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نوىرج سقن()29
رىصُف هقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ:

6204

الزخصص  :عاو

ْ -2ذف انًمزر

اسن الوقشس :حمٕق إَظاٌ

الفشقخ  /الوسزىٌ:
انزاتعح/انفصم انذراطى انثاَى

ػذد الىحذاد الذساسُخ  :اجوبلً ( )9نظشٌ (  + ) 2ػولٍ ( ) -
أٌ ٌكٌٕ انطانة فً َٓاٌح انًمزر لادرا عهى أٌ:
اكرظاب انًفاٍْى ٔأطاطٍاخ انخاصح تحمٕق االَظاٌ فً انمإٌَ  ,انذطاذٍز ٔاعالَاخ حمٕق
االَظاٌ ...انخ.

 -3انًظرٓذف يٍ ذذرٌض انًمزر :

أٌ ٌكٌٕ انطانة فى َٓاٌح انًمزر لادراً عهى أٌ :

-3أ) انًعهٕياخ
ٔانًفاٍْى

أٌ )1-حذد انًفاٍْى االطاطٍح ٔانًصطهحاخ انخاصح تانحمٕق تصفح عايح
أٌ )2-ذكز إَٔاع انحمٕق ٔذمظًٍاذٓا انًخرهفح
أٌ )3-رعزف عهى كٍفٍح ذُأل انمإٌَ ٔانذطاذٍز ٔاعالَاخ حمٕق االَظاٌ ٔانمضاء نحمٕق
االَظاٌ ٔكٍفٍح انحفاظ عهى ْذِ انحمٕق ٔكٍفٍح يًارطرٓا فً اطار انمإٌَ ٔانذطرٕر.

-3ة) الوهبساد
الزهنُخ

بٌ )1حهم انحمٕق ٔذمظًٍاذٓا فً ضٕء انرشزٌعاخ ٔانمٕاٍٍَ
بٌ )2صف انحمٕق ٔذمظًٍاذٓا فً ضٕء اعالَاخ حمٕق االَظاٌ ٔانعٕٓد انذٔنٍح
بٌ )3عزض كٍفٍح ضًاٌ انمضاء نهرطثٍك انفعهى ٔانًًارطح انفعهٍح نٓذِ انحمٕق

-3جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٌ )1ظرخذو ْذِ انذراطح انعهًٍح ٔانعًهٍح ٔاَعكاطٓا عهى انذارص شخصٍا
جٌ ) 2ظرخذو ْذِ انذراطح انعهًٍح ٔانعًهٍح ٔاَعكاطٓا عهى انًدرًع
جٌ ) 3ظرخذو ْذِ انذراطح انعهًٍح ٔانعًهٍح ٔاَعكاطٓا عهى انرعايم ٔانرفاعم تٍٍ انفزد
ٔانًدرًع

-3د) الوهبساد
الؼبهخ

دٌ )1رًٍش تانمذرج عهى انحٕار ٔانًُالشح .
دٌ )2رعأٌ يع سيالئّ فى فزٌك انعًم .
دٌ ) 3دًع انًعهٕياخ تأطرخذاو شثكح األَرزَد.
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األسجىع

ػذد
السبػبد

الوحبضشح

1

2

1

المصادر الشرعية لحقوق االنسان

()4-2

6

3

المصادر الدستورية لحقوق االنسان

()6-5

4

2

مصادر حقوق االنسان فى المواثيق والدولة

7

2

1

اختبار منتصف الفصل الدراسى

8

2

1

() 12-9

11

5

() 14-13

4

2

15

2

1

الوىضىع
إعالم الطالب بتوصيف المقرر

 -6هحزىٌ الوقشس

مصادر حقوق االنسان فى المواثيق والدولة
دور المحكمة الدستورية العميا فى حماية
حقوق االنسان فى مصر

اهزحبى نهبَخ الفصل الذساسً
 )1-5يحاضزاخ
 )2-5يُالشاخ ٔعزٔض ذعهًٍٍح
 -5أسبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5إخزاء تحٕز.
)4-5ذعهٍى ذعأَى

 -4أسبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-4إجشاء ثحىس (رفؼُل السبػبد الوكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )9-4رؼلُن رؼبونٍ ( رقسُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

الوحذودح

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األسبلُت
الوسزخذهخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم.
 -2يُالشاخ ٔذمٍٍى أداء صفى .
 -3إيرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً .

-2ة) الزىقُذ

انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراطً
يُالشاخ ٔذمٍٍى أداء صفى
انرمٍٍى 2
انرمٍٍى  3ايرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً

()8

األطثٕع
كم أطثٕع
األطثٕع ()15

الذسط
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-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

%11
اعًال انفصم (ذممٍى أداء ذذرٌة عًهً)
% 11
إَٔاع أخزي نهرمٍٍى (ذدًٍع يعهٕياخ)
%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراطً
%61
ايرحاٌ َٓاٌح انفصم انذراطً
_______________________________________________
%111
اإلخًانً

 -2قبئوخ الكزت الذساسُخ والوشاجغ :
يذكزج يعرًذج يٍ يدهض انًعٓذ.

-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ
-2جـ) كزت هقزشحخ
-2د) دوسَبد ػلوُخ
أو نششاد  ...الخ

الَىجذ
انًذخم نذراطح انمٕاٍٍَ ٔانرشزٌعاخ
انًدًٕعاخ انذٔرٌح الحكاو انًحاكى ٔانمضاء انًرعهمح تانًُٓح

أسزبر الوبدح :م.د /هحوذ سُذ ػبشىس

الزبسَخ:

