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 ةـــــــكليـــــــة التربية الرياضي  
 سم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيةق    

 مقرر دراسً توصٌف

 بيانات المقرر -1

 الثالثة :الفرقة  حقوق اإلنسان  اسم المقرر :  الرمز الكودى :

          عملى                 نظرى  عدد الوحدات الدراسٌة : التخصص :

 

األىداف  -2
 العامة لممقرر:

 بعد دراسة ىذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
 .حقىق االنسان وخصائصه ومبادئهيتعرف علً مفهىم  -

 يتعرف علً خصائص حقىق اإلنسان. -

 حقىق االنسان . يتعرف علً مباديء -

 .مفهىم الفساد وصىره يتعرف علً   -

 . كيفية مكافحة الفساديتعرف علً  -

 :النتائج التعميمية المستيدفة لممقرر -3

المعمومات  -أ
 والمفاىيم :

 بعد دراسة ىذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
 عرف عمى مفيوم حقوق االنسان وخصائصو ومبادئو.الت -
 خصائص حقوق اإلنسان.عرف عمى الت -
 عرف عمى مبادىء حقوق االنسان .الت -
 عرف عمى  مفيوم الفساد وصوره .الت -
 عرف عمى كيفية مكافحة الفساد .الت -

الميارات  -ب
 الذىنية :

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 .حقوقه الشخصٌة والعامة بمبادئها حقوق االنسان  ٌربط بٌن -

 ٌربط بٌن الحقوق الخاصة به والواجبات المفروضه علٌه . -

 

المهارات  -ج

المهنٌة الخاصة 

 بالمقرر :

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 . كٌفٌة التعرف على حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطالب الجامعى بصفة خاصة  -

 . بصفه عامة وعلى الطالب الجامعى بصفة خاصة كٌفٌة التعرف على الواجبات المفروضه -

1  
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المهارات العامة  -د

: 

 بعد دراسة ىذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
 التعرف على الحقوق وكٌفٌة إكتسابها بصفة عامة . -

 . التعرف على الواجبات المفروضة علٌه بصفه عامة واإللتزام بتأدٌتها -

 والبعد عنها .التعرف على اوجه وصور الفساد  -
 

4-
 

محتوي المقرر:
 

 عممي نظري الساعات الموضوع

 4 4 تعريف حقوق اإلنسان وخصائصه ومبادئه
- 

 حقوق اإلنسان فى القانون الداخلى
4 4 

- 

 حقوق اإلنسان فى القانون الدولى 
4 4 

- 

 4 4 مفهوم الفساد وأنواعه 
- 

 2 2 صور الفساد وطرق مكافحته
- 

 2 2 المالىالفساد 
- 

 4 4 الفساد االدارى
- 

 24 24 اإلجمالي
- 

 

 

 ـــالب :  تقوٌم الط -5

 األسالٌب المستخدمة - أ

 اختبار تطبيقى -1
 اختبار تحريرى -2
 اختبار شفهى -3
 ورقة دراسية -4
 اختبار نهاية الفصل الدراسى -5

 التوقٌت - ب

 األسبوع الرابع التقٌٌم األول

 األسبوع الثامن التقٌٌم الثانً

 األسبوع الثانى عشر التقٌٌم الثالث
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 توزٌع الدرجات -جـ

امتحان تحرٌري / نهاٌة 
 الفصل الدراسً

70% 

 %10 امتحان شفهى

 %20   اعمال سنة

 %100 المجموع الكلً
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -7
 ----------------------- مذكرات -أ

كتب  -ب
 ----------------------- ممزمة

كتب  -ج
 مقترحة

----------------------- 

مواقع  -د
 ----------------------- انترنت
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