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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 

 الجامعة االهلية الحلةكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم طب االسنان       المركز العلمي /القسم  .2

 حقوق االنسان اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

عدد الساعات الدراسية  .6

 )الكلي(

 ساعة١20

 15/7/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 العام لحقوق اإلنسان من خالل دراسة اهم االعالنات والمواثيق الدولية تعريف الطالب بالمفهوم 

 ومعرفة الحقوق والحريات العامة معلومات عامة عن حقوق اإلنسان اكساب الطالب 

العملية داخل المجتمع ويعرف كيف  حياتهيستفاد منها في مجاالت متعددة  الطالب فيتوسيع افاق 

 تطورت حقوق اإلنسان 

 مجاالت حقوق اإلنسان.توسيع مجاالت التفكير والمشاركة من خالل دراسة 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .9

 المعرفة والفهم: -1

  من معرفة اهداف ومبادئ حقوق اإلنسان  الطالبتمكين   ●

الدولية ومن اهمها االعالن العالمي لحقوق اإلنسان  المواثيقمن معرفة تمكين الطلبة  ●

 .وميثاق االمم المتحدة

 ووجباته في المجتمع ومعرفة الحريات  حقوقهالطالب من معرفة تمكين   ●

 المهاراتية الخاصة بالمقرر.  األهداف -ب 

 م بحقوق اإلنسان والحريات العامة. تخريج طلبة قادرين على االلما ●

على توعية الطالب على الحقوق والحريات والضمانات الدستورية العامة العمل  ●

 والخاصة. 

التعلم المستمر مدى الحياة من خالل زرع مهارة التعلم والتفكير الناقد وكيفية الحصول  ●

 على المعلومة الصحيحة. 

 

     

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 البيتيةاالسئلة الموجة انياً او الواجبات  .3

 

 طرائق التقييم      

 

 الشفويةاالختبارات  .1

 االختبارات التحريرية .2
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 العملية االختبارات .3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المجتمعداخل  يخدمهان يهتم الطالب بالجوانب االخرى ويكون ملم باختصاص  -1

 للمجتمع واإلنسانية بخدمةالطالب مع محيطة وذلك الن االختصاص يكون ان يتعاون  -2ج

. 

 . االطالع على المفاهيم االخرى غير االختصاص باعتبارها مكملة لثقافته 3

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المناقشة .1

 المحاضرات .2

 

 طرائق التقييم    

 الشفويةالختبارات  .1

 االختبارات التحريرية .2

 العمليةاالختبارات  .3
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

ان يفهم الطالب  4 األول

معنى حقوق 

 اإلنسان

مفهوم حقوق 

 اإلنسان

المحاضرات 

النظري  و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية

حقوق معرفة  4 الثاني

اإلنسان في 

 الشريعة اإلسالمية

حقوق اإلنسان في 

 الشريعة اإلسالمية

المحاضرات 

النظري و 

العملي و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية 

ميثاق األمم معرفة  4 الثالث

 المتحدة

ميثاق األمم المتحدة 

1945 

المحاضرات 

 النظري و

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية

االطالع على  4 الرابع

اإلعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان

االعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان

 1948الصادر 

المحاضرات 

النظري  و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية 

الثورة الفرنسية  4 

 اسبابها ونتائجها

المحاضرات  الثورة الفرنسية

النظري  و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية 

المحاضرات  العهد الدولي العهد الدولي  4 السادس

النظري  و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية 

الضمانات  4 السابع

 الدستورية العامة

الضمانات 

 الدستورية العامة

المحاضرات 

النظري و 

 المناقشة

االختبارات 

الشفوية و 

 النظرية 
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 البنية التحتية  .11

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

 منهج من اعداد التدريسي 

مواقع  االلكترونية،ب ـ المراجع 

 االنترنيت ....

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 تحديد هدف المقرر بوضوح ليكون مالئما مع عنوان المقرر وعمر الطلبة.   .1

وضع خط زمني محدد لتغطية مفردات المقرر سواء كان المقرر يدرس على مدار عام  .2

 كامل او فصل دراسي واحد.

 وضع قائمة بالمحتوى الواجب تعليمه للطلبة. .3

 مقررات إليجادمواكبة التطورات الحاصلة للمقرر من خالل المتابعة على االنترنت  .4

 الدراسي(.دراسية وضعت وطورت في مجال ذات المقرر العلمي)

 عمل  بأوراقوتكليف الطلبة اختيار عناوين واضحة ومختصرة لمواضيع  .5

 خال المشاركة على الشاشة  المحاضرات منعرض  .6

 كتابة اسئلة عامة نهاية كل محاضرة ترشد الطلبة لفهم االجزاء المهمة من المحاضرة. .7

وضع خطة لتقييم الطلبة بناًء على ادائهم مما يساعد المتعلم معرفة مدى فهمه للمحتوى  .8

 ما اذا كان ناجحا في ايصال المحتوى المعلم فيويساعد 
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