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 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .2

 القانون الدستوري  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي یدخل فیھا .4

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 السنة الفصل / السنة .6

  90 ات الدراسیة (الكلي)عدد الساع .7

 2021-6-25 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

  .قانونال ھذا موضوعاتوبیان  واالطالع على مصادرهقواعده  وطبیعة ونشاتھ  القانون الدستوريعریف ت بیان
 

 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

ستفادة القصوى یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال
 المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.التعلم رص من ف

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

  1الصفحة   
  



 

 المعرفة والفھم  -أ
 .القوانین االخرىعن باقي واصلھ ومصادره, و بیان انواعھ واختالفھ  القانون الدستوريھیة ما  معرفة -1أ
 نظریات نشأت الدولة  -2أ
 النظام الدستوري في العراق -3أ
 اركان الدولة  -4أ
  النظم االنتخابیة  -5أ
 أنواع الدول  -6أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
  وانواعھ واصلھ قانون الدستوريالطبیعة معرف الطالب – 1ب
 معرفة نظریات نشأة الدولة  – 2ب
 النظام الدستوري في العراق معرفة - 3ب
 معرفة اركان الدولة وأنواع الدول -4ب
 النظم االنتخابیة واالنتخابات معرفة-5ب
 أنواع الدول والدساتیر معرفة  -6ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 یةالنظر اء المحاضراتلقإ .1
 عمل أو تقریر  أوراق بأعدادالتكلیف  .2
 وإیجاد التكییف القانوني الدراسةموضوع طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء  .3
 قبل الولوج إلى غیرھافقرة  شرح الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من إتاحة .4

 

 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .1
 الیومیةاالختبارات   .2
 كریة ومناقشتھاطرح أسئلة ف .3
 امتحانات نصف السنة .4
 امتحانات نھایة السنة .5

 
 مھارات التفكیر -ج

 القانون الدستوري معنى تكییف -1ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -2ج
  -3ج
  -4ج

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 لتخطیط والتنظیم ا  -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
  العمل المشترك الجماعي -3د
 التحلیل واالستنتاج  -4د

  2الصفحة   
  



 بنیة المقرر .11

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

  القانون الدستوري موضوع  اضافة مخرجات التعلم 2 2

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة بعد 3

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

5 15 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

 معنى القانون الدستوري 

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح أسئلة بعد 2
االنتھاء من شرح 

بل الولوج فقرة ق
 إلى غیرھا

.طرح أسئلة من 3
الواقع العملي تطبیقا 

 لشرح النظري
التكلیف باعداد  .4

أوراق عمل 
للمقارنة بین قوانین 

والقانون الدول 
الدستوري في 

من الناحیة العراق 
  القانونیة والعملیة

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

نظم االنتخابات والرقابة  اضافة مخرجات التعلم 9 3
 دستوریةال

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة 3

تطبیقیھ من الواقع 
 العملي 

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 نظریات نشأة الدولة  اضافة مخرجات التعلم 6 2

.إلقاء 1
 المحاضرات

أسئلة بعد . طرح 2
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الولوج 

 إلى غیرھا
.طرح أسئلة من 3

الواقع العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف باعداد  .4
أوراق عمل أو 

 تقریر 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 أنواع الدول والدساتیر    اضافة مخرجات التعلم 20 7

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
مل أو أوراق ع

 تقریر 
. طرح أسئلة 3

تطبیقیھ من الواقع 
 العملي 

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  3الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .12

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ي والنظام السیاسي في العراق ، الدكتور حمید حنون القانون الدستورالكتاب المنھجي: 
 خالد

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش العمل 
 المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون والسیاسة والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محاضرات 
 بناء على التكلیف المسبق من ورقة عمل أو تقریر اعده القاء الطالب ما  والتدریب المھني والدراسات المیدانیة )  الضیوف

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 نموذج وصف المقرر (تاریخ القانون وقانون حمورابي)

فقرة قبل الشروع 
 إلى غیرھا

  الدول الموحدة والدول البسیطة اضافة مخرجات التعلم 10 3

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح أسئلة بعد 2
االنتھاء من شرح 

الفقرة وتكون 
ألسئلة من الواقع ا

العملي تطبیقا لشرح 
 النظري

 بإعدادالتكلیف  .4
أوراق عمل أو 

 تقریر 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 اضافة مخرجات التعلم 10  3
النظام الدستوري في العراق 

وبعد عام  2003قبل عام  
2003 

. إلقاء 1
 المحاضرات

 بإعداد.التكلیف 2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة 3
طبیقیھ من الواقع ت

العملي واالستعانة 
بالتطبیقات القضائیة 

 للمحاكم  
. طرح أسئلة بعد 4

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

  4الصفحة   
  



 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .14

 قسم القانون   القسم الجامعي / المركز .15

 تاریخ القانون وقانون حمورابي اسم / رمز المقرر .16

  البرامج التي یدخل فیھا .17

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .18

 السنة  الفصل / السنة .19

 75 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .20

 2021-6-25 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .21

 أھداف المقرر .22
 

 

 یعرف مفھوم تاریخ القانون وقانون حمورابي

 یعرف أثار النظم البدائیة لتاریخ القانون

 یعرف تطور تاریخ القانون وقانون حمورابي 

 سیاسي وقانون الدولة الرومانیة یعرف تطور القانون والنظام ال

 یعرف شروط صحة الزواج وأنواعھ في القانون الروماني 
 

 یعرف عصر انتشار النظام القانوني االسالمي في العراق

 

 
 
 
 
 
 

فادة القصوى ستیوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

  5الصفحة   
  



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .23

 المعرفة والفھم  -أ
 القاء المحاضرات النظریة -1أ  
 كلیف بإعداد أوراق عمل أو تقریر الت-2أ   
 طرح أسئلة تطبیقیة في ضوء موضوع الدراسة لتاریخ القانون -3أ   
 طرح اسئلة تطبیقیة في موضوع الدراسة لقانون حمورابي-4أ   
 إتاحة الفرصة لطرح االسئلة بعد انتھاء شرح الفقرة قبل االنتقال الى فقرة أخرى -5أ   
 نون حمورابياألطار التاریخي لقا-6أ   
 دراسة نظم القانون العام ونظم القانون الخاص-7أ   

  

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 معرفة الطلبة مفھوم تاریخ القانون وقانون حمورابي        -1ب
 معرفة الطلبة العصور التاریخیة وعصور قبل التاریخ واإلطار التاریخي لدولة البابلیة-2ب
 وء القانون وتطوره ومصادر شریعة حمورابيمعرفة الطلبة نش -3ب
 معرفة الطلبة المركز القانوني للفرد وشروط صحة الزواج وأنواعھ -4ب
 معرفة الطلبة نظام الحكم والنظام القضائي -5ب
  - 2معرفة الطلبة طبقات المجتمع وقانون األحوال الشخصیة والتشریعات االقتصادیة ب -6ب
  

 لم طرائق التعلیم والتع     

 إلقاء المحاضرات النظریة -1
 التكلیف بإعداد أوراق عمل أو تقریر -2
 طرح أسئلة تطبیقیة في ضوء موضوع الدراسة -3
 أتاحة الفرصة للطالب لطرح االسئلة بعد انتھاء من شرح فقرة قبل االنتقال غلى فقرة أخرى-4
 
 
 

 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي -1
 االختبارات الیومیة  -2
 رح األسئلة الفكریة ومناقشتھاط -3
 امتحان نصف السنة  -4
 امتحان نھایة السنة  -5
 
 
 
 

 مھارات التفكیر -ج
ً  -1ج           أن یتمكن من التعلم القانون ذاتیا

 أن یطور المھارات التقریریة ویطورھا-2ج
 ان یمتلك خبرات واقعیة-3ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -4ج

   

 
 
 
 
 
 
 

  6الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة  .25

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنھجي :محاضرات عن تاریخ القانون وقانون حمورابي

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش العمل 
 مجال القانون  والسیاسة المواقع االلكترونیة المتخصصة ب والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محاضرات 
 القاء الطالب ما أعده من ورقة عمل أو تقریر بناء على التكلیف الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 

 القبول  .26

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 لجدول النموذجي للزیارة المیدانیةا

 نموذج وصف المقرر (تاریخ القانون وقانون حمورابي)

