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 :التوقيع والختم الرسمي القانون العام  القسم:
 

 تعريف المساق
 (LAW 353) رقم ورمز المساق: الحقوق والحريات العاّمة  اسم المساق:

  الفصل الدراسي: ثالث ساعات عدد الساعات المعتمدة:
 اللغة العربّية لغة التدريس: تخصص اختياريّ مساق  المساق: نوع

  منسق المساق: (LAW 252النظام الدستورّي األردنّي ) المتطلب السابق:
 

 معلومات عامة
 مدمج ☒       كامل الكتروني ☐        وجاهي ☐ المساق آلية تدريس

 وصف المساق

لية ماهية الحقوق والحريات األساسية التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدو  يتضمن المساق دراسة
تصادية( والحريات)المدنية والسياسية واالجتماعية واالق ودساتير الدول.ويتضمن دراسة تقسيمات الحقوق 

 .مع بيان أهم ضمانات تطبيق الحقوق والحريات العامة وآلية تنفيذها على النطاق الوطني.
 

 المساق أهداف

ق مواثيتعريف الطالب بحقوق اإلنسان وحّرياته العاّمة تلك الواردة في الدستور األردنّي وال .1
 الدولّية.

 إدراك أهمية تمكين المواطنين الحقوق وأثرها في تعزيز الشرعية الدستورّية.  .2
اية حمتعزيز إدراك الطالب بأهمية المبادئ والمعايير الدستورّية والعالمّية، ودوروها في  .3

 الحقوق والحريات العاّمة.
 .تعزيز معرفة للطالب في اآلليات الوطنّية والدولّية لحماية الحقوق والحريات العاّمة .4

 التعلم للمساق نتاجات
(CLOs) 

CLO1:  يير نّي والمعاوفق الدستور األرد المعرفة القانونيّة الحقوقيّة )تقسيم الحقوق أن يكتسب الطالب

 تنظيم ممارسة الحقوق بموجب التشريعات الوطنيّة(.، الدوليّة لحقوق اإلنسان

CLO2 : المعرفّييييية للمفيييياهيم الحقورّييييية )إدراك مفهييييوم الحييييق بسييييياق وطنييييّي  مهييييارات أن ينمييييي الطالييييب
 تطبيقّي(.

CLO3 : ص الالمتعلقيية بموضييوم المحاضييرة واسييتخفكييار األعلييى مناقشيية وطيير  ًا الطالييب قييادر  أن يكييون
 .ذات الطابع التطبيقي الحلول المناسبة للقضايا المتعلقة بموضوعات النقاش

 

  PLOsالتعلم للبرنامج نتاجاتمع  CLOs التعلم للمساق نتاجات تسكين
PLO7 PLO6 PLO5 PLO4 PLO3 PLO2 PLO1  
      * CLO1  
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     *  CLO2  

    *   

CLO3 

 

Clo4 

       Clo5 

       Clo6 

 يم المساقو طرق تق
  CLOsنتاجات التعلم )%( العالمة وطبيعته آلية التقويم الموعد والتاريخ نوع التقويم

 1 عالمة  30 امتحان كتابيّ  15/12/2021 امتحان نصفي

 األنشطة*

 (1نشاط )
واجبات تطبيقّية عبر 

 عالمات  10  منّصة الّتعلم 
1 

 (2نشاط )
 مشاركات صفّية
 عالمات  5  )نقاشات تفاعلّية( 

2 

 2 عالمات  5  قصير امتحان (3نشاط )

     (4نشاط )

     (5نشاط )

 3+2 عالمة  50 امتحان كتابيّ   امتحان نهائي

 نقاشات، ...الخ.على المدرس أن يختار ثالثة أنشطة على األقل من اآلتية: امتحانات قصيرة، واجبات، مشاريع، فيديوهات، *

 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 1االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  التطّور التاريخّي لحقوق اإلنسان والحّريات العاّمة
 لقاء غير متزامن التطور التاريخّي لحقوق اإلنسان والحّريات العاّمة

 2االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الضمانات الدستورّية لحماية الحقوق والحريات العاّمة
 لقاء غير متزامن الضمانات الدستورّية لحماية الحقوق والحريات العاّمة

 3االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق المدنّية )الحق في اكتساب الجنسية األردنّية(

