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 اإلنسانمواصفات مقرر قضاٌا الحرٌات وحقوق 

 

I. المقرر:  معلومات عامة عن 

 اإلنسانقضاٌا الحرٌات وحقوق  : اسم المقرر  .1

 pol4112 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 مجمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مجدال ٌو :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .5

 ال ٌومجد (:المتطلبات المصاحبة )إن ومجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل     معد مواصفات المقرر:  .11

 ريأ.د. عدنان ٌاسٌن المقط مرامجع مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

، والتطور اإلنسانحرٌات وحقوق الالخاصة بمفهوم  ساسٌةالطالب بالمعارف والمهارات األ زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
والتعامل  اإلنسانرٌات فً المراحل المختلفة، وتأثٌر العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة فً النظر إلى حقوق وح اإلنسانالتارٌخً لحقوق 

وتأثٌرها على هذه الحقوق، وٌتناول كذلك العهود واالتفاقات الخاصة  اإلنسانمعها، كما ٌتناول اإلعالنات العالمٌة لحقوق 
، والرؤى المختلفة لحقوق المرأة، وواقع حرٌات وحقوق اإلنسان، كما ٌتناول آلٌات حماٌة حرٌات وحقوق اإلنسانبحقوق 
 . اإلنسانول العربٌة، ومستقبل حرٌات وحقوق فً الد اإلنسان

 

III. :مخرمجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على 

a1  والتطور التارٌخً لها فً المراحل المختلفة. اإلنسانٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم حرٌات وحقوق ، 

a2 فً تجذٌر هذه الحرٌات  اإلنسانتفاقات الدولٌة الخاصة بحرٌات وحقوق ٌشرح دور اإلعالنات العالمٌة والعهود واال

 والحقوق.

a3 .ٌكتب عن الرؤى المختلفة لحقوق المرأة 

b1  فً ضوء مفهومً العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة. اإلنسانٌقارن بٌن المرجعٌات المختلفة لحرٌات وحقوق 

b2 فً الدول العربٌة. نساناإلالتً تقف خلف تباٌن واقع حقوق  سبابٌحلل األ 

c1  .ٌلتزم فً سلوكه بالحقوق المنصوص علٌها فً التشرٌعات والقوانٌن، وٌظهر احترامه لحقوق وحرٌات اآلخرٌن 

d1 .ًٌمارس ثقافة المواطنة الصالحة، والمبادرة والعمل التطوع 

d2 عالٌة.بف أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة والقدرة على التو 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌلبناء  زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

 a1 اإلنسانوحقوق  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم حرٌات ،
 والتطور التارٌخً لها فً المراحل المختلفة. 

A2 
لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع 

 السٌاسٌة.

a2  ٌشرح دور اإلعالنات العالمٌة والعهود واالتفاقات
فً تجذٌر هذه  اإلنسانالدولٌة الخاصة بحرٌات وحقوق 

 الحرٌات والحقوق.

A3 ات الحدٌثة فً حقول المعرفة تجاهٌتعرف على اإل

 السٌاسٌة.

a3 .ٌكتب عن الرؤى المختلفة لحقوق المرأة 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  اإلنسانٌقارن بٌن المرجعٌات المختلفة لحرٌات وحقوق 
 افٌة.فً ضوء مفهومً العالمٌة والنسبٌة الثق

B2 حدا ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2 اإلنسانالتً تقف خلف تباٌن واقع حقوق  سبابٌحلل األ 
 فً الدول العربٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البح  فً دراسة مشاكل الحٌاة 

واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل السٌاسٌة 
 معها.

c1  ًٌلتزم فً سلوكه بالحقوق المنصوص علٌها ف

التشرٌعات والقوانٌن، وٌظهر احترامه لحقوق 

 . وحرٌات اآلخرٌن

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 لعام.المؤسسات العامة وتوجهات الرأي ا

d1  ٌمارس ثقافة المواطنة الصالحة، والمبادرة والعمل
 التطوعً.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة
 بفعالٌة. أصلوالقدرة على التو

 

IV. رٌس والتقٌٌمربط مخرمجات التعلم باستراتٌمجٌات التد 

 أوال: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم
، والتطور اإلنسانحرٌات وحقوق 

 التارٌخً لها فً المراحل المختلفة. 

 لمحاضراتا -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a2  ٌشرح دور اإلعالنات العالمٌة
والعهود واالتفاقات الدولٌة الخاصة 

فً تجذٌر هذه  اإلنسانبحرٌات وحقوق 
 الحرٌات والحقوق.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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a3  ٌكتب عن الرؤى المختلفة لحقوق

 المرأة.

