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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 صوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 العلوم النظرية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 األكاديميتقيم البرنامج 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :سي النظام الدرا .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

م المستهدفة في مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعل -

 ري ي النظكل من مرحلت
من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  للتأكدمساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة  -

 المستهدفة 
المواد الدراسية ( مع  أومساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات  -

 يفية المستقبلية ظالشهادة الممنوحة والمؤهالت الو
العمل عن نوعية خريجي القسم  ألرباببمثابة مصدر معلومات  األكاديميبرنامج يكون وصف ال -

 .القابليات التي يمتلكونها  العلمي من حيث نوع المهارات و
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  -أ
والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  ليمالتعلم والتعمساعدة الطلبة لمعرفة طرائق  -1أ

   في كل من مرحلتي النظري

 .مالهم من حقوق وماعليهم من واجباتمساعدة الطلبة لمعرفة  -2أ

مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -3أ

 لوظيفية المستقبليةالشهادة الممنوحة والمؤهالت ا

 .حقوق ااالنسانقانون الطلبة المعرفة التامة اكساب -4أ

 برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 خارج اإلطار الجامعي .ما تعلموه من مواد نظرية  مساعدة الطلبة على تطبيق – 1ب 

االخرين في المحيط  حب التعاون واالحترام و عدم التجاوز على حقوق وحرياتاكساب الطلبة  – 2ب

 الذي يعيشون فيه

 توجيه على حب التعاون واالخوة فيما بينهم-3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة الجزئية -
 الطريقة الكلية -
 الطريقة المختلطة -
 طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -
 الوجدانية والقيمية . فاألهدا -ج

 العمل الجماعي والمساواة في توزيع الواجبات تعظيم -1ج         

  المشاركة في خدمة المجتمع من خالل االعمال والمشاركات في مؤسسات المجتمع المدني-2ج

 غرس صفات القيادة لدى الطلبة-3ج

 غرس روح االخوة والمحبة بين الطلبة-4ج
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و لعامةالمهارات ا-د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 القدرات الشخصية القادرة على الدفاع عن حقوق االخرين في كل مجاالت الحياتيةالكشف عن -3د

شخصية قيادية قادرة على ادارة الصف بشكل يؤهلها على خلق جيل يتمتع بالمهارات واالخالق خلق -4د

 .الرياضيةواالنضباط 

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 ------ 2 حقوق االنسان  HUM1-1 األولى

 
 

 يط للتطور الشخصيالتخط .12

 
 يعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة الحديثة  -
 إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية في المستقبل  -

 
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 والذي من خالله يكون القبول في المرحلة الجامعية  بة في الصف السادس اإلعداديمعدل الطل -
 الحصول على احد المراكز المتقدمة في البطوالت المحلية والعربية واآلسيوية )اللجنة االولمبية( -

 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ي يتم فيها التعليمالمصادر العلمية المعتمدة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة الت -
 المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

البد من الربط بينها وبين وصف المتاحة. والتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 العلوم النظريةفرع     / المركز علمي القسم ال .2

 HUM 1-1  )المرحلة االولى( حقوق االنسان اسم / رمز المقرر .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ( ساعة121) )الكلي(ات الدراسية عدد الساع .6

 1/9/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  -1

    في كل من مرحلتي النظري والتطبيقي

لتقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق ا -2

 المستهدفة

مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -3

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
 داخل وخارج اإلطار الجامعي . مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية – 4

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي – 5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  االهداف المعرفية  -ب
ت التعلم المستهدفة مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعلم والتعليم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجا -1أ

    في كل من مرحلتي النظري والتطبيقي

 مساعدة الطلبة لمعرفة التكنيك الصحيح للمهارات االساسية وادائها. -2أ

مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -3أ

 بليةالشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستق

 .حقوق االنساناكساب الطلبة المعرفة التامة بمفردات -4أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية خارج اإلطار الجامعي . –1ب 

توجيه الطلبة على مراعاة حقوق االنسان وعدم التدخل في حريات االشخاص على شرط ان  -2ب

 التؤثر بشكل سلبي في المجتمع المحيط بهم 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطريقة الجزئية -
 الطريقة الكلية -
 الطريقة المختلطة -
 طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 ظيم العمل الجماعي والمساواة في توزيع الواجباتتع -1ج         

 المشاركة في خدمة المجتمع من خالل االعمال والمشاركات في مؤسسات المجتمع المدني -2ج

 غرس صفات القيادة لدى الطلبة-3ج

 غرس روح االخوة والمحبة بين الطلبة-4ج

 
 .الشخصي(تعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى الم )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 الكشف عن المواهب الرياضية لدى الطلبة وصقلها بطريقة علمية تنسجم مع تطورات الواقع الحالي-3د