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم -1د 
 إدارة الوقت وتقسیمة -2د
 العمل المشترك الجماعي -3د

 التحلیل واالستنتاج-4د         
  

 بنیة المقرر .24

دة / المساق أو اسم الوح مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 تاریخ القانون وقانون حمورابي  أضافة مخرجات التعلیم  2 2

 ألقاء محاضرات
التكلیف بإعداد -2

أوراق عمل أو 
 تقریر

طرح االسئلة من -3
 شرح المادة الیومیة 

امتحان شفھي 
 وتحریري

      

      

      

      

      

      

  7الصفحة   
  



 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .27

 قسم القانون   القسم الجامعي / المركز .28

 اریخ القانون وقانون حمورابيت اسم / رمز المقرر .29

  البرامج التي یدخل فیھا .30

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .31

 السنة  الفصل / السنة .32

 75 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .33

 2021-6-25 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .34

 أھداف المقرر .35
 

 

 یعرف مفھوم تاریخ القانون وقانون حمورابي

 اریخ القانونیعرف أثار النظم البدائیة لت

 یعرف تطور تاریخ القانون وقانون حمورابي 

 یعرف تطور القانون والنظام السیاسي وقانون الدولة الرومانیة 

 یعرف شروط صحة الزواج وأنواعھ في القانون الروماني 
 

 یعرف عصر انتشار النظام القانوني االسالمي في العراق

 

 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائ
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

  8الصفحة   
  



 
 
 
 

 لتعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق ا .36

 المعرفة والفھم  -أ
 القاء المحاضرات النظریة -1أ  
 التكلیف بإعداد أوراق عمل أو تقریر -2أ   
 طرح أسئلة تطبیقیة في ضوء موضوع الدراسة لتاریخ القانون -3أ   
 طرح اسئلة تطبیقیة في موضوع الدراسة لقانون حمورابي-4أ   
 االسئلة بعد انتھاء شرح الفقرة قبل االنتقال الى فقرة أخرى إتاحة الفرصة لطرح -5أ   
 األطار التاریخي لقانون حمورابي-6أ   
 دراسة نظم القانون العام ونظم القانون الخاص-7أ   

  

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 معرفة الطلبة مفھوم تاریخ القانون وقانون حمورابي        -1ب
 صور التاریخیة وعصور قبل التاریخ واإلطار التاریخي لدولة البابلیةمعرفة الطلبة الع-2ب
 معرفة الطلبة نشوء القانون وتطوره ومصادر شریعة حمورابي -3ب
 معرفة الطلبة المركز القانوني للفرد وشروط صحة الزواج وأنواعھ -4ب
 معرفة الطلبة نظام الحكم والنظام القضائي -5ب
  - 2تمع وقانون األحوال الشخصیة والتشریعات االقتصادیة ب معرفة الطلبة طبقات المج-6ب
  

 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة -1
 التكلیف بإعداد أوراق عمل أو تقریر -2
 طرح أسئلة تطبیقیة في ضوء موضوع الدراسة -3
 االنتقال غلى فقرة أخرىأتاحة الفرصة للطالب لطرح االسئلة بعد انتھاء من شرح فقرة قبل -4
 
 
 

 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي -6
 االختبارات الیومیة  -7
 طرح األسئلة الفكریة ومناقشتھا -8
 امتحان نصف السنة  -9

 امتحان نھایة السنة  -10
 
 
 
 

 مھارات التفكیر -ج
ً  -1ج           أن یتمكن من التعلم القانون ذاتیا

 اأن یطور المھارات التقریریة ویطورھ-2ج
 ان یمتلك خبرات واقعیة-3ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -4ج

   

 
 
 
 
 

  9الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة  .38

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنھجي :محاضرات عن تاریخ القانون وقانون حمورابي

رش العمل متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال و
 المواقع االلكترونیة المتخصصة بمجال القانون  والسیاسة  والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محاضرات 
 التكلیفالقاء الطالب ما أعده من ورقة عمل أو تقریر بناء على  الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 

 القبول  .39

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم -1د 
 إدارة الوقت وتقسیمة -2د
 العمل المشترك الجماعي -3د

