نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهيًيح

كهيح انرزتيح انثذنيح وػهىو انزياضح نهثناخ -جايؼح تغذاد

 .2انمسى الػهًي  /انًزكز

انؼهىو اننظزيه

 .3اسى  /ريز انًمزر

حمىق االنساٌ وانذيًمزاطيح

 .4أشكال انحضىر انًراحح

اسثىػي

 .5انفصم  /انسنح

2017

 .6ػذد انساػاخ انذراسيح (انكهي)

 60ساػح

 .7ذاريخ إػذاد هذا انىصف

2017 /1/17

 .8أهذاف انًمزر
.1
.2
.3
.4
.5

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتربٌة الناس علٌها,
تمكٌن الفرد بحٌث ٌكون متشبعا بقٌم الحرٌة ومبادئ حقوق اإلنسان المعترف بها دولٌا .
تحقٌق أسس البناء للنظام الدٌمقراطً
تعمٌق الشعور بالمواطنة من خالل نبذ كل أشكال التمٌٌز بٌن أبناء الشعب الواحد وإحاللمبدأ
المساواة والعدالة للجمٌع
ترسٌخ مبدأ الوالء للوطن وإضعافالوالءاتاألخرى.

.10يخزجاخ اليمزر وطزائك انرؼهيى وانرؼهى وانرمييى
أ -األهذاف انًؼزفيح
أ -1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهذاف انًهاراخيح انخاصح تاليمزر.
ب- 1
ب- 2
ب- 3
ب -4
طزائك انرؼهيى وانرؼهى

طزائك انرمييى

ج -األهذاف انىجذانيح وانميًيح
ج -1
ج -2
ج -3
ج -4

طزائك انرؼهيى وانرؼهى

طزائك انرمييى

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهيهيح انًنمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي ).
د -1
د -2
د -3
د -4

 .11تنيح انًمزر
األسثىع
1

انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع
مفهوم حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان في
التاريخ القديم

2

موقف الشرائع
السماوية من حقوق
اإلنسان

3

مواصفات وواجبات
الحاكم اإلسالمي قراءة
عهد اإلمام عمي "
عميه السالم " لواليه
عمى مصر

4

المصادر القانونية
لحقوق اإلنسان في
بريطانيا

5

إعالن حقوق اإلنسان
والمواطن الفرنسي

6

حقوق اإلنسان في
الواليات المتحدة
األمريكية

7

امتحان الفصل

طزيمح انرؼهيى

طزيمح انرمييى

األول  /االمتحان
األول
8

منظمة األمم المتحدة
وحقوق اإلنسان

9

االتفاقية األوربية
لحقوق اإلنسان

10

االتفاقية األمريكية
لحقوق اإلنسان

11

الميثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان
والشعوب

12

الميثاق العربي لحقوق
اإلنسان

13

ضمانات حقوق
اإلنسان وحمايتها

14

المنظمات غير
الحكومية ودورهافي
الدفاع عن حقوق
اإلنسان

15

امتحان الفصل األول
 /االمتحان الثانً

16

عطمة الفصل الدراسي
األول

17

لمحة تاريخية عن
تطور الديمقراطية

18

المبادئ األساسية
لمديمقراطية

19

مزايا الديمقراطية

20

خصائص النظام
الديمقراطي

21

أركان الديمقراطية
الديمقراطية المباشرة
الديمقراطية النيابية
الديمقراطية شبه
المباشرة

22

أهم نظم
االنتخابات,االنتخاب
المباشر واالنتخاب
غير المباشر

23

االنتخاب الفردي
واالنتخاب بالقائمة

24

امتحان الفصل الثاني
 /االمتحان األول

25

نظام األغمبية ونظام
التمثيل النسبي

السمطات الثالث ,

26

تكوين السمطة التنفيذية
تكوين السمطة
التشريعية
السمطة القضائية
العالقة بين السمطات

27

الثالث
األحزاب السياسية

28

الرأي العام
29

حماية الممكية الفكرية

30

امتحان الفصل الثاني
 /االمتحان الثاني
.12انثنيح انرحريح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح

 .1حقوق اإلنسان ,تطورها,مضامٌنها,حماٌتها .رٌاض
عزٌز هادي
 .2حقوق اإلنسان  .حافظ علوان حمادي
الدٌمقراطٌة حاضرا ومستقبال  .احمد موسى حسن
بكار

2ـ انًزاجغ انزئيسيح (انًصادر)

 .1حقوق اإلنسان بٌن األمس والٌوم  .خٌري عبدهللا
داود.2.حقوق اإلنسان .حمٌد حنون خالد
الدٌمقراطً الغربٌة .حامد ربٌع
ة
.3
.4مفاهٌم الدٌمقراطٌة فً الفكر السٌاسً الحدٌث  .علً
الدٌن هالل
 .5األنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة  .حسان محمد
شفٌق

اـ انكرة وانًزاجغ انري يىصً تها
( انًجالخ انؼهًيح  ,انرماريز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزونيح ,يىالغ االنرزنيد
....

.13خطح ذطىيز انًمزر انذراسي
يزاجؼح اخز انرطىراخ في االخرصاص وانًصادر انحذيثح

