جامعة  /أكاديمية  :أكاديمية الشروق
كلية  /معهد  :المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم  :شعبة نظم المعلومات االدارية
توصيف مقرر دراسي
 – 1بيانات المقرر
الرمز الكودي 3107 :

اسم المقرر  :حقوق إنسان

الفرقة  /المستوي  :الفرقة الثالثة

التخصص  :نظم معلومات إدارية.

عدد الوحدات الدراسية 14 :

نظري√ :

 – 2أهداف المقرر :

عملي :

 -1اكتساب وتطبيق منهجية البحث العلمي فى التفكير بهدف حل المشكالت القانونية مستخدما
األساليب القانونية بما يؤهله للعمل فى كافة الشركات والقطاعات وتلبية المتطلبات الخاصة
بسوق العمل.

 -2اإللتزام وتحمل المسئولية فى اداء األعمال المكلف بها بما يتفق مع القواعد القانونية
والمعايير األخالقية والمهنية عند ممارسة المهنة .

 – 3المستهدف من تدريس المقرر :
أ – المعرفة والفهم :

 -1يتعرف على المبادىء القانونية األساسية والنظريات واالتجاهات والمدارس الفكرية فى مجال
التخصص وذلك من خالل معرفة الحقوق االساسية والمرتبطة بالشخصية.

 -2يربط جوانب المعرفة المحاسبية بعلم(حقوق االنسان).

 -3يتعرف على أخالقيات األعمال والممارسة المهنية فى مجال التخصص بأن يتعرف الطالب
على أخالقيات وآداب وسلوكيات المهنة فى مجال المحاسبة والمراجعة .

 -4يشرح التشريعات التجارية ذات الصلة وتطبيقاتها من خالل معرفة الطالب بالقوانين
والمعاهدات والمواثيق الدولية والمحلية لدعم حقوق اإلنسان .
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ب – المهارات
الذهنية :

 -1ينقد ويحدد ويكتشف العناصر اإليجابية والسلبية فى المسائل والقضايا المطروحة من خالل

دراسة انواع الحقوق المختلفة وتطبيقاته.

 -2يبرهن الرأى بأسلوب علمى مدعم باألدلة الموضوعية من خال ل دراسة االعال ن العالمى
لحقوق االنسان ومقارنته بالمواثيق االخرى فى مجال حقوق االنسان.

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر :

 -1يوظف الموارد المادية والبشرية والموارد األخرى بفعاليه من خالل دراسة حقوق االنسان و
كيفية المحافظة على الحقوق.

 -2ينمى الموارد المادية والبشرية ويحافظ عليها من خالل دراسة حقوق االنسان وضمانات
تطبيقها وتنميتها.

 -3يستخدم ادوات البحث عن مصادر المعلومات المختلفة سواء كانت وثائقية (أولية او ثانوية)

أو غير وثائقية ( رسمية أو غير رسمية من خال ل دراسة المصادر الدولية والوطنية لحقوق

االنسان ومنها االعال ن العالمى لحقوق االنسان ومقارنته بالمواثيق االخرى واالتفاقيات

الدولية االخرى(.

د – المهارات
العامة :

 -1يلتزم بإستخدام أساليب حل المشكالت على المستوى الفردى او المؤسسى بكفاءة عالية
وذلك يبدو من التعامل مع المشكالت والقضايا وذلك فى تكوين الرأى حول حل الخالفات

المرتبطة بمسائل حقوق االنسان.

 -2يقدر على التطوير والتحسين المستمر فى مجال التخصص  ,من خالل دراسة نشأة وتطور
حقوق االنسان فى النظم التشريعية المختلفة.

 -3يلتزم باستخدام المصطلحات القانونية ذات الصلة بمجال التخصص.
 - 4محتوي
المقرر :

عدد
الساعات

محاضرة

تعريفات ومقومات وأهمية حقوق اإلنسان .

4

4

نشأتهــا وتطورهـــا من العصـور اإلسالمية الى
التنظيم الدولى .

4

4

مصــــــادر حقوق اإلنسان الدوليــة والوطـنية.

4

4

مصــــــادر حقوق اإلنسان الوطـنية (التشريع
بانواعه .

4

4

مصــــــادر حقوق اإلنسان الدوليــة االعالن
العلمى لحقوق االنسان .

4

4

الموضوع
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 -5أساليب التعليم
والتعلم :

مصــــــادر حقوق اإلنسان الدوليــة االتفاقيات
الدولية .

4

4

حقـوق اإلنسان وواجباتهـا .

4

4

الحقوق المدنية .

4

4

الحقوق السياسية.

4

4

الحقوق االقتصادية .

4

4

الحقوق االجتماعية .

4

4

الحقوق الثقافية.

4

4

دور األجهزة الغير حكومية فى حمايتها.

4

4

اخالقيات المهنة.

4

4

 -1محاضرات.
 -2التعليم التعاوني (فرق العمل) .

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوي

ساعات مكتبية – ارشاد اكاديمي – ملف المتعثرين و ذوي اإلحتياجات الخاصة.

القدرات المحدودة :
 – 7تقويم الطالب :
أ  -األساليب
المستخدمة :

 -1اختبار نهاية الفصل الدراسى.

ب – التوقيت :

التقييم  : 1أمتحان نهايه الفصل الدراسي

جـ  -توزيع
الدرجات :

امتحان نهاية الفصل الدراسي
المجموع

األسبوع السادس عشر
%100
% 100
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 – 8قائمة الكتب
الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات :

اليوجد

ب – كتب ملزمة :

( د /احمد عطية ) مبادئ حقوق اإلنسان دراسة مقارنة بدون ناشر  ,بدون سنة طبع .

جـ كتب مقترحة :

د /احمد عبد الكريم سالمة ( " ,)2005حقوق االنسان واخالقيات المهنة :دراسة فى القوانين
المصرية والمواثيق الدولية " :القاهرة.

د – دوريات علمية أو اليوجد
نشرات......الخ

أستاذ المادة  :داحمد محمد عطية.

رئيس مجلس القسم العلمي:أ.م.د/إيمان وديع عبد الحليم.

التاريخ 2015 / 8/10 :
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