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 االولىالمرحلة:
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 محمد جاسم  د. مروة اسم رئيس القسم :
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 :في القسم واألداء الجامعيضمان الجودة  لجنةعضو اسم 

 2021/    /    :التاريخ

 استمارة وصف المقرر الدراسي

 2022-2021للعام الدراسي 
 كلية ابن خلدون الجامعة
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 الدراسي صف المقررو

 

 بن خلدون الجامعة كلية ا المؤسسة التعليمية .1

  العام القسم     علمي القسم ال .2

 حقوق انسان )اسم المادة(قرر الاسم  .3

 حضوري / الكتروني )عند بعد( أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي  نظام المقرر )فصلي/ سنوي( .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/   11/     12  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 -:أهداف المقرر .8

قوق االنسان ابتداء من جذور نشأهتا والتطورات اليت شهدهتا هذه احلقوق االنسانية عرب تعريف شامل ومركز حب-1
ية واالديان واحلضارات يف رفدها بالقيم واملثل مرورا مبختلف العصور واجملتمعات البشرية واسهام الشرائع السماو 

 العصور .
ف اقدمتها االمم املتحده ، مث االعرت مق من قبل املنظمات الدولية ،ويف بيان االعرتاف الدويل هبذه احلقو  -2

 يف خمتلف بقاع العامل .االقليمي 
دور املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق االنسان وقانون الدولة االنساين واهداف تلك املنظمات ووسائل  -3

 ومحاية حقوق االنسان . عملها ودورها يف تطور احرتام
الضمانات العملية حلقوق االنسان على الصعيد الوطين يف الدساتري والتشريعات الوطنية متمثلة بالضمانات -4

انات السياسية اىل جانب الدور الذي تقوم به املنظمات الوطنية املعنية حبقوق الدستورية والقضائية ، مث الضم
 االنسان يف الدفاع عن هذه احلقوق ومحايتها .

مم املتحد  واجهزهتا ووكاالهتا املختصة يف احرتام ومحاية حقوق االنسان وكذلك دور املنظمات دور اال -5
 االقليمية يف ها امليدان .

 

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

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

 البرنامج.
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 دور املنظمات احلكومية سواء على املستوى العاملي او على املستوى االقليمي يف محاية واحرتام حقوق االنسان  -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -:وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9
  دهدا  المعريية األ -أ

 تعريف الطالب حبقوق االنسان والدميقراطية ومضامينها وتصنيف احلريات العامة .
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألدهدا    -ب 

 متكني الطالب من التعرف على مفهوم حقوق االنسان وضماناهتا على الصعيد الوطين واالقليمي والدويل.

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المادة الكتروني .شرح  -1
 الطلبة الكترونيا .مناقشة  -2
 والحضور االلكتروني .انات االمتح -3

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات االسبوعية الكترونيا .-1

 المشاركة الشفوية للطلبة الكترونيا .-2

 مدى حضور الطلبة ومشاركتهم في المناقشة في المحاضرة االلكترونية .-3

 امتحان االفصل االول والفصل الثاني .-4

 

 

 
 القيمية  األدهدا  الوجدانية و -ج

 لتعرف على مفهوم حقوق االنسان .ا-1ج

 التعرف على تطور فكرة حقوق االنسان .-2ج

معرفة انواع الحقوق والحريات العامة وموقف بعض االتفاقيات الدولية وبعض الدساتير المقارنة والعربية -3ج

 منها .

 بيان حقوق االنسان في اعالنات الحقوق والوثائق التعليمية .-4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة بطريقة مبسطة .طرح  -1
 بمحتوى المحاضرة .الطلبة قشة امن -2
 االسلة خالل المحاضرة .طرح  -3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 الكترونيا .الحضور  -1
 االلكتروني .االمتحان  -2
 الفصل االول والثاني .امتحانات  -3
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 -:) الفصل الدراسي االول للنظام السنوي   و  الفصل الواحد للنظام الفصلي )الكورسات(( بنية المقرر  - 1 .10

