توصيف مقرر
(  3206حقـوق اإلنسان)
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر .
المقرر يمثل عنصرا رئيسيا أو ثانويا بالنسبة للبرامج المقرر يمثل عنصرا رئيسيا.
القسم العلمي المسئول عن البرنامج :شعبة إدارة ومحاسبة
القسم العلمي المسئول عن تدريس المقرر  :علوم الحاسب
السنة الدراسية  /الفرقة  :الثالثة
تاريخ اعتماد توصيف البرنامج22/2/2016 :
(أ) البيانات األساسية
العنوان :حقوق اإلنسان
المحاضرة 2 :
عدد الساعات 2 :

الكود 3206 :
الدرس :
المجموع :

العملى :
2

(ب) البيانات المهنية
-

األهداف العامة للمقرر
– 1يلت ز ب خالقياتززألع ال وززألم راةووألمهززة اةومجتززة تززص ززألم اةت
أقياتألع رآداب رهلوكتألع اةومجة تص ألم اةوحألهبة راةو اجعة
 -2يلززب خجو تززألع تهاززألع ال وززألم راةمتنززألع راةوجاوززألع رأي ززأل اةهأل و تززة رأ ززلتمأل ا ات ززألدية
ريبتعتمأل اةفجتة خال يلب اةلألةى خدرم اةوجاوألع اةدرةتة ،راةوجاوألع غت اةحكو تة اةوعجتة خحهوق
اإل اززأل ’ كوززأل يلززب اةلألةززى خوأل تززة مهواززو اةوألديززة ر اةاتألهززتة را ات ززألدية را جتوأل تززة رك ز ة
اةحهوق اة وأل تة ةل عوب.
ز

خززال يتع ز ا اةلألةززى لززص

 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر ILO’S
أ -المعرفة والفهم -:
  – 1يفمب اةتكأل ل ختن اةعلوب اةت ألمية رغت زأل زن اةعلزوب ا جتوأل تزة رذةز زن قزيم تجوتزة ازدماعر مألماع اةلألةى تص اإلةوزألب خوفمزوب ر زالت رتلزوم مهزوق اإل ازأل رأ وتزة مهزوق اإل ازأل راةووايجزة
رذة تص ألم اةت
  – 2يتع ا لص ريفمب جوا ى اةوع تة اةوحألهبتة تص ياتمأل خألةعلوب ذاع اة لة (اةهأل و ( -3يلب اةلألةى خألةهوا تن راةوعأل داع راةوواثتز اةدرةتزة راةوحلتزة ةزد ب مهزوق اإل ازأل كوزأل يلزب اةلألةزى
خأل ضألتة اةص ذة خوفأل تب اةاكأل راةتجوتة راةوضع اةاكأل ص.
ب – المهارات الذهنية -:
 -1يجهد ريوت ريكت ف اةعجألص اإلي ألختة راةالبتة تزص اةوازأل ل راةهيزأليأل اةول رمزة .زن قزيم دماهزة ا زوا
اة هوق اةو جألدةفة ر لبتهألتمأل
 -2يع ض التكألم ررجمألع اةجا خوضوح رإخداء اة أى خالهزلوب لوزص زد ب خأللدةزة راةووضزو تة .زن قزي
دماهة ا يب اةعألةوص ةحهوق ا األ ر هألم تو خألةوواثت ا ق ى تص ألم مهوق ا األ
ت – المهارات المهنية و العملية :
 -1توظتززف اةوززوامد اةوألديززة راةب ز ية راةوززوامد القز ى خفعألةتززو رتجوتتمززأل راةوحألتاززة لتمززأل .ن قززيم دماهززةمهوق ا األ تص كتفتة اةوحألتاة لص اةحهوق رتجوتتمأل
ن صدامأل .ن قزي دماهزة ا

 -2يبحث ن ألدم اةوعلو ألع اةو تلفة راةتحه
ر هألم تو خألةوواثت ا ق ى تص ألم مهوق ا األ
ث – المهارات العامة والمنقولة :
 -1إهت داب أهألةتى مل اةو كيع لص اةواتوى اةف دى ار اةوتهاص خكفألءت ألةتة.

زيب اةعزألةوص ةحهزوق ا ازأل

 -2اإلختكألم راةتلوي راةتحاتن اةواتو تزص اةعوزل .زن قزيم دماهزة لزوم قهزوق ا ازأل تزص كألتزة
اةحهوق اةو تلفة

زأل ع

 )3المحتــــويات :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ساعات إرشاد  /دروس
أكاديمية  /عملية

الموضوع

عدد الساعات

محاضرة

تعريفات ومقومات وأهمية حقوق اإلنسان
نشأتهـــــا وتهورهـــــــا مــــن العصــــور اإلســــالمية الــــى
التنظيم الدولى
مصــــــادر حقوق اإلنسان الدوليــة والوطـنية
حقـوق اإلنسان وواجباتهـا
الحقوق المدنية
الحقوق السياسية – االقتصادية
الحقوق االجتماعية والثقافية
دور األجهزة الغير حكومية فى حمايتها
التعريف بالسكان والبيئ
دراسة الوضع السكانى فى مصر وتهوره وآثاره
أثـر النمــو الســكاني علــى البيئـة مناقشــة قيــايا الســكان
والصحة
اخالقيات المهنة
اخالقيات المهنة

