
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤسسح انرعهًُُح .1
 جايعح انكىفح/كهُح انرزتُح

 / انًزكز عهًٍ انمسى ان .2
 لسى عهىو انحاسىب   

 اسى / ريز انًمزر .3
 حمىق االَساٌ و انذًَمزاطُح 

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 حضىرٌ او انكرزوٍَ او االثٍُُ

 انفصم / انسُح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .6
2 

 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7
29/8/2221 

 أهذاف انًمزر .8

 اذلا أجيمتكني الطالب من معرفة احلقوق و التأصيل التارخيي ذلا و 

 متكني الطالب من معرفة مفهوم الدميقراطية وضمانات حتقيقها وانواعها 

 متكني الطالب من معرفة خصائص حقوق االنسان 

 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطزائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى ًمزراخ انيخزج .12

  هذاف انًعزفُح األ -أ
 ذعزَف انحك -1أ

 يفهىو االَساٌ ويا هُه يًُزاخ انشخصُح و انطثُعُح -2أ

 حمىق االَساٌ فٍ انعصىر انمذًَح  -3أ
 حمىق االَساٌ فٍ انشزائع انسًاوَح  -4أ
  

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 ذًكٍُ انطانة يٍ انًطانثح تانحمىق  – 1ب

 انذًَمزاطُح  يثادئذًكٍُ انطانة يٍ يًارسح  – 2ب

 يعزفح حذود انحمىق  – 3ب

 طزائك انرعهُى وانرعهى      

 

 انطزائك اإلنمائُّح

 انطزائك انحىارَّح

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 االخرثاراخ انشفىَح 

 االخرثاراخ انشهزَح 

 

 
 األهذاف انىجذاَُح وانمًُُح  -ج

 أٌ َحم انطانة تثمح فٍ انُفس. -1ج

 وانذًَمزاطُح انحمىق  أٌ َحة انطانة دراسح -2ج

 فٍ انحُاج. حمىق وانذًَمزاطُحأٌ َمذر انطانة أهًُح ان -3ج

 

  
 طزائك انرعهُى وانرعهى     

 

 انطزائك اإلنمائُّح

 انطزائك انحىارَّح
 طزائك انرمُُى    

 

 االخرثاراخ انشفىَح 

 االخرثاراخ انشهزَح 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 انثُُح انرحرُح  .12

 الدكتور محيد حنون خالد  األستاذحقوق االنسان  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
 الدميقراطية واحلريات العامة 

 الدكتور محيد حنون خالد  األستاذحقوق االنسان  )انًصادر(  ـ انًزاجع انزئُسُح 2
 الدميقراطية واحلريات العامة الدكتور محيد موحان وادلدرس إياد خلف

               ـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًجالخ انعهًُح , انرمارَز ,.... ) 
 اجملالت العلمية اليت تصدر من كليات القانون على وجه اخلصوص

ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح, يىالع االَرزَُد 

.... 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ  .13

 َذواخ حىارَح دورَح يع انًفىضُح انعهُا نحمىق االَساٌ و طهثح انجايعاخ  إلايح  

 

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انعايح و انًهاراخ -د 

 انًطانثح تانحمىق ويعزفح حذودها  -1د

 اأهًُرهيًارسح انذًَمزاطُح ويعزفح  -2د

 تُُح انًمزر .11

يخزجاخ انرعهى  انساعاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَمح انرمُُى طزَمح انرعهُى

      

      
      
      
      
      
      


