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 Mansoura: جامعة
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دراسيتوصيف مقرر   

بيانات المقرر -2  

2
nd

  level 

(3
rd

  semester) 

 

:المستوىالفرقة/  

 Foundations of 

Legal aspects and 

human rights 

المبادئ العامة لمقانون 
وحقوق اإلنسان     

:الرمز الكودى  CSc307 سم المقرر:ا  

2 credit hours نظري 
 B.Sc. in Nursing :الدراسية ساعاتعدد ال

credit hour system 

 :التخصص
 عممي ــــــــــــــــــــ

 

 :رهدف المقر  -1
This course aims to provide students with basic information on legal aspects 

of medical practice and the nursing profession that are especially concerned 

of human rights in wellness and illness. 

 المستهدف من تدريس المقرر : -3
 المعمومات -أ

 :والمفاهيم
A1. Define different concept of human right. 

A2. Recognize the general legal principles of the human rights. 

المهارات الذهنية  -ب
 :الخاصة بالمقرر

B1. Participate in acquiring the skills to defend human rights. 

B2. Classify Skills and mechanisms for the protection of human rights at 

national and international level. 

 المهارات المهنية -ج
 :بالمقرر الخاصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :المهارات العامة -د

D1. Assess the most important rights of human.  

D2. Appraise the origins and sources of human rights.  

D3. Evaluate the most important educational applications for human rights. 

E1. Interpret the most important rights of the school. 

E2. Classify the origins and sources of human rights.  
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E3. Analyze the most important educational applications for human Rights. 

 :محتوى المقرر -4

 Concepts of human rights. 

 The origins and sources of human rights. 

 General legal principles. 

 Types of Human Rights. 

 Human rights protection mechanisms at the national level. 

 Human rights protection mechanisms at the international level. 

التعميم  أساليب -5
 والتعمم :

1- Interactive Lectures 

التعميم  أساليب -6
والتعمم لمطالب ذوى 
 القدرات المحدودة :

Not applicable 

 :تقويم الطالب -7
 األساليب -أ

 :المستخدمة
1- Summative final evaluation that include: 

   a- Written examination 

 :التوقيت -ب
 Final summative evaluation 

16
th

 week - Written examination  

 :زيع الدرجاتتو  -ج
 Final summative evaluation 

200 marks (100 %) - Written examination 

100 (100%) Total 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 ـــــــــــــــــــــ مذكرات  -أ

 ـــــــــــــــــــــ :كتب ممزمة -ب

 :كتب مقترحه -ج

مددددإل  لددددق ويدددق ئقاالعالة لدددة العامدددة لق ددددور  اإلنسدددان نحدددو حقددددوق : الرشددد د  أحمدددد .1

 ٥٠٠5الئقااةعالقاهرةع

 ٥٠٠7دل مك  لق حقوق اإلنسان ال م رعمركزالمحروسةعالقاهرةع : احمد السعود عاحمد طاهر .٥
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االلتددزام الدددولل بدداحترام حقددوق اإلنسددان وحر اتةددا لساسدد ة عدارال امعددة  :  بددراه م احمددد إم  ددة .3

 ٥٠٠7ال د دة ع اإلسكندر ةع

حقددوق اإلنسددان الإا ددة اددل اإلسددلمعمكتبة الدددار العرب ددة  : سددماي ل يبددد ال تددا  يبدددا لكدداال  .4

 ٥٠٠7لمكتابعالقاهرةع

تعمدددددددد م حقددددددددوق اإلنسددددددددان ال مسدددددددد ة والوا  عالمكتبددددددددة  :  م ددددددددل اةمددددددددل شددددددددنودةعو إرون .5

 ٥٠٠8الع ر ةعالمن ورةع

والشر عة اإلسلم ة عال كر  حقوق اإلنسان ب ن النظم القانون ة الوضع ة : الس د يبدا لحم د اوده .6

 ٥٠٠6ال امعل عاإلسكندر ةع

ع منشأة 3 انون حقوق اإلنسان م ادرها وتطب قاتةا الوطن ة والدول ة عط : الشااعل محمد بش ر .7

 ٥٠٠4المعارفعاإلسكندر ةع

ن وص  انون حقوق اإلنسان الم ر عمنشأة  : الشااعل محمد بش ر .8

 ٥٠٠6المعارفعاإلسكندر ة

دورا لترب ة والتعم م ال تعز ز   م حقوق اإلنسان ال العالم  : لحقوق اإلنسانالمعةد العربل  .9

 ٥٠1٥العربلعتونسع

 1997دل ل تعم م حقوق اإلنسان لممرحمت ن الساس ة والئانو ةعبار سع : ال ونسكو .01

 أودوريات عممية  -د
 نشرات .. الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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