
 

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 

 رلمقراصف و
 
 

 تحقیقھاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائھم مقتضیاً ألزاً یجارر ھذا إلمقف اصر وفوی
 فصن وبیوبینھا ط برلن امد البولمتاحة. م التعلرص افن موى لقصدة االستفااحقق د قن كاإذا ناً عما رھمب

 ؛نامج.رلبا

 

 

 

 

 
 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. یالىدجامعة  ملعلواكلیة 

 وم/علء لكیمیاوم اعلدن/لمعاط والنفاجیا وجیل/ءیازلفیوم اعل

 ةلحیاوم اعلت/ لحاسباوم ا/علت یاضیارلا

 لمركزالعلمي / القسم ا 2.

 رلمقرامز رسم / ا 104PHHRP/ .3نالنساق احقو

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. ريختیاري ، اجباا

 لسنةالفصل / ا 5. يسنووفصلي 

 لكلي)(اسیة رالدت الساعاد اعد 6. ع)السبوا( ساعة في 2ع سبوا 30 لساعة خال 60

1-9-2022 

 

 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7.

 رلمقراف ادأھ 8.

 ن .النساوق احقوع ضوعي بمل واجیداد عا -الًاو

 لثقافي .ب االطلاعي وتنمیة  -ثانیاً

 وقحق عةوضوم في لیةدولا وكلصكوا قثیوالموا ارت ار لقا مھا على عالطالوا مالما ربتجا على بالطلا كبةوام -ثالثاً

 ن.النساا

 

 

 

 

 

 



 

 

 لتقییموالتعلم والتعلیم ائق ارر وطلمقرت امخرجا         10.

 لمعرفیةااف دھألا -أ

 یة.اطلدیمقروالحریة ن واالنساق احقودئ لطلبة من فھم مبااتمكین  1-أ

 عنھا.ع لدفاوایة اطلدیمقروالحریة ن واالنساق احقودئ بمبان الیماالطلبة على ة امساعد 2-أ

 علىرة لقدالطلبة ب اكساا 3-أ

 الجتماعي.والسیاسي ل المجاایة في اطلدیمقروالحریة اسة رلطلبة على مماایب رتد 4-أ

 أ5-

 أ6-

 ر.لخاصة بالمقراتیة رالمھااف ادھألا -ب 

 لیومیة. .ة الحیاایة في اطلدیمقروالحریة ن واالنساق الطلبة على تطبیق حقوایب رتد - 1ب

 دب.ألن افنورات ولطلبة بعض مھاب اكساا- 2ب

 لكتابة.والخط ن اتقاالطلبة على ایب رتد - 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 

 نيھلذالعصف اریقة ط 2-، كةرلمشاار والحووالمناقشة دور اتفعیل ة ولمحاضراریقة ط( 1-

 ضلعرا 4-، لحالةاسة درا 3-

 لتقییمائق ارط

 

 لشھریة).رات االختباا 3-، لشفویةرات االختباا 2-ر، لحضووالیومیة اكة رلمشا( ا1-



 

 لقیمیةوانیة الوجداف ادھألا -ج

 السالمیةا یعةرلشا له ضمنتھا لتيا وقلحقا مالھ بالطلا سةار د لخال نم نالنساا وقحق دةما ھمیةا نتكم 1-ج

 درتص لتيا لیةدولا قثیواللم بالطلا فةرمع نع فضال 2005 لسنة ذلنافا ورستدلا سیما ال قیةار لعا رساتیدلوا

 ن .النساوق احقوص بخص

 لسیاسةا ةلحیاا في بیقھاطت في منھا دةلالستفا سبقتنا لتيا یةارط یمقدلا ربلتجاا على بالطلا عالاط   2-ج

 الجتماعیة.وا

 لتعلموالتعلیم ائق ارط



 

 

 لعصفاریقة ط 2-، كةرلمشاار والحووالمناقشة دور اتفعیل ات ولمحاضراریقة ( ط1-

 ج.الستنتاف واالكتشاواني ھلذا

 لتقییمائق ارط

 لشھریة).رات االختباا 3-، لشفویةرات االختباا 2-ر، لحضووالیومیة اكة رلمشا( ا1-

 لشخصي .)ر التطووایف ظلتوالمتعلقة بقابلیة ى األخررات المھاالمنقولة ( ایلیة ھلتأوالعامة رات المھاا -د 

 د1-

 د2-

 د3-

 د4-



 

 

 رلمقرابنیة           11.