 التحلیل واالستنتاج-4د         
  

 بنیة المقرر .37

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 تاریخ القانون وقانون حمورابي  أضافة مخرجات التعلیم  2 2

 ألقاء محاضرات
التكلیف بإعداد -2

أوراق عمل أو 
 تقریر

ن طرح االسئلة م-3
 شرح المادة الیومیة 

امتحان شفھي 
 وتحریري

      

      

      

      

      

      

  10الصفحة   
  



 

 نموذج وصف المقرر

 

 المقرر وصف

 

 

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .40

 قسم القانون قسم الجامعي / المركزال .41

 علمي االجرام والعقاب اسم / رمز المقرر .42

  Zoom – model البرامج التي یدخل فیھا .43

 الكتروني  –حضوري  أشكال الحضور المتاحة .44

 النظام السنوي الفصل / السنة .45

 60 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .46

 2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .47

 أھداف المقرر .48

یات التي معرفة اسباب ارتكاب الظاھرة االجرامیة في المجتمع بوصفھا مالزمة لذلك المجتمع وموجودة فیھ واھم العوامل المؤدیة الیھا وابرز النظر
ب المفروض من ساقھا علماء النفس واالجتماع من تفسیر ھذه الظواھر السلبیة, ومقابلة تلك الجرائم بردود افعال مناسبة لھا والتي تأخذ صورة العقا

 قبل المشرع 
 
 
 
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

ستفادة القصوى یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

  11الصفحة   
  



 

 البنیة التحتیة  .51

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .49

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة شاملة عن علم االجرام والعقاب من حیث المفھوم والخصائص والعناصر -1أ
 لھم النظریات المفسرة للظاھرة االجرامیة -2أ
 اسالیب وطرق البحث العلمیة -3أ
 باب ارتكاب الظاھرة االجرامیةاس -4أ
 مفھوم العقوبة وخصائصھا  -5أ
 اھمیة وانواع المؤسسات العقابیة  -6أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 لكي یعرف الطالب مفھوم الجریمة – 1ب
 معرفة انواع العقوبات – 2ب
 معرفة انواع المؤسسات العقابیة – 3ب
     -4ب

  طرائق التعلیم والتعلم     

 اعطاء المحاضرات -1

 تكلیف الطلبة باعداد اوراق عمل -2

 طرح االسئلة داخل المحاضرة -3

 
 
 

 طرائق التقییم      

 عن طریق الحضور الیومي -1

 عن طریق االختبارات المتكررة -2

 التحضیر والمناقشات الیومیة -3

 االمتحانات النھائیة -4

 مھارات التفكیر -ج
 ة عن طریق طرح االسئلة الواقعیة والعملی -1ج
 طرح اھم الوقائع االجرامیة على الطلبة  -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 المحاضرات النظریة -1د
 مناقشات اوراق العمل -2د
 العمل المشترك  -3د
    -4د

 بنیة المقرر .50

اسم الوحدة / المساق أو  جات التعلم المطلوبةمخر الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 االول
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الثاني
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الثالث
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الرابع
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 الخامس
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 السادس
 وامتحانات

ومشاركة  القاء ومناقشة مختلفة المحاضرات 2 السابع
 وامتحانات

  12الصفحة   
  



 قراءات المطلوبة :ال
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 الكتاب المنھجي المعتمد وتعزیزه ببعض المصادر االخرى 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش العمل 
 موقع الشبكة العالمیة  والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

یل المثال محاضرات الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سب
 قیام الطالب بإلقاء ورقة العمل المكلف بھا  الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القبول  .52

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 (حقوق انسان)نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

حقق االستفادة القصوى  یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

  13الصفحة   
  



 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .53

 قسم القانون القسم الجامعي / المركز .54

 حقوق انسان اسم / رمز المقرر .55

  البرامج التي یدخل فیھا .56

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .57

 السنة نةالفصل / الس .58

  75 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .59

 2021-6-24 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .60

 أھداف المقرر .61

 بیان تعریف حقوق األنسان ونشاتھا وطبیعة  قواعدھا واالطالع على مصادرھا وانواعھا وبیان موضوعات ھذه الحقوق. 
 سان.االعالن العالمي لحقوق األنسان والعھدین الدولیین لحقوق األن

