَى يهخص نهًبدح انؼهًُخ-2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 (Data Show ػزض انًحبضزاد ) -1

 واالفالو انزطجُمُخػزض انًىاد -2

 

 طزائك انزمُُى    

 االخبثخ ػهً االسئهخ -1

 االيزحبَبد انشفهُخ وانزحزَزَخ -2



 

 

 

 انجُُخ انزحزُخ  -1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ: -1

      

  

 احلريات العامة والدميقراطية

 انًشبركخ فٍ انذرس -3

 
انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ انزبهُهُخ انًهبراد  انؼبيخ و -د 

.) 

 يهبراد انًشبركخ ثفؼبنُبد ػًهُخ رطجُك يٍ لجم انطبنجبد  -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر -11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

انرؼرٌف تًفهىو انحرٌاخ  2 1

 وانذًٌمراطٍح
 اسئهخ واخىثخ Data Show يمذيح ػايح نهحرٌاخ

اكرساب انًؼرفح تاصىل انحمىق  2 2

 وانحرٌاخ
 اسئهخ واخىثخ انمبء اصم انحمىق وانحرٌاخ

 اسئهخ واخىثخ انمبء يفهىو انذًٌمراطٍح / نًحح ذأرٌخٍح انرؼرف تًفهىو انذًٌمراطٍح 2 3

يؼرفح اننظى انذًٌمراطٍح فً  2 4

 انًجرًؼاخ
 رطجُك ػًهٍ Data Show اننظى انذًٌمراطٍح فً انحكى

 اسئهخ واخىثخ انمبء انىاع انجًاػاخ وذنظٍى انًجرًغ اكرساب انًؼرفح تًكىناخ انًجرًغ 2 5

انرؼرف ػهى انسهطاخ انرشرٌؼٍح فً  2 6

 انذونح
 اسئهخ واخىثخ انمبء انسهطح انرشرٌؼٍح

 اسئهخ واخىثخ انمبء انًهكٍح انفكرٌح انرؼرف ػهى انًهكٍح انفكرٌح وانىاػها 2 7

انؼىايم انرً اػالد يصذالٍح  انرؼرف ػهى انؼىايم  2 8

 انحرٌاخ انؼايح 
 اسئهخ واخىثخ انمبء

االطالع ػهى انحرٌاخ   2 9

 تًمرضى اداري

انحرٌاخ انؼايح تًمرضى انفمه 

 االداري 
 اسئهخ واخىثخ انمبء

اكرساب انًؼرفح تًفهىو  2 11

 انًساواج

انرطىر انرارٌخً نًفهىو 

 انًساواج
 اسئهخ واخىثخ انمبء

ذنظٍى انحرٌاخ انؼايح ين لثم  انرؼرف ػهى ذنظٍى انحرٌاخ 2 11

 انسهطاخ انؼايح
 اسئهخ واخىثخ انمبء

انماػذج انشرػٍح نهذونح  يؼرفح انماػذج انشرػٍح  2 12

 انمانىنٍح
 اسئهخ واخىثخ انمبء

نًحح ذارٌخٍح ػن ذطىر  انرؼرف ػهى انًراحم  2 13

 انذًٌمراطٍح
 اسئهخ واخىثخ انمبء

اكرساب انًؼرفح نهشروط  2 14

 وانخصائص

شروط انناخة / خصائص حك 

 االنرخاب
 اسئهخ واخىثخ انمبء

 اسئهخ واخىثخ انمبء انرفاوض  اكرساب يهارج انرفاوض 2 15



   )انًصبدر(انًزاخغ انزئُسُخ  -1

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  -2

 )انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز,....(
   

انًزاخغ االنكززوَُخ ,يىالغ  -3

 االَززَُذ....
     مواقع الكرتونية      

 
 

  خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ -12

 (B+A( طبنجخ نكم شؼجخ  )33) انًزطهجبد انسبثمخ

 (B+Aشؼجخ  ) ( طبنجخ نكم33) ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 9 199 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 9 199 امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبةقدرته على وضع أسئلة  -3
 9 199 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