سم ول االاسي رالدالفصل ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

 علموضوة / أو الوحدا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 لتحضیرا

 نالمتحا(الیوميا

 لشفھي)ا

 ةلمحاضراریقة ط

 دورتفعیل و

 ارلحووالمناقشة ا

 كةرلمشاوا

 لتعریفا :- ولالا بحثملا

 ققومل

ق تعریف حقون، النساا
 ،نإلنساا

تعریف -ق ملاتعریف 
 -ن إلنساا

ق حقوم تعریف مفھو
 ن)إلنساا

 قتعریف حقووفھم  1-

 للغةا فين النساا

الصطالوا

م معرفة مفھو 2-ح 

 قحقو

 رلعصوافي ن النساا

 لحدیثةوالقدیمة ا

  ساعة 2

 
 

 ولألوع األسبا

ق سة حقودراية ملا  

ق خصائص حقو نإلنساا

 ممفھون ، النساا

 ن.النساق احقو

   
 

 لثانيوع االسبا

 رلتطوا :-مللثاا بحثملا  
 يملرلتاا

ق قومل

 ملن إلنساق احقو نإلنساا

فدین ( الرا رات واديحضا

 وملو اوركاجينا ن اورقانو

 نقانور.عشتا لبت نقانو .

 لكةمل

شریعة ن شنونا قانوا
 .)ملراومل

   

 

 

 
 ثلثالوع االسبا

 قحقو :-لثالثا بحثملا  

 راتضاملا مل نإلنساا

 رةضامل(ا ىالخرا ةمللقدا

 رةحضا ،لصينةوا ندیةملا

، لفرعونيةامصر 

 ليونانيةرة اضاملوا

 مانية.)ولررة اضاملوا

   

 

 

 بعرالوع األسبا

 ملن إلنساق احقو  

 لطفلا قحقو م وإلسالا

 ققوملوا أةرملوا

 یةدالقتصاواالجتماعية ا

 لسياسية.وا

   

 

 سلخاموع االسبا



 

 قحقو :-لثالثا بحثملا  
 نإلنساا

ر لعصوا مل

ق حقو لوسطىا

 ئعالشرا ملن إلنساا

یولسماا

و یة دليھوالدیانة ا ملة. 

 لدیانةا مل

         

ق حقو سيحية.ملا    

 ىعلى مستون النساا

 دیثة.ملت الشرعيارات والثوا

   

 

 

 

 
 

 دسلساوع األسبا

 لسابعوع األسبا   ولألالشھر ن امتحاا  

 :-بعالرا بحثملا  

 ققومل افملالعا

 ىستوملا على نالنساا

 ملولدا

 ملولداف املالعاحل امر
 ققومل

   
 

 نلثاموع األسبا



 

 

اف ملالعن االنساا  

 عاصرملاالقليمي ا

 على نالنساا ققومل

 و ملورالا ىستوملا

 المریكيا ىستوملا

 الفریقيا ىستوملوا

 مللعرا ىستوملوا

 . السالميوا

   

 ءنشو :-امسملا بحثملا  

 كوميةملا ملغ تنظماملا

ق حقو لامل مل ھاودور

لية ولداللجنة ن (االنساا

منظمة ، رملالاللصليب 

منظمة ، ليةولدالعفو ا

 ن،النساق اقبة حقوامر

 قبةارمل لعربيةا نظمةملا

ف حقو
 ن.)النساا

   

 

 

 

 
 لتاسعوع األسبا

 ثیقالموافي ن النساق احقو  

 القلیمیةوالیة ولدا

ت لتشریعاوا

 نالعالا(نیةطلوا

 ن،النساق العالمي لحقوا

 لعھدیینافي ن النساق احقو

 ).لیینولدا

   

 

 
 رلعاشوع األسبا

 لجياا :-دسلساا بحثملا  

يل ملن (االنساا قحقو

 ققوملا ھو جيلول الا

 يلملوا ،لسياسيةوا دنيةملا

ق قوملا ھو جيل مللثاا

الجتماعية وا یةدالقتصاا

 يلمل، والثقافيةوا

ق قوملالثالث ھو جيل ا
 ة.)دیدملا

   

 

 
 

 ديلحاوع األسبا
 رعش

 :-لسابعالمبحث ا  

في ن النساا قحقو

التفاقیة ا(القلیمیةا ثیقالموا

ن النساق الحقو بیةورالا

التفاقیة ا1950)( ملعا

ن النساق الحقو المریكیةا

ق لمیثاا1969)( ملعا

ن النسااق لحقو الفریقيا

ق لمیثاا( 1981) ملعا

 قلعربي لحقوا

 1994). ملعان النساا

   

 

 

 

 
 

 لثانيوع االسبا

 رعش



 

في ن النساق احقو  

على (نیةطلوا تلتشریعاا

 لةولداصعید 

 ).قیةالعرا

   
 ثلثالوع األسبا

 رعش

 بعرالوع األسبا   لثانير الشھن امتحاا  
 رعش

   
 

 ـظــريلنن االمتحاا

   

 سلخاموع االسبا
 رعش

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا لثانياسي رالدالفصل ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط



 

 

   لمطلوبةا علموضوة / أو الوحداسم ا  

 ،طيةاقرمللدا تعریف  

 ،طيةاقرمللدا ممفھو

 يملرلتاا رلتطوا

 اتيزمل ،طيةاقرملللد

 طية.اقرمللدا

   
 