 

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 اق ومجموعات العمل.التقارٌر وأور -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

          ثانٌا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                            

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1  ٌقارن بٌن الرؤى والمرجعٌات
فً  اإلنسانالمختلفة لحرٌات وحقوق 

 ضوء مفهومً العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

b2 التً تقف خلف تباٌن  سبابٌحلل األ
فً الدول  اإلنسانواقع حقوق 
 العربٌة.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل -

 لٌف العملٌة.المهام والتكا -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

 ثالثا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

مخرمجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌمجٌة التقوٌم اتٌمجٌة التدرٌساستر

c1  ٌلتزم فً سلوكه بالحقوق

المنصوص علٌها فً الدستور 

والتشرٌعات القانونٌة، وٌظهر 

 احترامه لحقوق وحرٌات اآلخرٌن. 

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 فردٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف ال -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

                                                            رابعا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر 

d2 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل - فة المواطنة الصالحة.ٌمارس ثقا 

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة
 أصلاإلدارة والقٌادة والقدرة على التو

 بفعالٌة.

 اقشة.الحوار والمن -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 نامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌةبر

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 التغذٌة الراجعة. -

 

I. قرر مع تحدٌد الساعات مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرمجات التعلم المقصودة للم
 المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 المجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرمجات تعلم المقرر

1 
 نساناإلمفهوم حقوق 
ساسٌةوحرٌاته األ  

عرض المفاهٌم اللغوٌة للحرٌات -
 اإلنسانوحقوق 

ات المختلفة فً تجاهعرض اإل-
 .اإلنسانتعرٌف الحرٌات وحقوق 

 

1 3 a1 a2 b1  

2 
التطور التارٌخً لحقوق 

 اإلنسان

تطور دالالت الحرٌات العامة -
 فً التارٌخ المعاصر  اإلنسانوحقوق 

تعرٌف ات الحالٌة فً تجاهاإل -
 .اإلنسانالحرٌات وحقوق 

1 3 

a1 a2 a3 b1  

3 
 العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة 

 
 

تعدد الرؤى والمرجعٌات لحقوق  -
 اإلنسان

بٌن  اإلنسانالحرٌات العامة وحقوق -
 العالمٌة وخصوصٌة الثقافٌة.

2 6 

a1 a2 a3 b1 b2  

4 
اإلعالنات العالمٌة لحقوق 

 اإلنسان
 

.اإلنسانحقوق اإلعالنات العالمٌة ل-  
.اإلنسانحقوق  أنواع -  

2 6 
a2 a3 a1 b1  

5 
العهود واالتفاقات بخصوص 

 اإلنسانحقوق 
 

العهود واالتفاقات الدولٌة بشأن  -
.اإلنسانحقوق   

العهود واالتفاقات الدولٌة  أنواع -
 ومدى الزامٌتها.

2 6 

a2 a3 a1 b1 

6 
 اإلنسانآلٌات حماٌة حقوق 

 ساسٌةوحرٌاته األ
 

الوطنٌة لحماٌة حقوق  لٌاتاآل-
 .اإلنسان

الدولٌة لحماٌة حقوق  اآللٌات-
 .اإلنسان

 أثناء اإلنسانآلٌات حماٌة حقوق -
 النزاعات والحروب

2 6 

a1 a2 a3 b1 b2 
c1 

7 
الشرعٌة الدولٌة لحقوق 

 المرأة

 المرجعٌات الدولٌة لحقوق المرأة.-
بعض الرؤى الخاصة بحقوق  -

 المرأة.
1 3 

a2 b1 b2 c1 d1 

8 
فً  اإلنسانحقوق وحرٌات 

 الدول العربٌة

المكتسبات التً حققتها حقوق -
 فً عدد من الدول العربٌة. اإلنسان

 اإلنسانمصادر انتهاك حقوق -
 وحرٌاته فً الدول العربٌة

فً  اإلنسانمظاهر انتهاك حقوق  أهم-
 الدول العربٌة

2 6 

a3 a1 a2 b1 b2  
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9 
مستقبل حقوق وحرٌات 

 اإلنسان

 .اإلنسانالعوامل التً تعزز حقوق -
التحدٌات، ومظاهر انتهاك حقوق -

 .اإلنسان
فً ضوء  اإلنسانمستقبل حقوق -

 المتغٌرات الراهنة

1 3 

a1 a2 a3 b1 b2 
c1 d1 d2 

  42 14 األسابٌع والساعات إمجمالً
 

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحها ٌتم وفٌ

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم التفاعل اللف

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 

 ضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.نقاش حول المو إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمسةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد ٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةة  ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه  وفٌها ٌتم

بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

II. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع مخرمجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 اإلنسانتقرٌر عن واقع حق من حقوق  إعداد 1
 اإلنسانفً الٌمن/ تطور فً مجال حقوق 

a1 a2 a3 b1 b2 c1d1 d2 w10 21 

 a1 a2 b1 b2 c1 d1 d2 w 1- 12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 2

 31 جمالًاإل

 
 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
بة الدرمجة إلى درمجة نس

  التقوٌم النهائً
 المخرمجات التً ٌحققها

%11 11  الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 d1 d2 

w4 -w10 21 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 a3 b1 b2 c1d1 d2 

w6 11 11% اختبار نصفً 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 d1 

w16 61 61% االختبار النهائً 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 d1 
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%111 111  مجمالًاإل 5   
 

II. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرمجعٌن( المرامجع الرئٌسة

 (.2116، )صنعاء: األمٌن للطباعة والنشر، اإلنسانحقوق  د. عبدهللا الفقٌه، .1

 المرامجع المساعدة
 (.6102، الوجيز في حقوق اإلنسان والحريات العامة )بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب، محمد رياض دغمان

 مواد إلكترونٌة وإنترنت: 
 رامز محمد عمار، حقوق اإلنسان والحريات العامة، على الرابط:

Downloads/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82file:///C:/Users/SCC/ 
 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرمجوع للوائح المجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2.  

  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال   -

   قرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. مرات ٌحذر شفوٌا  من أستاذ الم

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا  لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21مح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌس -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 د تسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌ -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5.  

  الغش:

 لطالب.ن ائوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

7.  
 سٌاسات أخرى: 

 د تسلٌم التكالٌف واألبحا  ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌ

file:///C:/Users/SCC/Downloads/ØÙ�Ù�Ù�
file:///C:/Users/SCC/Downloads/ØÙ�Ù�Ù�
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 اإلنسانخطة مقرر قضاٌا الحرٌات وحقوق 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم عبدهللا الفقٌه / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف 711919157 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 اإلنسانقضاٌا الحرٌات وحقوق  اسم المقرر:   .1

 pol4112 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 الممجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3     3 

 المستوى الرابع/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌومجد ابقة لدراسة المقرر:المتطلبات الس  .5

 ال ٌومجد :المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم المجامعً/ كلٌة التمجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراس  وصف:ً 

، والتطةةور اإلنسةةانالخاصةةة بمفهةةوم حرٌةةات وحقةةوق  ساسةةٌةالطةةالب بالمعةةارف والمهةةارات األ زوٌةةدٌهةةدف هةةذا المقةةرر إلةةى ت

 اإلنسةةانفةةً المراحةةل المختلفةةة، وتةةأثٌر العالمٌةةة والنسةةبٌة الثقافٌةةة فةةً النظةةر إلةةى حقةةوق وحرٌةةات  اإلنسةةانالتةةارٌخً لحقةةوق 

وتأثٌرهةا علةى هةذه الحقةوق، وٌتنةاول كةذلك العهةود واالتفاقةات  اإلنسةانلعالمٌةة لحقةوق والتعامل معها، كما ٌتنةاول اإلعالنةات ا

، والةرؤى المختلفةة لحقةوق المةرأة، وواقةع حرٌةات اإلنسةان، كمةا ٌتنةاول آلٌةات حماٌةة حرٌةات وحقةوق اإلنسانالخاصة بحقوق 

 .اإلنسانفً الدول العربٌة، ومستقبل حرٌات وحقوق  اإلنسانوحقوق 

 

IV.  التعلم المقصودة للمقرر:مخرمجات 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على أن:

a1  والتطور التارٌخً لها فً المراحل المختلفة. اإلنسانٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم حرٌات وحقوق ، 

a2  فً تجذٌر هذه الحرٌات  اإلنسانوحقوق ٌشرح دور اإلعالنات العالمٌة والعهود واالتفاقات الدولٌة الخاصة بحرٌات

 والحقوق.

a3 .ٌكتب عن الرؤى المختلفة لحقوق المرأة 

b1  فً ضوء مفهومً العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة. اإلنسانٌقارن بٌن المرجعٌات المختلفة لحرٌات وحقوق 

b2 فً الدول العربٌة. اإلنسانالتً تقف خلف تباٌن واقع حقوق  سبابٌحلل األ 
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c1 زم فً سلوكه بالحقوق المنصوص علٌها فً التشرٌعات والقوانٌن، وٌظهر احترامه لحقوق وحرٌات اآلخرٌن. ٌلت 

d1 .ًٌمارس ثقافة المواطنة الصالحة، والمبادرة والعمل التطوع 

d2 بفعالٌة. أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة والقدرة على التو 