 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .62

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة ما ھیة حقوق األنسان واصلھا ومصادرھا, و بیان انواعھا واختالفھا عن باقي الحقوق. -1أ
 االعتراف المعاصر بحقوق االنسان -2أ
 التطور التاریخي لحقوق األنسان    -3أ
 في الشریعة االسالمیةحقوق األنسان -4أ
 تجارب حقوق االنسان في األنظمة الدیمقراطیة  -5أ
 المواثیق الدولیة واالقلیمیة والتشریعات الوطنیة -6أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 معرف الطالب طبیعة حقوق االنسان وانواعھا واصلھا – 1ب
 معرفة التطور التاریخي لھذه الحقوق – 2ب
 االنسان في الشریعة االسالمیة معرفة حقوق- 3ب
 امعرفة االعتراف المعاصر بحقوق االنسان -4ب
 معرفة وبیان تجارب  حقوق االنسان في األنظمة الدیمقراطیة-5ب
 معرفة المواثیق  الدولیة واالقلیمیة والتشریعات الوطنیة -6ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات النظریة .5
 أوراق عمل أو تقریر  التكلیف بأعداد .6
 طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانوني .7
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا .8

 

  14الصفحة   
  



 

 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .6
 االختبارات الیومیة  .7
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .8
 تحانات نصف السنةام .9

 امتحانات نھایة السنة .10
 

 مھارات التفكیر -ج
 تكییف معنى حقوق االنسان-1ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع -2ج
  -3ج
  -4ج

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم   -1د
 دارة الوقت وتقسیمھإ -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
 التحلیل واالستنتاج  -4د

  15الصفحة   
  



 بنیة المقرر .63

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 موضوع حقوق االنسان  اضافة مخرجات التعلم 2 2

. إلقاء 1
 المحاضرات

باعداد  .التكلیف2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة بعد 3

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

5 15 

 
 
 
 
 
 
 

 اضافة مخرجات التعلم
 
 
 
 
 

 انواع حقوق االنسان

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح أسئلة بعد 2
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الولوج 

 إلى غیرھا
من  .طرح أسئلة3

الواقع العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف باعداد  .4
أوراق عمل 

للمقارنة بین قوانین 
الجنسیة الملغیة 

والقانون النافذ من 
الناحیة القانونیة 

 والعملیة 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

المواثیق الدولیة واالقلیمیة  اضافة مخرجات التعلم 9 3
 والتشریعات الوطنیة

. إلقاء 1
 حاضراتالم
.التكلیف باعداد 2

أوراق عمل أو 
 تقریر 

. طرح أسئلة 3
تطبیقیھ من الواقع 

 العملي 
. طرح أسئلة بعد 4

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 تطور حقوق االنسان واصلھا اضافة مخرجات التعلم 6 2

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح أسئلة بعد 2
ھاء من شرح االنت

فقرة قبل الولوج 
 إلى غیرھا

.طرح أسئلة من 3
الواقع العملي تطبیقا 

 لشرح النظري
التكلیف باعداد  .4

أوراق عمل أو 
 تقریر 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

حقوق االنسان في الشریعة    اضافة مخرجات التعلم 20 7
 االسالمیة 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
أو أوراق عمل 

 تقریر 
. طرح أسئلة 3

تطبیقیھ من الواقع 
 العملي 

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  16الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .64

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

ة كتب متخصصة بدراسة الكتاب المنھجي: محاضرات حقوق االنسان, مقتبسة من عد
 حقوق االنسان في القوانین الداخلیة والدولیة.

