
 

 نمىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهٛح انرزتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحجايؼ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚح انمسى انؼهًٙ: / انًزكز انؼهًٙانمسى  .2

 Hr 201انحزٚح ٔانذًٚمزاطٛح  اسى / ريز انًمزر .3

 انحضٕر انٕٛيٙ ػهٗ ٔفك جذٔل انًحاضزاخ أشكال انحضٕر انًراحح .4

 انُظاو انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ساػح 60 )انكهٙ( ػذد انساػاخ انذراسٛح .6

 13/10/2020 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

  أْذاف انًمزر .8

 ٔانحزٚاخ انؼايح.  اإلَساٌتثمافح حمٕق  انطهثحذٕػٛح  -
 .ٔسٛادج انمإٌَ ٔانسهطرٍٛ انرشزٚؼٛح ٔانرُفٛذٚح  تانذسرٕر انطهثح ذٕػٛح -

 
 
 

 يخزجاخ انرؼهى ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9



     انًؼزفٛح االْذاف -أ

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼزفح انؼايح تحمٕق اإلَساٌ ٔانحزٚاخ انؼايح .                  1أ  

 .انذسرٕر ٔانسهطح انرشزٚؼٛح ٔانمضائٛحذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼزفح فٙ  -2أ  

 .اءتانذًٚمزاطٛح ٔاسرمالل انمضذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼزفح  -3أ

 

  االْذاف انًٓاراذٛح  انخاصح  تانًمزر  -ب 

 فٙ انحزٚاخ انؼايح ٔذطثٛمٓانًؼزفح ااكرساب انطهثح  – 1ب 

 .انطهثح يٓارج انحٕار فٙ يجال حمٕق اإلَساٌ ٔانحزٚاخ انشخصٛحاكرساب  – 2ب 

 . انطهثح يٓارج ذطثٛك حمٕق اإلَساٌ ٔانحزٚاخ انؼايح فٙ حٛاذٓىاكرساب  – 3ب 

      .كساب انطهثح يٓارج اإلفادج يٍ انذسرٕر ٔسٛادج انمإٌَ فٙ ذؼايالذٓىإ  - 4ب 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 .انشزح انُظز٘ نهحزٚاخ انؼايح ٔحمٕق اإلَساٌ ٔػزض ذجارب انذٔل فٙ ْذا انًجال – 1

 .ذمذٚى انثحٕز ٔانرمارٚز انًخرصح فٙ يجال انحزٚاخ ٔحمٕق اإلَساٌ – 2

 

 ئك انرمٛٛى طزا     

انرمارٚز ٔانثحٕز                    -4االيرحاَاخ انسُٕٚح           -3االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 انُشاطاخ انالصفٛح -5

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح.-ج

 ٔكٛفٛح ذطثٛمٓا ػًهٛا ذحاكٙ انًٕاد انُظزٚح شؼٕر انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼزفٛح -1ج         

 رفغ انمٛى انًؼزفٛح نهًٕاد انذراسٛح يٍ خالل انرطثٛك انؼًهٙ -2ج

 رفغ كفاءج انطهثح ٔلاتهٛاذٓى انرذرٚسٛح فٙ درٔس انرزتٛح انزٚاضٛح اثُاء انرطثٛك -3ج

 اِ االخزٍٚ.اذج حرفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خالل الايح انًُافساخ انزٚاضٛح ٔانشؼٕر تانًسؤٔنٛ -4ج   

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 نهًادج يٍ خالل شزح انًمزراخ انُظزٚح – 1       

 .يُالشح ذجارب انذٔل األخزٖ فٙ يجال انحزٚاخ انؼايح ٔحمٕق اإلَساٌيٍ خالل  – 2  

 يٍ خالل ذمذٚى انُراجاخ انفكزٚح نهطهثح فٙ انًؼارض انًمايح. - 3  

 طزائك انرمٛٛى    

 ذمٛٛى أداء انطهثح فٙ انًُالشاخ ٔانحٕار.  -1

 ذمٛٛى أداء انطهثح فٙ االيرحاَاخ. -2

 .نهطهثح فٙ انًؼارض انًمايح انًمذيح يٍ لثم انُراجاخ ذمٛٛى أداء  -3



  انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاراخ  انؼايح ٔ -د 

 ٔانذسرٕر ٔانمٕاٍَٛ انًشزػح انؼايح فٙ انحزٚاخ ٔحمٕق اإلَساٌساب انطهثح انًؼزفح إك  -1د

 ذطثٛك يا اكرسثّ انطهثح يٍ يؼزفح فٙ انحٛاج انؼايح. -2د

 تانحزٚاخ انؼايح ٔحمٕق اإلَساٌ فٙ انًجرًغَشز ثمافح انًؼزفح  -3د

ؼايالذٓى انؼايح داخم انحزو انجايؼٙ إكساب انطهثح يٓارج اإلفادج يٍ انذسرٕر ٔسٛادج انمإٌَ فٙ ذ -4د

      .ٔخارجّ
 

 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

المساق أو 

 المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

الحريت  السفهوم  2  .1

 والذيمقراطيت

شرح المحاضراث 

من قبل  النظريت

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

ريس والعرض التذ

 الحذيثت

 االمتحاناث اليىميت

تقييم مشاركت الطلبت 

 اليىمي

 االمتحاناث الفصليت

 االمتحاناث النهائيت

 النشاطاث الطالبيت

    السسيزات 2  .2

    الخرائص 2  .3

    السبادئ 2  .4

    الحريات وإشكال أنواع 2  .5

    الديسقراطية  وإشكال أنواع 2  .6

    الحريات الفكرية 2  .7

     األساسيةالحريات  2  .8

    بعض التجارب الديسقراطية  2  .9

    الدستور  2  .11

    سيادة القانون  2  .11

    الدلظة التذريعية 2  .12

    التشفيذيةمهام الدلظة  2  .13

    استقالل القزاء 2  .14

    االنتخابات  2  .15

    األولامتحان الفرل  2  .16

     اإلندانمفهوم حقوق  2  .17

    ئص السسيزات والخرا 2  .18



    للحقوق  يالتظور التاريخ 2  .19

    االعتراف الدولي بالحقوق  2  .21

    بالحقوق  اإلقليسياالعتراف  2  .21

    الحقوق  أشكال 2  .22

    اإلندانديسقراطية حقوق  2  .23

    وسيادة القانون  اإلندانحقوق  2  .24

    الستحدة األممدور  2  .25

    اإلقليسيةدور السشظسات  2  .26

    الخاصة بالحقوق االتفاقات  2  .27

    الزسانات الدستورية  2  .28

الزسانات القزائية والزسانات  2  .29
    الدياسية 

    امتحان الفرل الثاني 2  .31

 
 

 
 
 
 
 

  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًساػذج انكرة انًمزرج انًطهٕتح -1

 َصٕص اساسٛح يؼذج يٍ لثم يذرس انًادج انًزاجغ انزئٛسٛح )انًصادر( -2

رة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا انك ( أ

 )انًجالخ انؼهًٛح ، انرمارٚز،....(
 انذٔرٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرمارٚز 

انًزاجغ االنكرزَٔٛح ، يٕالغ  ( ب

 االَرزَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرزَد (

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ .12

ديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احل
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


