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 مساق المعتمدة لخطة ال

 اإلنسانحقوق 
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 اإلنسان،من حيث تعريف حقوق  اإلنسانثم االنتقال لحقوق ،الحقوق  وأنواعيتضمن المساق المفهوم العام للحق 

 ،الحقوق السياسية ،بالتفصيل على النحو االتي الحقوق المدنية اإلنسانوبعد ذلك ننتقل لدراسة حقوق  ،الخصائص

باعتباره  األردنياالقتصادية واالجتماعية من خالل التشريعات الوطنية وعلى راسها الدستور  ،الثقافية والفكرية

الى  اإلشارةوالبد من  ،المفصلة للحقوق األخرى األردنيةللتشريعات  إضافة اإلنسانلحقوق  األساسيةالضمانة 

والعهديين الدوليين للحقوق المدنية اإلنسان، العالمي لحقوق  واإلعالن ،المتحدة األممالمواثيق الدولية وابرزها منظمة 

 وللحقوق االقتصادية واالجتماعية. ،والسياسية

 

 

 . للحق العام المفهوم الطالب يعرف أن -1

 اسم المساق: حقوق اإلنسان HUM 107رمز المساق ورقمه: 

 العربيةلغة تدريس المساق:  المتطلب السابق للمساق: ال شيء

 3الساعات المعتمدة:  دد )اختياري جامعة(حمستوى المساق: غير م

 المعتمد وصف المساقثانيًا: 

 المساق : أهدافثالثًا

 ومعلوماته المساقالتعريف بأواًل: 
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 . والخصائص كالتعريف، اإلنسان حقوق مفهوم ضبط من الطالب يتمكن أن -2

 .اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو مدنية أكانت سواء كانسان حقوقه معرفة من الطالب يتمكن أن -3

 

 على:القدرة لديه   يفترض بالطالب بعد نجاحه في هذا المساق أن يكون

 . للحق العام المفهوم واستيعاب وإدراك فهم -1

 .واألنواع والخصائص، ،التعريف حيث من اإلنسان للحقوق العام المفهوم وفهم استيعاب -2

  اإلنسان بحقوق تتعلق لقضايا والتحليل المناقشة -3

 .المستقبل مهاتأو باءآ باعتبارهم والطفل بالمرأة الخاصة الحقوق معرفة -4

 

 

استراتيجيات  مخرجات التعلم
 التدريس

أدوات  نوع التقويم أنشطة التعلم
 القياس

أمثلة لألدلة التي سيتم 
 الحصول عليها

القدرة على وضع اإلجابة   العالمات امتحاناتأسئلة نظرية الشرح استيعاب المفهوم العام 

 مالحظات الدرجة المخصصة الوسيلة المتبعة 

 %30 االمتحانات الكتابية

50% 

 )أو األول والثاني( امتحان نصف الفصل

 االمتحان النهائي وأخيرا  

  %10 أعمال الفصل والمشاركة

  %10 واجبات الموقع اإللكتروني

 : مخرجات المساقرابًعا

 

 

 

 : أساليب القياس والتقويمخامًسا

 

 التعلم والتعليمسادًسا: استراتيجيات 
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ل واأل) وعملية والمناقشة لحقوق اإلنسان

والثاني 

 (والنهائي

 المناسبة

معرفة أنواع حقوق 

 اإلنسان

 

الشرح 
والمناقشة 

 وطرح األسئلة

 

أسئلة نظرية 
 وعملية

 

الواجبات 

وعالمة 

 المشاركة

 

 دقة اإلجابات

القدرة على استنتاج السند 
 القانوني من القواعد الدولية 

القدرة على المناقشة  

والتحليل في قضايا حقوق 

اإلنسان المطروحة على  

 الساحة األردنية 

 

الشرح 
والمناقشة 

وبعض القضايا 
 العملية

 

أسئلة نظرية 
 وعملية

االمتحانات 

 القصيرة

 

االلتزام 
داخل  

 المحاضرة 

 

والتحليل  القدرة على المناقشة 
للقضايا العامة في حقوق 

 نساناإل

 

 

 مالحظات الموضوع األسبوع

  المفهوم العام للحق وحقوق اإلنسان األول

، مبدأ  مصادر القواعد القانونية الناظمة لحقوق اإلنسان الثاني
 لحقوق والحرياتوأهميته بالنسبة ل التدرج التشريعي

 

على  لحقوق اإلنسانإلزامية قواعد القانون الدولي مدى  الثالث

لحقوق  يالعالم إلعالن : ابينهماالصعيد الداخلي والعالقة 

لحقوق ي الميثاق العرب – الدوليينالعهدين  –اإلنسان 

 اإلنسان

 

حقوق الجيل  –أقسام حقوق اإلنسان )حقوق الجيل األول  الرابع 

 حقوق الجيل الثالث( –الثاني 

 

  . الجنسية، الحرية الشخصيةباكتساب  قالح :الحقوق المدنية الخامس

  المساواة أمام القانونالحق ب شرعية العقاب، أمبد السادس 

 :الحقوق السياسية السابع

 بتأليف ، الحقحق االنتخاب والترشح، تولي الناصب العامة

 الحزب السياسي 

 

 : موضوعات المساق سابًعا
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  ، الحق بحماية الالجئين السياسيينالحق بعدم النفي الثامن

، حق العامة مخاطبة السلطاتالحق ب، السلمي حق االجتماع التاسع

 الحصول على المعلومة

 

، حرية والمعتقد يندحرية الت: الثقافية والفكريةالحقوق  العاشر

 وحدودها والتعبير يأالر

 

الحادي  
 عشر

حرية ، )الذم والقدح( واإلساءة النقد البناءبين ق الفر
 التعلمالحق بالمراسالت، 

 

حرمة  حق الملكية، : الحقوق االقتصادية واالجتماعية الثاني عشر

 حق العملالمسكن، 

 

  اإلقامةمكان  باختيارالحق ، التنقلالحق ب الثالث عشر 

  المرأة ب الخاصة حقوقال الرابع عشر 

الخامس 
 عشر

  ة بالطفل وذوي االحتياجات الخاصةالحقوق الخاص

السادس  
 عشر

  يلالمتحان النهائ واستعدادمراجعة 

 

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 أي مذكرات يعتمدها مدرس المساق

في النظام   حقوق اإلنسان تشرح موضوعو

 ي الدولوالقانون األردني 

   

 

 

كجزء أساسي من العملية التدريسية، بحيث يتم التواصل مع   E-Learningاستخدام وتوظيف الموقع اإللكتروني  يتم
الطلبة من خالل هذا الموقع، لمساعدتهم في توضيح وشرح مفردات المساق، وتفعيل مشاركات الطالب من خالل 
الوسائل اإللكترونية التي يوفرها الموقع من واجبات ومنتديات وكويزات قصيرة ومحاضرات مسجلة ولقاءات عبر 

 م وغيرها.منصة زو

  والوسائط اإللكترونية المختلفة لتقديم المادة التعليميةE-Learning : استخدام وتوظيفتاسًعا

 

 : المراجع المعتمدة للتدريسثامنًا

 