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش العمل 
 المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون والسیاسة والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

ضرات الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محا
 القاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقریر بناء على التكلیف المسبق  الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 

 القبول  .65

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

فقرة قبل الشروع 
 إلى غیرھا

االعتراف الدولي المعاصر  اضافة مخرجات التعلم 10 3
 بحقوق االنسان

.إلقاء 1
 المحاضرات

. طرح أسئلة بعد 2
االنتھاء من شرح 

كون الفقرة وت
األسئلة من الواقع 

العملي تطبیقا لشرح 
 النظري

التكلیف بإعداد  .4
أوراق عمل أو 

 تقریر 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

ماھیة حقوق االنسان   اضافة مخرجات التعلم 10  3
 وضماناتھا

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف بإعداد 2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة 3

تطبیقیھ من الواقع 
عملي واالستعانة ال

بالتطبیقات القضائیة 
 للمحاكم  

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  17الصفحة   
  



 

 (اللغة العربیة)نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .66

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .67

 اللغة العربیة اسم / رمز المقرر .68

  البرامج التي یدخل فیھا .69

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .70

 سنوي الفصل / السنة .71

 30 د الساعات الدراسیة (الكلي)عد .72

 26/6/2021 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .73

 أھداف المقرر .74

 تطویر مھارات الطلبة في القراءة والكتابة .1
 االستعمال الصحیح لاللفاظ والتراكیب عند الكتابة .2
 المحافظة على سالمة اللغة العربیة لدى الطلبة وعدم نسیانھم الھم قواعدھا. .3
المھارات المعرفیة والسلوكیة في إطار اللغة العربیة بغیة تمكینھم من أداء المھمات المطلوبة العمل على تطویر  .4

 منھم في المجتمع.
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

القصوى ستفادة یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .75

  18الصفحة   
  



 

 

 المعرفة والفھم  -أ
 أن یعین المتخرج مكونات الكالم العربي، وأقسام الكالم واأللفاظ -1أ
 مبتدأ والخبرمعرفة ال -2أ
 معرفة إن وأخواتھا وعملھا في الكالم  -3أ
 معرفة كان واخواتھا وعملھا في الكالم -4أ
 التعرف على األخطاء الشائعة في اللغة وطرق تجنب الوقوع فیھا  -5أ
 التعرف على الفرق بین الظاء والضاد  -6أ
 التعرف على األفعال الثالثة وقواعدھا -7أ
 وانواعھ واحكامھ وكذلك معرفة النائب عنھ واغراض حذف الفاعل. التعرف على الفاعل -8أ
 التعرف على العدد واحكامھ -9أ
 معرفة احكام التاء واحكام االلف الینة -10أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 ضرورة معرفة الطالب لقواعد اللغة العربیة - 1ب
 ان یقع بھا  تفید الطالب في االبتعاد عن األخطاء التي یمكن – 2ب
 تدریب الطلبة على القراءة السلیمة والكتابة الصحیحة – 3ب
     -4ب

 طرائق التعلیم والتعلم      

 طریقة اإللقاء -1
 الوصف -2
 المناقشة -3
 
 
 

 طرائق التقییم      

 
 الحضور الیومي .11
 االختبارات الیومیة  .12
 طرح أسئلة فكریة ومناقشتھا .13
 امتحانات نصف السنة .14
 لسنةامتحانات نھایة ا .15

 
 
 

 مھارات التفكیر -ج
 طرح تساؤالت تخص اللغة ومتعلقة بالقران الكریم في حدود الموضوع المطروح-1ج
 عرض مسألة نحویة أو لغویة للمناقشة وابداء اآلراء واألفكار التي تجول في اذھان الطلبة-2ج
 -3ج
   -4ج

  
 بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة  -د 

 التخطیط والتنظیم  -1د
 إدارة الوقت وتقسیمھ -2د
 العمل المشترك الجماعي -3د

 التحلیل واالستنتاج-4د    
 
  

  19الصفحة   
  



 بنیة المقرر .76

اسم الوحدة / المساق أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

 الكالم وما یتألف منھ إضافة مخرجات التعلم 2 1

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 المبتدأ والخبر إضافة مخرجات التعلم 2 2

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 كان واخواتھا فة مخرجات التعلمإضا 2 3

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 ان واخواتھا إضافة مخرجات التعلم 2 4

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 ابة الھمزة كت إضافة مخرجات التعلم 2 5

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 الجملة الفعلیة إضافة مخرجات التعلم 2 6

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 الفاعل إضافة مخرجات التعلم 2 7

 اضرةالقاء المح
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 العدد وتمیزه إضافة مخرجات التعلم 2 8

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 احكام التاء وااللف إضافة مخرجات التعلم 2 9