  

V. :محتوى المقرر 

 :ب النظريالمجان

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
وحرٌاته  اإلنسانمفهوم حقوق 
ساسٌةاأل  

 اإلنسانعرض المفاهٌم اللغوٌة للحرٌات وحقوق -
ات المختلفة فً تعرٌف الحرٌات تجاهعرض اإل-

 .اإلنسانوحقوق 
 

w1 3 

2 
التطور التارٌخً لحقوق 

 اإلنسان

فً  اإلنساندالالت الحرٌات العامة وحقوق  تطور-
 التارٌخ المعاصر 

ات الحالٌة فً تعرٌف الحرٌات وحقوق تجاهاإل -
 .اإلنسان

w2 3 

3 
 العالمٌة والنسبٌة الثقافٌة 

 
 

 اإلنسانتعدد الرؤى والمرجعٌات لحقوق  -
بٌن العالمٌة  اإلنسانالحرٌات العامة وحقوق -

 وخصوصٌة الثقافٌة.
w3 -w4 6 

4 
اإلعالنات العالمٌة لحقوق 

 اإلنسان
 

.اإلنساناإلعالنات العالمٌة لحقوق -  
.اإلنسانحقوق  أنواع -  

w5 -w6 6 

 w7 3  اختبار نصفً 5

6 
العهود واالتفاقات بخصوص 

 اإلنسانحقوق 
 

.اإلنسانالعهود واالتفاقات الدولٌة بشأن حقوق  -  
تها.العهود واالتفاقات الدولٌة ومدى الزامٌ أنواع -  

w8  3 

7 
 اإلنسانآلٌات حماٌة حقوق 

 ساسٌةوحرٌاته األ
 

 .اإلنسانالوطنٌة لحماٌة حقوق  اآللٌات-
 .اإلنسانالدولٌة لحماٌة حقوق  اآللٌات-
النزاعات  أثناء اإلنسانآلٌات حماٌة حقوق -

 والحروب

w9-w10  3 

 الشرعٌة الدولٌة لحقوق المرأة 8
 المرجعٌات الدولٌة لحقوق المرأة.-
 بعض الرؤى الخاصة بحقوق المرأة. -

w11 3 

9 
فً  اإلنسانحقوق وحرٌات 

 الدول العربٌة

فً عدد من  اإلنسانالمكتسبات التً حققتها حقوق -
 الدول العربٌة.

وحرٌاته فً الدول  اإلنسانمصادر انتهاك حقوق -
 العربٌة

فً الدول  اإلنسانمظاهر انتهاك حقوق  أهم-
 العربٌة

w12 -w13 6 

اإلنسانمستقبل حقوق وحرٌات  10  
 .اإلنسانالعوامل التً تعزز حقوق -
 .اإلنسانالتحدٌات، ومظاهر انتهاك حقوق -
فً ضوء المتغٌرات  اإلنسانمستقبل حقوق -

w14 3 
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 الراهنة

 w15 3  عرض األبحاث 11

 w16 3  االختبار النهائً 12

 48 16 األسابٌع والساعات إمجمالً

 

  استراتٌمجٌات التدرٌس:

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 حظات البسٌطة .بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المال

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  مفردات المقرر إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةة  ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة. تعلٌمٌة تتناسب

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 
بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. لتكلٌفات:وا األنشطة 

 الدرمجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 21 اإلنسانفً الٌمن/ تطور فً مجال حقوق  اإلنسانتقرٌر عن واقع حق من حقوق  إعداد 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 3

 31 جمالًاإل

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 النسبً  الوزن

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة 1  

w4- w10 21 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w6 11 11% اختبار نصفً 3  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 نامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌةبر

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

%61 60 االختبار النهائً 4  

%111 111 جمالًاإل  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 (.2116ن للطباعة والنشر، ، )صنعاء: األمٌاإلنسانحقوق  د. عبدهللا الفقٌه،

 المراجع المساعدة:
 (.6102محمد رياض دغمان، الوجيز في حقوق اإلنسان والحريات العامة )بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب، 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:
 رامز محمد عمار، حقوق اإلنسان والحريات العامة، على الرابط:
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IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

 وٌحرم الطالب من دخول االمتحان ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25فً حال تجاوز الغٌاب  -

2.  
  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال  
   ام ٌمنع من دخول المحاضرة. مرات ٌحذر شفوٌا  من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتز

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا  لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21تحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح للطالب بدخول االم -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. -

 ذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها.ٌبٌن أستا -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. ٌام الطالب بالغشفً حال ثبوت ق -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

5.  
 سٌاسات أخرى: 

 بحا  ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واأل
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