كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :الحقوق
المقرر يمثل عنص ارً رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة لمبرامج  :عنص اًر رئيسياً
القسـم الذي يتبعه البرنامج :الحقوق

العام الدراسي 0200/0202

القسم الذي يتبعه المقرر :علم النفس

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 1022

أ -معمومات أساسية:
اسم المقرر :حقوق إنسان

الرمز الكودي:

عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

الفرقة /المستوي :األولى
-

نظري

عممي و  /أو تمارين

2

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

أن ٌتعرف الطالب على قانون حقوق
اإلنسان طبٌعته ومصادره

Aims

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بعد االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعرفة و الفهم

أٌ 0.تعرف علً قانون حقوق اإلنسان

 Knowledge and Understandingأٌ 0.شرح طبٌعة القٌود المفروضة
أٌ .3.صف ماهٌة الحقوق الجماعٌة
ب -القدرات الذهنٌة

بٌ .0.فرق بٌن الحقوق الشخصٌة والحقوق الجماعٌة
 Intellectual skillsبٌ .0.حدد ضمانات وآلٌات حقوق اإلنسان

جـ -المهارات المهنية

جٌ .0.بٌن مجاالت حقوق اإلنسان التربوى والفكرى واإلعالمى
 Professional Skillsجٌ .0.بٌن ضمانات وآلٌات حقوق اإلنسان

د -المهارات العامة

دٌ .0.تعامل مع الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات فى مجال تخصصه
واالطالع والبحث عن المعلومات.
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 General Skillsدٌ .0.كون جماعات وٌستفٌد من العمل الجماعً
 -3محتوي المقرر

Syllabus

الموضوع

عدد الساعات

التعرٌف بقانون حقوق االنسان وطبٌعته
ومصادره

06

أنواع حقوق االنسان

00

حقوق المرأة والطفل ذوى االحتٌاجات

06

الخاصة
الواجبات والمسئولٌات الفئوٌة والمهنٌة

00

.4أ.االلقاء والمحاضرة

 -4أسالٌب التدرٌس والتعلم
Teaching and learning methods

.4ب.المناقشة والحوار
.4ج .حل المشكالت

 -5أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوي القدرات
المحدودة
Teaching and Learning methods for
disables
 -6أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

.5أ.تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً
.5ب.استخدام أسالٌب جدٌدة للتواصل
.5ج.زٌادة عدد الساعات المكتبٌة

.6أ.التعلم الذاتً
.6ب.طرٌقة المحاكاة والتشبٌه

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة
ب -التوقيت

Tools

Time schedule

ج -توزيع الدرجات
د – نظام تحديد التقديراتGrading system

االمتحان التحرٌري لقٌاس القدرة على الكتابة والتعبٌر عن الفهم الصحٌح

نهاٌة الفصل الدراسً

نهاية الفصل الدراسي %022
ممتاز .02-08
جيد جداً .07 – 06
جيد 05-03
مقبول 00-02

 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :List of references
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أ -مذكرات

ال ٌوجد

Course notes

ب -كتب ممزمة



لغريب ،محمد ميشال - .حقوق االنسان
وحرياته االساسية( - .د.م( : ).د.ن،).
6891



أزمة حقوق اإلنسان في الوطن العربي،
 ،6898مركز اتحاد المحامين العرب
للبحوث والدراسات القانونية- 6891 ،
6898

)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books

د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ
Periodicals, web sites.. etc.

 -9االمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم

www.google.com
http://www.coe.int/portalT.asp








"الراصد"  :شهرية .تصدر عن المشروع
االقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا
المرأة والمجتمع والتنمية في منطقتي المشرق
والمغرب( .أعداد اخرى موجودة باللغتين
االنكليزية والفرنسية على
الكمبيوتر)".الراصد" .عدد أيار 2002
زٌادة المخصصات المالٌة العضاء هٌئة التدرٌس
زٌادة عدد القدرات الخاصة بتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة
التدرٌس

منسق المقرر (المادة)

أ.د /أحمد الرفاعى

رئٌس القسم
أ.د /عادل خضر

التارٌخ / /
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