
 

 نموذج وصف المقرر

 

 ة والقانون  أالمر: وصف المقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهُخ انؼهىو نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًُُخ -1

 مسى ػهىو انسُبحلس انمسى اندبيؼٍ / انًزكش -2

 WL 202ة والقانون  /  أالمر  اسى / ريش انًمزر -3

  انجزايح انزٍ َذخم فُهب -4

 انسعىر انفؼهٍ نهطهجخ أشكبل انسعىر انًزبزخ -5

 انفصم االول 2116-2115 انفصم / انسُخ -6

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

 2116-2-15 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

يهدف اىل تعريف الطالبات حبقوقهن وكيفية ادلطالبة هبا وفقا الحكام الشريعة االسالمية والقانون، وانه ال يوجد فرق بني اجلنسني 
 الن اجلميع متساوون يف احلقوق والواجبات ، هذا وتوضيح الكثري من العادات اخلاطئة جملتمعنا وتصحيحها للطالبات 

 مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مراجعت البرنامج األكاديمي((

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.



 
 
 
 
 
 

 وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُىيخزخبد انزؼهى  -11

 هذاف انًؼزفُخاال -أ
 يؼزفخ انسمىق وانىاخجبد  ، رىظُر ثؼط انشخصُبد .  -1أ

 دراسخ ربرَخ انًزأح وانمبَىٌ . -2أ

 يؼزفخ زمىق انًزأح فٍ انشزَؼخ االساليُخ. -3أ
 يؼزفخ زمىلهب فٍ انذسزىر وانمىاٍَُ انؼزالُخ. -4أ
 ظذ انًزأح .يفهىو انؼُف وانزًُُش  -5أ
 رًكٍُ انطبنجبد ثكُفُخ انًطبنجخ ثسمىلهٍ .  -6أ

 هذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 يُبلشبد  – 1ة

 يشبركبد  – 2ة

 لزاءح  – 3ة

 اخزجبر     -4ة

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 . رىفُز يسبظزاد يطجىػخ ويٍ يصبدر يزُىػخ 
  ويشبركخ داخم انصف ثطزَمخ ػًهُخ ػٍ غزَك ركهُفهب ثبداء غزذ اسئهخ واسزفسبراد نهطبنجبد

 دور يؼٍُ .
 . غزذ زبالد والؼُخ وفزر ثبة انُمبش ػهُهب 

 

 

 

 غزائك انزمُُى      

 االخزجبراد انمصُزح 
  رمذَى رمبرَز ػهً شكم يدبيُغ 
 االخزجبراد انشهزَخ وانفصهُخ 

 

 

 



 

 راالهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 غزذ اسئهخ نزسذَذ غزَمخ زههب يٍ لجم انطبنجبد  -1ج

غزذ سؤال نكم غبنجخ نىظغ انسم نه واكًبل غزَمخ زهه يٍ لجم غبنجخ اخزي ، نزمىَخ لذرارهٍ  -2ج

 فٍ االػزًبد ػهً انذاد .

 غزذ اسئهخ شفىَخ -3ج

   -4ج

 

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

  انزفبػم ثٍُ انطهجخ ثبالسئهخ واالخىثخ نزًكٍُ رمىو كم يدًىػخ يسذدح ثشزذ رمزَزهب نغزض

 انطبنت يٍ اَدبد انسم الٌ يشكهخ َكىٌ فُهب اَزهبن نهسك.

 

 

 غزائك انزمُُى    

 

 اخزجبراد لصُزح 

 انسىار انسز وانًُبلشبد 

 
 انًهبراد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (. -د 

 اػطبء لُبدح ادارح انُمبش ثُذ انًدًىػخ يٍ انطهجخ. -1د

 رُجُه انطبنجبد ػهً االخطبء فٍ االخبثبد انشفىَخ ورصسُسهب . -2د

 رُجُه انطبنجبد ػهً االخطبء فٍ االخبثبد انزسزَزَخ . -3د

    -4د



 
 
 
 
 

 ثُُخ انًمزر -11

 انسبػبد األسجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / انًسبق 

 انًىظىعأو 
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 يشبركخ شزذ ويُبلشخ  ربرَخ انًزأح وانمبَىٌ 2 1

2 2 
زمىق انًزاح فٍ 

انؼصىر انمذًَه 

 وانىسطً
 يشبركخ شزذ ويُبلشخ 

3 2 
زمىق انًزاح فٍ 

 انؼصىر انسذَثخ
 ورلخ يشبركخ اخزجبر 

4 2 
زمىق انًزأح فٍ 

 االسالو
 يشبركخ شزذ ويُبلشخ 

5 2 
زمىق انًزأح فٍ 

انمىاٍَُ واالػالَبد 

 انذونُخ
 

اسئهخ 

 ويُبلشبد
 اخزجبر

6 2 

زمىق انًزأح فٍ 

االػالٌ انؼبنًٍ 

نسمىق االَسبٌ 

 وانؼهذٍَ انذونٍُُ

 يشبركخ رذرَت 

    ايزسبٌ اول 2 7
 اخزجبر كىس  يفهىو انزًُُش واشكبنه 2 8

9 2 

ارفبلُخ انمعبء ػهً 

خًُغ اشكبل انزًُُش 

 انًزأحظذ 
 يشبركخ زىار زز 

11 2 
يفهىو انؼُف ظذ 

 انًزأح
 يشبركخ يُبلشخ ػبيخ 

11 2 
اَىاع انؼُف واشكبنه 

 واسجبثه
 يشبركخ شزذ ويُبلشخ 

12 2 

زمىق انًزأح فٍ 

انذسزىر وانمىاٍَُ 

 انؼزالُخ
 

االغالع ػهً 

 انمىاٍَُ
 يشبركخ

    ايزسبٌ ثبٍَ 2 13

14 2 

زمىق انًزأح فٍ لبَىٌ 

االزىال انشخصُخ 

 ولبَىٌ انؼًم
 يشبركخ شزذ ويُبلشخ 

 يشبركخ شزذ ويُبلشخ  انؼزاق وارفبلُخ سُذاو 2 15



 انجُُخ انزسزُخ  -11

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ: -1

      

  الدستور العراقي   

  قانون االحوال الشخصية 
  

 انًزاخغ انزئُسُخ )انًصبدر( -2

  
 االعالنات وادلواثيق الدولية 

 جمالت وحبوت

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  - أ

 )انًدالد انؼهًُخ ، انزمبرَز،....(
 ال مانع من توفريها  

انًزاخغ االنكززوَُخ ،يىالغ  - ة

 االَززَُذ....
  اختبار الطالبات باعداد تقارير الكتشاف القدرات الذاتية

 
 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراسٍ -12

  انًزطهجبد انسبثمخ

 غبنجه 21 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 غبنجه 35 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

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