 القاء المحاضرة
ئلة بعد انتھاء وطرح أس
 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 حذف االلف اللینة إضافة مخرجات التعلم 2 10

 القاء المحاضرة
وطرح أسئلة بعد انتھاء 

 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 الفرق بین الظاء والضاد إضافة مخرجات التعلم 2 11

 القاء المحاضرة
ة بعد انتھاء وطرح أسئل
 المحاضرة
 والمناقشة

 

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 األخطاء الشائعة في اللغة إضافة مخرجات التعلم 2 12
 القاء المحاضرة

وطرح أسئلة بعد انتھاء 
 المحاضرة

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  20الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .77

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب الشامل في اللغة العربیة وھو موجھ لطلبة الجامعات-1
 كتاب اللغة العربیة لغیر للقسام غیر االختصاص -2
 المواقع االلكترونیة الخاصة باللغة العربیة-3

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال ورش العمل 
  والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

ت االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محاضرات الخدما
  الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 

 القبول  .78

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 ) Introduction to study law( ذج وصف المقرر نمو

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .79

  قسم القانون القسم الجامعي / المركز .80

 )  Introduction to study law(  اسم / رمز المقرر .81

  البرامج التي یدخل فیھا .82

 والمناقشة
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

قصوى ستفادة الیوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق اال
 من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف البرنامج.

  21الصفحة   
  



 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .83

 سنوي السنة الفصل / .84

 30 عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .85

 25/6/2021 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .86

 أھداف المقرر .87

للطلبة في الجامعات قد یؤھل بعضھم لالنخراط في مجال العمل الحقوقي والدفاع عن حق�وق االف�راد ومس�اعدة   لمدخل لدراسة القانونان تدریس موضوع ا
جنبي موجودا في النزاع او العالقة القانونیة وكذلك یؤھ�ل الطلب�ة لمعرف�ة التس�میات الص�حیحة للمص�طلحات القانونی�ة بعی�دا االفراد في حال كان الطرف اال

تتجاوز أھمیتھ بكثی�ر دوائ�ر التخص�ص والعم�ل  لمدخل لدراسة القانون باللغة االنكلیزیة عن الترجمة الحرفیة التي ال تكون دقیقة اطالقا،  ذلك فإن تدریس ا
تصل بحق�ل ھ�ذا الق�انون ومج�االت تطبیق�ھ، ذل�ك أن ت�دریس ھ�ذه المص�ادر ینط�وي عل�ى ق�یم ومب�ادئ ومص�طلحات وتط�ویر اس�تعدادات ذھنی�ة وإنس�انیة الم

 وتربویة ضروریة للتنشئة والتكوین وتشكیل ثقافة معاصرة وإنسانیة في المستقبل.

اضافة الى االطالع على كیفیة تركیب الجمل المفیدة مع استخدام تلك المص�طلحات ، كم�ا بیان الترجمة الصحیحة لكل مصطلح قانوني یدرسھ طلبة القانون 
انون باللغ�ة العربی�ة م�ن ال نغفل ان المادة تتناول مواضیعا مھمة تنفع كثقافة قانونیة كما في الوحدة االولى ، ومادة ال تقل اھمیة عن مادة المدخل لدراس�ة الق�

 وفروع القانون.حیث بیان مصادر القانون والحق 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .88

 المعرفة والفھم  -أ
 معرفة المصطلحات القانونیة  -1أ
 كیفیة اختیار الكلمة المناسبة في الوصف القانوني  .  -2أ
 كیفیة فھم العقود والبنود المكتوبة باللغة االنكلیزیة. -3أ
 باللغة االنكلیزیة . كیفیة كتابة دعوى -4أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 معرفة الترجمة القانونیة الصحیحة . – 1ب
 معرفة االساس الفلسفي للقاعدة القانونیة . – 2ب
 معرفة االساس الفلسفي للحق القانوني – 3ب
 معرفة ماھي مصادر الحق.    -4

 طرائق التعلیم والتعلم      

 ظریةإلقاء المحاضرات الن .1
 التكلیف بأعداد أوراق عمل أو تقریر  .2
 طرح أسئلة تطبیقیھ من الواقع العملي في ضوء موضوع الدراسة وإیجاد التكییف القانوني .3
 إتاحة الفرصة لطرح أسئلة بعد االنتھاء من شرح فقرة قبل الولوج إلى غیرھا .4