 ولألوع األسبا

-الَأوطية(اقرمللدا اعنوا  

 ةباشرملا طيةاقرمللدا

 طيةاقرمللدا-ثانياً ،

 :أ-ملإ تقسمو لنيابية)التمثيلية(ا

 شبة طيةاقرمللدا

 طيةاقرمللدا -ب ة،باشرملا

 اœايزمل ھموا ة،باشرملا ملغ

 ا.œعيوو

   

 

 
 

 لثانيوع االسبا

 كائزر  

 مةالكرا ،ریةملاطية(اقرمللدا

 ن،النساا قحقوو النسانيةا

 واةساملا

 كةرشاملا ،لةالعدوا

، لسياسيةایة دلتعدا ،لسياسيةا

 حقت، النتخاباا

ق ایة حقوملوالكثریة ا

 مللفصل با ،القليةا

 لشفافيةت، السلطاا

 لة)ءساملوا

   

 

 

 

 ثلثالوع االسبا

ساليب ت، االنتخاباا  

قيد  -(أ ت،النتخاباا

 لقيدا -ب–ءة لكفاا

 .)ملاملا

   

 بعرالوع األسبا

    دئباملوا    عدالقوا    ھما  

    دةطية(سيااقرملللد لعامةا

 ملعاا    نلقانوا

، لسلطة سلمياًاول اتدر، لدستوا

    على    ملدنيملا    ةسيطر

حریة ، لعسكریةا ؤسسةملا

 تمؤسسام العالا

  یةدلتعدا  ،ملدملا  تمعÇا

 ،لسياسيةا

 الكثریة.)احكم ت، لسلطاافصل 

   

 

 

 

 سلخاموع االسبا

 لعامةا تأللياا  

 ءالستفتااطية(اقرملللد

م، لعااع املالقا، مللشعا

 ملغو ةباشرملا تالنتخاباا

 عستطالا ة،باشرملا

 م.)لعاأي الرا

   

 
 دسلساوع األسبا



 

 ورذملاق(العرا مل طيةاقرمللدا  

 مل طيةاقرملللد یةرضاملا

-لكيملا لعھدا -أ (:)-اقلعرا

 ماو 1958 1220

- ريمھوملا لعھدا -ب-قبله
1958 

.(1963 

   

 

 
 لسابعوع األسبا

لشھر ن امتحاا  
 ولالا

 نلثاموع األسبا  

م لعااع املالقت(االنتخاباا  

 ،قيدملا اعملالقوا

 ملغو ةباشرملا تالنتخاباا

 لشرعيةا ة،باشرملا

 یةرلدستوا

 ،النتخابيةائر والدت، الالنتخابا

   

 
 لتاسعوع األسبا



 

 

 نرشحوملا ن،لناخبوا  

 ت)لالنتخابا

   

    ملنظااتقیم   

  ملنظات ایجابیااي(اطلدیمقرا

  تسلبیا، محاسنھوي اطلدیمقرا

 ،ئھومساوي اطلدیمقرم النظاا

 ملنظااحل تطبیق امر
 رلعاشوع األسبا

  ماق، اھلعراي في اطلدیمقرا

  رلدستوافي رة لتي صداد الموا

  2005) مقي للعاالعرا

 ديلحاوع األسبا   دلفسااع انوداري(االد الفساا  

 رعش داري)الا

 لثانيوع االسبا   (معالجةداري الد الفساب اسباا  

 رعش داري)الد الفساب اسباا

    تلحاطلمصض ابعرح ش  

  للفصور، استدل(السیاسیة ا

 ثلثالوع األسبا ،ئاسيرلم ااظلنت، ااطلسلن ابی

 رعش دالتحا، المانيرلبم ااظلنا

  دالتحا، اليدرالفیا

  یالیة.)رالمبا، ليدرانفولكا

 بعرالوع األسبا   لثانيالشھر ن امتحاا  
 رعش

 سلخاموع االسبا   يرــظـلنا نالمتحاا  
 رعش

 12. لتحتیةالبنیة ا    

 وركتدلف اتألیق ، بیطلتوایة ظرلنن ابین النساوق المنھجیة :حقب الكتا

 ري.لشكف  اسوعلي ی

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 در)لمصا(الرئیسیة اجع المرا ـ2 جیة :رلخادر المصاا

  وركتدلل لعامةا تیارلحا في ارت محاض ،2005 لسنة قيار لعا ورستدلا

  ماجي دعر وركتدلل ارق لعا في النتخابیةا تیعارلتشا ظم,لكاا وادج صالح

  دة .لجا

لتي یوصى بھا اجع المروالكتب اـ ا 

 یر ,      )رلتقاالعلمیة , ت المجال( ا

 النترنیتاقع انیة, موواللكتراجع المرب ـ ا 

.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطویر           13.

 

 