2
2

2
2

ال يوجد سكاشن

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ال يوجد سكاشن

2
2

2
2

 )4أساليب التعليم والتعلم :
 -1-4المحاضرات العلمية.
 )5أساليب تقييم الهلبة :
ةتهتتب اةتحدث راةجل اةالتب اةهدمت لص اةتعبت شفمتأل
 -1-5جألا ألع
ةتهتتب اةهدمت لص اةتعبت كتألخة
 -2-5ا تحأل ألع تح ي ية درمية
 -3-5اخحألث
 -4-5ا تحأل مألية اةف ل اةدماهص
جدول التقييم :
ا هبو  :اهبو تأل
 -1- 5اةتهتتب 1
ا هبو 7 :
 -2-5اةتهتتب 2
ا هبو 15 :
 -4-5اةتهتتب 4
النسبة المئوية لكل تقييم :
ا تحأل مألية اةف ل اةدماهص ا رم
اةوـ وو
 )6قائمة المراجع :
 -1-6اةكتى اةدماهتة
اةو جع اة تاص :كتألب بألدئ مهوق اإل األ دماهة هألم ة ( د /امود لتة )
كتى هت مة اق ى:
2-6 
 امود بد اةك يب هي ة ( " ،)2005مهوق ا األ راقياتألع اةومجة :دماهة تص اةهوا تن اةو يةراةوواثت اةدرةتة " :اةهأل ت .
ززألب ماززن لززوا ،ز ع تمززتب اة ت ززتجص( " ، )2004اةاززكأل راة ززحة ا ألختززة رتجاززتب
ا ه ت"  ،اةهأل ت.
 جعفر عبد السالم ( " )1999القانون الدولى لحقوق االنسان ،دار الكتاب المصرى واللبنانى.% 100
%100

 مصــهفى عبــد الغفــار " )2007 (،ضــمانات حقــوق االنســان علــى المســتوى االقليمــى"اةهأل ت ةدماهألع مهوق ا األ ،هلاة اي رمألع جأل عتة.
 محمود متولى ( " ،)2005مهو ق ا األ  ،ا داا را ألم :،اةهأل ت. مجالت دورية  ،مواقع انترنت  .......الخ :
www.dr-m-zakzouk.spaces.live.com
واع كتبة مهوق ا األ جأل عة تجاوتأل http://www.cihrs.org
Error! Hyperlink reference not valid.
واع جاوة اةعول اةدرةتة  -واع جاوة اةتو اكو.
واع ك اةهأل ت ةدماهألع مهوق اإل األ
واع اةوجاوة اةو ية ةحهوق ا األ http://www.eohr.org
واع اةبواخة اةهأل و تة Error! Hyperlink reference not valid.
 )7اإلمكانات المهلوبة للتعليم والتعلم :
األ ألع راهعة م ت
كتبة خمأل اجع مديثة
منسق المقرر  :د  /احمد عهية
رئيس القسم  :د.فاروق شعبان
التاريخ 22/2/2016 :

شبكةا ت ت

كز

مصفوفة نواتج التعلم على مستوى مقرر حقوق االنسان
واتج اةتعلب اةواتمدتة

رمداع اةوه م

اةوع تة راةفمب

1

2

تعريفات ومقومـات
وأهميــــــة حقــــــوق 
اإلنسان
نشأتهـــــــــــــــــــــــــــــا
وتهورهــــــــا مــــــن

العصـور اإلسالمية
الى التنظيم الدولى
مصــــــــادر حقــوق
اإلنســـان الدوليـــــة
والوطـنية
حقــــــوق اإلنســـــان
وواجباتهـا

اةومألماع اة جتة

3

1-

-2-

-1-





الحقوق المدنية















-2-







الحقــوق السياســية
– االقتصادية



الحقــــــــــــــــــــــــــــوق
االجتماعيــــــــــــــــــــة
والثقافية
دور األجهـزة الغيـر
حكوميــــــــــة فــــــــــى
حمايتها
التعريـــف بالســـكان
والبيئ







دراســــــة الوضــــــع
الســكانى فــى مصــر
وتهوره وآثاره
أثــر النمــو الســكاني
على البيئة
مناقشـــــــة قيـــــــايا
الســــكان والصــــحة
اخالقيات المهنة

-1-
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اةومألماع اةومجتة

اةومألماع اةعأل ة





































مصفوفة طرق التعليم والتعلم لمقرر حقوق االنسان

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

طرق التعليم
والتعلم
المعرفة والفهم
1
محاضرات



2

المهارات الذهنية
1

3

المهارات العملية
1

2

2

  















ابحاث

المهارات العامة
1



2



مصفوفة أدوات التقويم لمقرر حقوق االنسان

ادوات التقويم
امتحان اعمال
السنة
امتحان اخر
العام

نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
المعرفة والفهم المهارات الذهنية المهارات العملية
2
1
2
1
3 2
1

 
   




 







المهارات العامة
2
1

