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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 

 الجامعة  : جامعة ذي قار   

 الكلية/ المعهد:  كلية االدارة واالقتصاد   

  القسم العلمي    :   

  7/2/2022تاريخ ملء الملف :   

 

 توقيع   :                                                           التوقيع   :   ال    

 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                      

                          التاريخ  :                               التاريخ   :                                                      

                                                                            

 دقـق الملف من قبل     

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    

 تاريخ                       ال    

 التوقيع    

                                                                                              

                                                                                                      

    مصادقة السيد العميد

 علوم المالية والمصرفية 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة  ذي قار / كلية االدارة واالقتصاد  ةالمؤسسة التعليمي .1

 علوم المالية والمصرفية  / المركز علمي القسم ال .2

 حقوق اإلنسان اسم / رمز المقرر .3

  
 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس اول  الفصل / السنة .5

 24 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 7/2/2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

الطالب المعرفة في جميع الحقوق والقرارات التي تضمن حقوقه بالمجتمع :أكتساب رأهداف المقر .8

 ومعرفة قوانين العالم .
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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.
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 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
 

 

 
         هداف المعرفية األ -أ
 صحيحة باسم القانون الحقوق وكيفية تطبيق القانون بصورة ة ان يتعرف الطالب ع ماهي   -1أ

 ان يتعرف الطالب ع االخطاء الشائعة في المجتمع ويقوم بتصحيحها  -2أ      
 
 

        مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وعدم االعتداء على حقوق االخرين .معرفة الطالب االخطاء ويتم تداولها بشكلها الصحيح  – 1ب 

 

 

  طرائق التعليم والتعلم     

تدرج بالموضوع الجديد ويكون عن طريق سؤال وجواب طريقة استرجاع المادة السابقة ومن ثم  -1

 لكي يتفاعل الطلبة  بمعية الدرس 
  

 طرائق التقييم      

 الحضور والتفاعل و المشاركة في المحاضرة وايضا من  خالل االختبارات التي تعد اثناء الدرس   1
 
 لقيمية األهداف الوجدانية وا -ج

 يتم التعامل مع الطلبة  بدافع ابوي   ولكن عدم تجاوز الحدود بين الطالب واالستاذ . 1ج         

تشجيعهم المستمر يرفع من معنوياتهم  . مع احترام ارائهم  ووجهات نظرهم  وعدم استهانة بهم  -2ج         

 امام االخرين مما يقل لديهم الثقة بالنفس .
 طرائق التعليم والتعلم     

التعلم يتم من خالل السمع  ويكون سمع المعلومة عن طريق االصوات  والبصر  يكون عن طريق  – 1

 م خزنها ءة   قراءة المعلومة وفهما ومن ثمعرض الصور والقرا

لطلبة فيما التعليم : يكون عن طريق طرح االسئلة او من خالل عمل كروبات داخل القاعة ويتم مناقشة ا-2

 .بينهم  
 طرائق التقييم    

مع تقييم  -3التفاعل والمشاركة والتعاون داخل الصف  -2 ( المستمر في برنامج )كوكل ميتالحضور -1

 سلوك الطالب داخل القاعة 
 اعداد تقرير بمعية واجبات  الدراسية -4
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 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى االتأهيلية العامة و المهارات -د 
 
  تشجيع الطالب ع القراءة المستمرة لكي تنمي قدرته  وتطوره وتقوي لديه كارزما.-1
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 البنية التحتية  .12

  الحقوق كتب  مختلفة في مجال  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

في مجال الحقوق منها حقوق االنسان لسهيل حسين كتب مختلفة  المصادر( )ـ المراجع الرئيسية 2

 الفتالوي وكتاب حقوق االنسان لجورج سعد

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
د الصمد حقوق االنسان لزكريا المصري وحقوق االنسان لعب

 سكر

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

واجب+ مراجعة  نظري  لحقوق تعريف ا حقوق االنسان  2 1

 للمادة 
حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 2

الحضارات القديمة 

  اليونانية والمصرية  

واجب+مراجعة  نظري 

 يومية 

حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 3

الحضارات العراق 

 القديمة 

واجب  نظري 

 +مراجعة+

 

 
حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 4

ع واالديان الشرائ

  السماوية 

 واجب +مراجعة  نظري 

حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 5

الديانتي المسحية 

 واليهودية 

 واجب +مراجعة  نظري 

حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 6

 االسالم 
 واجب +مراجعة  نظري 

مراجعة  نظري  مصادر حقوق االنسان  حقوق االنسان  2 7

 +اختبار
مراجعة  نظري   مصادر الوطنية  وق االنسان حق 2 8

 +اختبار 
الدساتير واالعالنات  حقوق االنسان  2 9

الفرنسية التي تلت 

إعالن الحقوق لسنة 

1789 

مراجعة   نظري 

 +اختبار 
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مواقع االنترنيت  االلكترونية,ب ـ المراجع 

.... 
كل المواقع التي تحتوي على  معلومات وبرنامج في مجال 

 الحقوق 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 %5 ال تتجاوزمقرر وبنسبة الاضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في   

لكي يتنسنى للطالب و مادة وهو عرض بعض القوانين للطلبة ة مفردة جديدة للويكون ذلك عن طريق اضاف

 . في المجتمعات يحدث لها من تغيير ما و القوانين واالستاذ  مواكبة تطور 

 

 

 
 


