
 ًَىذج وصف انًقرر

 

 يببدئ حقىق االَسبٌ  وصف انًقرر

 

 جبيعت بغداد انًؤسسخ انزؼهًُُخ -1

 كهُخ انؼهىو نهجُبد /لسى ػهىو انحُبحَ انًزكزانمسى انجبيؼٍ /  -2

 HR 105/  حقىق االَسبٌ اسى / ريز انًمزر -3

 افالو فُذَىَخ انجزايج انزٍ َذخم فُهب -4

 لبػبد دراسُخ  أشكبل انحضىر انًزبحخ -5

 2115انفصم االول / انفصم / انسُخ -6

 ( سبػخ َظزٌ+ ا سبػخ يُبلشخ 1سبػخ ) 31 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  -7

 2116/ 15/2 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

 تعليم الطالبات مبادئ حقوق االنسان  -1

 اكتساب مهارات التعامل مع االخرين وفقا ملبادئ حقوق االنسان -2

 التعرف على اهم االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق االنسان -3

 

 يراجعت أداء يؤسسبث انتعهيى انعبني ))يراجعت انبرَبيج األكبديًي((

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.



 وانزمُُىيخزجبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى  -11

  هذاف انًؼزفُخاال -أ
 اكزسبة يهبراد انزؼبيم ثفٍ انحىار ولجىل انزاٌ االخز .  -1أ

 اكزسبة انًؼزفخ ثبهى انضًبَبد انذسزىرَخ وانسُبسُخ انخبصخ ثحمىق االَسبٌ . -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 هذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنًمزراال  -ة 

 رطجُك يجبدئ انحزَبد انؼبيخ وانذًَمزاطُخ  - 1ة

 االطالػؼهً اهى انزجبرة انؼبنًُخ انًطجمخ نهًجبدئ انُظى انذًَمزاطُخ   - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انؼصف انذهٍُ -1

 انزكهُف ثىاججبد ثُزُخخبصخ ثبنًىاضُغ انذراسُخ   -2

 نؼزض انًحبضزاد( Data Showاسزخذاو اجهزح ) -3

 

 طزائك انزمُُى      

 اسئهخ واجىثخ  -1

 ايزحبٌ شهزٌ -2

 Guizesايزحبٌ يفبجئ  -3
 االهذاف انىجذاَُخ 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

 ػزض انًىاد واالفالو انزطجُمُخ نًىاضُغ حمىق االَسبٌ-2

 

 طزائك انزمُُى    

 االجبثخ ػهً االسئهخ -1

 االيزحبَبد انشفهُخ وانزحزَزَخ -2

 انًشبركخ فٍ انذرس -3

 

 



 

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

.) 

 يهبراد انًشبركخ ثفؼبنُبد ػًهُخ ورطجك يٍ لجم انطبنجبد -1د

 

 -2د

 -3د

  -4د

   

  ثُُخ انًمزر -11

 يخزجبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد األسجىع
اسى انىحذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

1 2 
انتعريف بًفهىيحقىق 

وخصبئصت االَسبٌ 

 وفئبتت

يفهىو/خصبئص فئبث 

 حقىق االَسبٌ 
Data Show اسئهخ واجىثخ 

2 2 
تعهيى اهى واشكبل حقىق 

 االَسبٌ
اشكبل حقىق االَسبٌ 

 واصُبفهب
Data Show ٍرطجُك ػًه 

3 2 
اهى انًصطهحبث انقبَىَيت 

 نحقىق االَسبٌ
 ايزحبٌ يفبجئ Data Show انًصطهحبث انقبَىَيت

4 2 
انًعرفت بالعالو اكتسبة 

 انعبنًي
االعالٌ انعبنًي نحقىق 

 االَسبٌ
 رطجُك ػًهٍ انمبء

 يعرفت اهى االتفبقيبث 2 5
االهتًبو انىطُي واندوني 

 بحقىق االَسبٌ
 اسئهخ واجىثخ انمبء

6 2 
اكتسبة يهبرة انًحبفظت 

 عهى انبيئت
حقىق االَسبٌ في بيئت 

 َظيفت
Data Show اسئهخ واجىثخ 

7 2 
عهى اهى انيبث انتعرف 

 انرصد
رصد اَتهبكبث حقىق 

 االَسبٌ
Data Show اسئهخ واجىثخ 

8  
انتعرف عهى تبريخ حقىق 

 االَسبٌ

 اسئلة واجوبة القاء تبريخ حقىق االَسبٌ



 

 انجُُخ انزحزُخ  -1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ: -1

      

 حقوق االنسان

 

 )انًصبدر(انًزاجغ انزئُسُخ  -2
 حقوق االنسان )مفهومها ، مضامينها ، محايتها( 

 

انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب  - أ

 )انًجالد انؼهًُخ , انزمبرَز,....(
 مواقع الكرتونية 

انًزاجغ االنكززوَُخ ,يىالغ  - ة

 االَززَُذ....
 مواقع الكرتونية     

 

 خطت تطىير انًقرر اندراسي -21

  انًتطهببث انسببقت

 (B+A( طبنبت نكم شعبت  )33) أقم عدد يٍ انطهبت 

 (B+A( طبنبت نكم شعبت  )33) أكبر عدد يٍ انطهبت 

 

  استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
املادة العلمية مع قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى  -2

 الطلبة
199 9 

 9 199 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 9 199 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4

9  
انهجبٌ اندونيت وانًُظًبث  تعهيى اسًبء انهجبٌ اندونيت

 انًهتًت بحقىق االَسبٌ

Data show اسئلة واجوبة 

 اختبار  Data show انًرأة وحقىق االَسبٌ عهى حقىق انًرأةانتعرف   11

 تطبيق عملي Data show يراحم حقىق االَسبٌ انتعرف عهى انًراحم  11

12  
اكتسبة انًعرفت بًفهىو 

 انتًُيت

 اسئلة واجوبة القاء انتًُيت وحقىق االَسبٌ

 اختبار القاء ضًبَبث حقىق االَسبٌ االطالع عهى انضًبَبث  13

 تطبيق عملي القاء رصد اَتهكبث حقىق االَسبٌ تعهى آنيبث انرصد  14

15  
انتعرف عهى يببدئ اعداد 

 انتقبرير

انًببدئ انعبيت العداد تقبرير 

 حقىق االَسبٌ

Data show اسئلة واجوبة 



 