هلها على خلق جيل يتمتع بالمهارات خلق شخصية قيادية قادرة على ادارة الصف بشكل يؤ-4د

  واالخالق واالنضباط الرياضية.
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 (حقوق االنسان) بنية المقرر.12

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 شفوي المحاضرة المعنى العام لحقوق االنسان  حقوق االنسان 2 االول

 حقوق االنسان في اللغة حقوق االنسان  2 ثانيال
 كلية

 جزئية
 شفوي

حقوق االنسان في  حقوق االنسان  2 الثالث

 االصطالح
 شفوي كلية

 شفوي جزئية تعريف حقوق االنسان حقوق االنسان  2 الرابع

 شفوي كلية مصادر الحق واسبابه حقوق االنسان  2 الخامس

 شفوي جزئية صاحب الحق  –لحق انواع ا حقوق االنسان  2 السادس

 2 السابع

االنسان  حق -انواع الحق حقوق االنسان 
 او العبد

 كلية
 شفوي

 شفوي جزئية الحق المشترك -انواع الحق حقوق االنسان  2 الثامن

مبادى حقوق االنسان  حقوق االنسان  2 التاسع

 المساواة -االساسية
 شفوي كلية

 –حقوق االنسان مبادى  حقوق االنسان  2 العاشر

 العدالة 
 شفوي جزئية

 -مبادى حقوق االنسان حقوق االنسان  2 الحادي عشر

 التسامح
 شفوي كلية

 2 الثاني عشر
العالقة بين الحرية وحقوق  حقوق االنسان 

 االنسان
 جزئية

 شفوي

 2 الثالث عشر
االقتصاد في االسالم  حقوق االنسان 

 وعالقته بحقوق االنسان 
 كلية

 شفوي

 لرابع عشرا

2 

 حقوق االنسان 
 جزئية االسالم يقر الملكية الفردية

 شفوي
الخامس 

 عشر

السادس 

 عشر
الزكاة وعالقتها بحقوق  حقوق االنسان  2

 االنسان
 شفوي كلية

نظام التوريث وعالقته  حقوق االنسان  2 السابع عشر

 بحقوق االنسان
 شفوي جزئية

 2 الثامن عشر

م اكل اموال الناس تحري حقوق االنسان 
بالباطل وعالقتها بحقوق 

 االنسان 

 كلية

 شفوي

 2 التاسع عشر

العقوبات في االسالم  حقوق االنسان 
 وحقوق االنسان

 جزئية

 شفوي

عقوبة القتل العمد وعالقتها  حقوق االنسان  2 العشرون

 بحقوق االنسان
 شفوي كلية

الحادي 

 والعشرون
يق عقوبة قطع الطر حقوق االنسان  2

 وعالقتها بحقوق االنسان
 شفوي جزئية
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 البنية التحتية  .11

 حقوق االنسان - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 كتاب حقوق االنسان  -
 تأليف أ.د عباس فاضل الدليمي -

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( ية , التقارير ,.... المجالت العلم) 
 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث المنشورة

 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 بحقوق االنسانالمعنية المراجع االلكترونية  –االنترنيت 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

البحوث العلمية التي  من خاللها يتم   يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر -

 تطوير المنهج المقرر

 

الثاني 

 والعشرون
2 

عقوبة القذف وعالقتها  حقوق االنسان 
 بحقوق االنسان

 كلية
 شفوي

الثالث 

 والعشرون
2 

عقوبة الزنا وعالقتها بحقوق  حقوق االنسان 
 االنسان

 جزئية

 شفوي

الرابع 

 والعشرون
عقوبة السرقة وعالقتها  حقوق االنسان  2

 النسان بحقوق ا
 شفوي كلية

الخامس 

 والعشرون
عقوبة البغي وعالقتها  حقوق االنسان  2

 بحقوق االنسان
 شفوي جزئية

السادس 

 والعشرون
 شفوي كلية حقوق المرأة الشخصية  حقوق االنسان  2

السابع 

 والعشرون
 شفوي جزئية حقوق المرأة في فرنسا حقوق االنسان  2

الثامن 

 والعشرون
حقوق المرأة في انكلترا  ن حقوق االنسا 2

 والقانون االنكليزي
 شفوي كلية

التاسع 

 والعشرون
 شفوي المحاضرة حقوق المرأة في االسالم حقوق االنسان  2

 الثالثون

 

 

 

 

2 

 حقوق االنسان 
الجريمة والعقاب، الجرائم 

في الشرع، الجرائم في 

 القانون
 الكلية

 شفوي

الحادي 

والثاني 

 والثالثون

2 
 الفصل الثانيامتحان 

----------------- 
------------

- 
 تحريرية