 طرائق التقییم      

 الحضور الیومي .1
 االختبارات الیومیة  .2
 فكریة ومناقشتھاطرح أسئلة  .3
 امتحانات نصف السنة .4

  22الصفحة   
  



 

 امتحانات نھایة السنة .5
 

 مھارات التفكیر -ج
 طرح فرضیات وإشكالیات تتعلق بالموضوع  -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 التخطیط والتنظیم  -1د
 ة الوقت وتقسیمھإدار -2د
 العمل المشترك الجماعي  -3د
 التحلیل واالستنتاج   -4د

  23الصفحة   
  



 بنیة المقرر .89

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع المطلوبة

 مقدمة عن القاعدة القانونیة  1 1-2

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
ق عمل أو أورا

 تقریر 
. طرح أسئلة بعد 3

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 بیان مصادر االلتزام بشكل عام   1 2-5

 .إلقاء المحاضرات1
. طرح أسئلة بعد 2

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الولوج إلى 

 غیرھا
.طرح أسئلة من 3

الواقع العملي تطبیقا 
 لنظريلشرح ا

التكلیف باعداد  .4
أوراق عمل حول 
موضوع الدعوى 

وكیفیة رفعھا حسب 
تساؤالت یتم 

طرحھا وتوزیعھا 
على الطلبة على 
 شكل مجموعات

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 الدین والعرف 1  5-8
 

. إلقاء 1
 المحاضرات

.التكلیف باعداد 2
أوراق عمل أو 

 تقریر 
. طرح أسئلة 3

تطبیقیھ من الواقع 
 لعملي ا

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

8-12 4   

 إلقاء المحاضرات
. طرح أسئلة بعد 2

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الولوج إلى 

 غیرھا
.طرح أسئلة من 3

الواقع العملي تطبیقا 
 لشرح النظري

التكلیف باعداد  .4
أوراق عمل أو 

 ریرتق

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

 التشریع  1 12-15

 . إلقاء المحاضرات
.التكلیف باعداد 2

أوراق عمل أو 
 تقریر 

. طرح أسئلة 3
تطبیقیھ من الواقع 

 العملي 
. طرح أسئلة بعد 4

االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  24الصفحة   
  



 البنیة التحتیة  .90

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
    أخرى   

الكتاب المنھجي: محاضرات في احكام ومصادر االلتزام, مقتبسة من عدة كتب متخصصة 
لعبد الرزاق السنھوري، القانون  1،2بدراسة القانون المدني منھا : مصادر االلتزام ج

 المدني لمصطفى العوجي، االلتزام لمحمد ابو العینین، وغیرھا من المصادر.
 

ل المثال ورش العمل متطلبات خاصة ( وتشمل على سبی
 المواقع اإللكترونیة المتخصصة بمجال القانون والسیاسة والدوریات والبرمجیات والمواقع االلكترونیة )

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل المثال محاضرات 
 ناء على التكلیف المسبقالقاء الطالب ما اعده من ورقة عمل أو تقریر ب الضیوف والتدریب المھني والدراسات المیدانیة ) 

 

 القبول  .91

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 

 فروع القانون  1 15-30

 حاضرات.إلقاء الم
. طرح أسئلة بعد 2

االنتھاء من شرح 
الفقرة وتكون 

األسئلة من الواقع 
العملي تطبیقا لشرح 

 النظري
التكلیف بإعداد  .4

أوراق عمل أو 
 تقریر

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

الحق من الناحیة القانونیة (اساسھ واركانھ  1  
 وعناصره ومصادره)

 . إلقاء المحاضرات
.التكلیف بإعداد 2

أوراق عمل أو 
 تقریر 

. طرح أسئلة 3
تطبیقیھ من الواقع 
العملي واالستعانة 

بالتطبیقات القضائیة 
 للمحاكم  

. طرح أسئلة بعد 4
االنتھاء من شرح 
فقرة قبل الشروع 

 إلى غیرھا

امتحانات شفھیة 
 وتحریریة

  25الصفحة   
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