 لقاء غير متزامن الحقوق المدنّية )المساواة أمام القانون(

 4االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق المدنّية )الحق في الحرية الشخصّية(
 لقاء غير متزامن الحقوق المدنّية )مبدأ شرعية الجريمة والعقاب(

 5االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق السياسّية )الحق في االجتمام العام(

 لقاء غير متزامن السياسّية )الحق في تأليف األحزاب السياسّية( الحقوق 
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 وطبيعة التدريس والجدول الزمنيمحتويات المساق 
 *طبيعة التدريس* محتويات المساق االسبوع

 6االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحق في مخاطبة السلطات العاّمة(الحقوق السياسّية )

 لقاء غير متزامن الحق في االنتخاب(الحقوق السياسّية )

 7االسبوع 
 وجاهي محاضرتين  الحقوق السياسّية )الحق في حماية الالجئين(

 لقاء غير متزامن الحقوق الثقافّية والفكرّية )الحق الدينّي والعقائدّي(

 8االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق الثقافّية والفكرّية )الحق في إبداء الرأي(

 لقاء غير متزامن الحقوق الثقافّية والفكرّية )الحق في سرية المراسالت(

 9االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الثقافّية والفكرّية )الحق في التعليم( الحقوق 

 لقاء غير متزامن الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية )الحق في الملكية(

 10االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية )الحق في حرمة المساكن(

 لقاء غير متزامن االقتصادّية واالجتماعّية )الحق في حرية التنقل( الحقوق 

 11االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية )الحق في تولي المناصب العامة(

 لقاء غير متزامن الحقوق االقتصادّية واالجتماعّية )الحق في العمل(

 12االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  حقوق المرأة في التشريعات الوطنّية والمواثيق الدولّية
 لقاء غير متزامن حقوق المرأة في التشريعات الوطنّية والمواثيق الدولّية

 13االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  حقوق الطفل في التشريعات الوطنّية والمواثيق الدولّية

 لقاء غير متزامن والمواثيق الدولّيةحقوق الطفل في التشريعات الوطنّية 

 14االسبوع 
 محاضرتين وجاهي  مكانة المعاهدات واالتفاريات الدولّية في النظام القانونّي الوطنيّ 
 لقاء غير متزامن مكانة المعاهدات واالتفاريات الدولّية في النظام القانونّي الوطنيّ 

 15االسبوع 
 وجاهي محاضرتين  دراسة حاالت تطبيقّية
 لقاء غير متزامن دراسة حاالت تطبيقّية

  متحانات النهائيةاسبوع اإل 16االسبوع 
 **طبيعة التدريس تكون على النحو التالي:

 وجاهي. لقاء وجاهي:المساق ال    

 متزامنغير  نشاط أوتفاعلي تزامني  لقاء :لكتروني كاملاالمساق ال. 

 (غير متزامنالكتروني )متزامن أو أووجاهي  لقاء مدمج:المساق ال .    

 الكتاب المعتمد والمراجع
  2014حقوق اإلنسان في النظام القانونّي األردنّي والدولّي، مطبعة حالوة، إربد،  المرجع الرئيس
2017حقوق اإلنسان وحّرياته، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  المراجع االخرى   
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(0202-2018التعاقدّية المقّدمة إلى األردن )تقارير اللجان التعاقدّية وغير   
 

 ***رشاداتالتعليمات واإل 

 الحضور والمواظبة
كثر من ل فيها، وال يسمح له بالتغيب عن أتشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي سج 
 و عذر مرضي يقبله العميد.ت المخصصة للمساق إال بعذر قهري أمجموم الساعامن  (15%)

 المحدد. وتسليمها بالوقت يتوقع من الطالب حل األنطة   األنشطة
 .بشكل يتناسب مع عدد أيام التأخيرقد يخضع التقديم المتأخر للواجبات إلى انخفاض الدرجة  التسليم المتأخر للواجبات

 بمواعيد االمتحانات وفقًا إلعالن يصدر لهذه الغاية. تبليغ الطالب يتم  االمتحانات

 االستاللو  الغش
كل طالب يقوم بالغش في يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة من فصلين إلى ثالثة فصول دراسية 

 االمتحان أو الشروم فيه أو االشتراك فيه.
 .لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الطالب ***


