
 المنصورة: جامعة

 كلية طب المنصورةكــــلية: 

 حقوق اإلنسان :مقرر

 توصيف مقرر دراسى

 )حقوق اإلنسان(

 بيانات المقرر -1

 Human Rights الرمز الكودى :
 حقوق اإلنسان أسم المقرر:

 
 الفرقة الرابعة الفرقة /المستوى:

  عملى (--)     تمارين  (--)    نظرى  (30)عدد الوحدات الدراسية:      حقوق اإلنسان التخصص:

 

 موجزة ومبسطة عن أنواع حقوق اإلنسان وآليات حمايتها  ةعام ةتقديم دراس    هدف المقرر: -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

المعلومات  -أ
 والمفاهيم:

 المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان:شرح ي -

  .حقوق اإلنسان ةماهي .1

  .أهمية دراسة حقوق اإلنسان .2

 .اية حقوق اإلنسان على المستوى األولىأهمية حم .3

  .صور حقوق اإلنسان: مصدر دولى ومصدر وطن & حقوق مدنية وحقوق سياسيةشرح ي -
  .حقوق حريات شخصية -1

  .حق اإلنسان فى سالمة جسمه -2

جتماعية -3  .إقتصادية وا 

  .حق اإلنسان فى الجنسية -4

 .حقوق اإلنسان فى اإلسالم يتعرف علي -

 المهارات الذهنية -ب
لتزاماتهالعال يبرز -  .قات التبادلية بين حقوق اإلنسان وا 
 .عالقة حقوق اإلنسان بتحقيق السالم اإلجتماعى والتقدم يبرز -

 المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر:

 

  المهارات العامة : -د
محتوى  -4

 المقرر:

 التعريف بحقوق اإلنسان وأهميتها الدولية: .1

 دراستها. ةماهية حقوق اإلنسان وأهمي 

 مية حماية حقوق اإلنسان على المستوى الدولى .أه 

 التدخل الدولى لحماية حقوق اإلنسان . -

 بعض اإلتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمى. -

 صور لحقوق اإلنسان:  .2



 الحقوق والحريات الشخصية.  

 جسمه ةحق اإلنسان فى سالم. 

 الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية لإلنسان.  

 حق اإلنسان فى الجنسية.  

 الحقوق والحريات المعنوية.  

 :حقوق اإلنسان فى األديان .3

 حقوق اإلنسان فى الفكر الفلسفى اإلسالمى. 

 صور لحقوق اإلنسان فى اإلسالم.  

 .حق اإلنسان فى الحياة -

  .اإلنسانية حق اإلنسان فى الكرامة -

  .حق اإلنسان فى الشورى -

 آليات حماية حقوق اإلنسان:  .4

 اآلليات الدولية ذات الطابع العالمى لكفالة إحترام حقوق اإلنسان.  

 .آليات حماية حقوق اإلنسان على المستوى الداخلى 

  .الحق فى التقاضى -

 ة.حق اإلنسان فى محاكم عادل -

  .الطعن على أعمال اإلدارة -

 ائية لحقوق اإلنسان المتهم بجريمة.الحماية اإلجر  -

 .مرحلة جمع اإلستدالالت والتحقيق اإلبتدائى نات المقررة فىا*الحقوق والضم
  .المحاكم وما بعدها * حقوق وضمانات المتهم فى مرحلة

 ة.*جزاء مخالفة حقوق وضمانات المتهم بجريم
اساليب التعليم  -5

 والتعلم:

ونقاش.  محاضرات تفاعلية  

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب 
ذوى القدرات 

 المحدودة:

 

 تقويم الطالب : -7

األساليب  -أ
 المستخدمة :

5  - Student Assessment Methods     

5-1. Written exam Final exam to assess المعلومات و المفاهيم 
 المهارات الذهنية

5-2.-- Oral exam to assess ----- 

5-3.-- Practical exam to assess ----- 

5-4.-- Quizzes to assess ----- 

5-5.-- Report to assess ----- 

 
 Assessment Schedule التوقيت : -ب

Assessment 1   Week    30  



Assessment 2  Week #  

Assessment 3 Week #  

Assessment 4   Week #  

Assessment 5 Week #  

 
 Weighting of Assessments توزيع الدرجات : -ج

Final-Term Examination 30 marks 

Oral   Examination -- 

Practical   Examination -- 

Semester work -- 

Other types of assessment -- 

Total   30 marks 

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 كتيب حقوق اإلنسان  مذكرات: -أ

  كتب ملزمة  -ب

  كتب مقترحة : -ج

دوريات علمية أو  -د
 نشرات..

 

 

 دكتور / وليد الشناوى       أستاذ المادة:

         مدرس بكلية الحقوق                       