 اعاتالس األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

ية او وجدانية والقيمية مهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  

التطور التاريخي لحقوق االنسان 

حضارات )حقوق االنسان في ل

 القديمة (

المحاضرة القاء 

 الكترونيا 

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات 

2 2  
االنسان في العصور حقوق 

 الوسطى

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

3 2  
في الحضارات االنسان حقوق 

 الغربية واالغريقية والرومانية

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

4 2  
االنسان في العصور حقوق 

 الوسطى وعصر النهضة

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 االنسان في العصر الحديثحقوق   2 5
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

6 2  
االنسان في الشرائع حقوق 

 السماوية

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

7 2  
الفكري في تطور حقوق االسهام 

 االنسان في العصور القديمة 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

8 2  
الفكري في تطور حقوق االسهام 

 وسطىاالنسان في العصور ال

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

9 2  
الفكري والفلسفي في عصر االسهام 

 النهضة 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

10 2  
الفكري والفلسقي في مطلع االسهام 

 العصر الحديث 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأدهيلية العامة و المهارات -د 

 تمكين الطلبة من اجتياز االختبارات االلكترونية .-1د

 تمكين الطلبة من معرفة حقوق االنسان .-2د
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11 2  
يات القانون الطبيعي نظرتقدير 

 د االجتماعي والعق

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 يات العامة التقليدية والحرالحقوق   2 12
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

13 2  

في الكرامة والحرية الحق 

والسالمة الشخصية وموقف 

االتفاقيات الدولية والدساتير 

 المقارنة والعربية .

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

14 2  

وموقف في الخصوصية الحق 

االتفاقيات الدولية والدساتير 

 المقارنة والعربية .

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

15 2  

وموقف االتفاقيات  الجنسيةحق 

الدولية والدساتير المقارنة والعربية 

. 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 

 -:) الفصل الدراسي الثاني  للنظام السنوي فقط ( بنية المقرر  - 2. 10

 الساعات األسبوع

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
تحقيق اهداف )معرفية او 

نية والقيمية ية او وجدامهارات

   ة(مهارات عاماو 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

16 2  
والحريات الفكرية )حرية الحقوق 

 العقيدة والدين (

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

17 2  

وموقف  التجمع واالجتماع حق 

االتفاقيات الدولية والدساتير 

 المقارنة والعربية .

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

18 2  
المشاركة في ادارة لشؤون حق 

 )الحقوق السياسية (العامة 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 في المساواة الحق   2 19
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

20 2  

ات الدولية والدساتير االتفاقموقف 

المقارنة والعربية من الحق في 

 المساواة 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 االقتصادية الحريات   2 21
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 االجتماعية وق الحق  2 22
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 
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 واالمتحانات

23 2  

ات الدولية والدساتير االتفاقموقف 

من الحقوق  المقارنة والعربية

 االجتماعية 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 الحقوق الوطنية اعالنات   2 24
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 العالمية لحقوق االنسان االعالنات   2 25
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 االنسان في االتفاقات الدولية حقوق   2 26
المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

27 2  

العراقية راالنسان في الدساتيحقوق 

لحقوق والحريات العامة التقليدية )ا

) 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

28 2  
االقتصادية والحقوق الحريات 

 االجتماعية 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

29 2  
حماية حقوق االنسان وسائل 

 ونية ()الوسائل القان

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

30 2  
القضائية والوسائل الوسائل 

 السياسية 

المحاضرة القاء 

 الكترونيا

المشاركة 

والحضور 

 واالمتحانات

 
 

 البنية التحتية  .11

 حنون خالد كتاب حقوق االنسان للمؤلف االستاذ الدكتور محيد   :المطلوبة ـ الكتب المقررة 1

  -)المصادر( :ـ المراجع الرئيسية 2

ة البحوث القانونية واجملالت العلمية واملتعلق :( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 حبقوق االنسان .
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 البحوث القانونية )االنرتنيت ( ذات الصلة الكتب و  :ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 .المعرفة لحقوق االنسان زيادة   -1
 .المحاضرات االلكترونيةتطوير  -2
 ومعرفة حقوق االنسان على المستوى العالمي واالقليمي .توسيع  -3
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 :اعضو 
 التاريخ:
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 :اعضو 

 التاريخ:
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 :ارئيس
 التاريخ:

 
 


