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 :األهداف العامة للمقرر (1

 

يميز المعارف األساسية و المهارات المرتبطة بحقوق اإلنسان  و يربط ذللك بتطور حقوق 

يصنف العالقات المتداخلة ما بين حقوق اإلنسان و حركة . اإلنسان و تأثيرها علي السياحة

يطبق معايير حقوق اإلنسان في السياحة في . السياحة العالمية بما يكفل نجاح التجربة السياحية

حديات المعاصرة و يصمم البرامج السياحية وفقا وفقا لمباديء المدونة العالمية آلداب ظل الت

السياحة وعناصر السائح المسؤول إلختيار افضل يحدد العوامل المؤثرة على وضع منظومة 

حقوق اإلنسان و الصعوبات التي تواجه تطبيق وحماية حقوق اإلنسان و مظاهر انتهاك حقوق 

واعد الحقوق التي طالب بها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و كيفية تعزيز اإلنسان و يطبق ق

 . وحماية التجربة السياحية مع تنوع ثقافة حقوق اإلنسان

 (ILOs)المخرجات التعليمية المستهدفة  (2
 

  :المعرفة والفهم ( أ

                         :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

 .الطالب مفاهيم حقوق اإلنسانيصف  -1.أ
 .       الطالب التعريفات األساسية لحقوق اإلنسانيسترجع  -2.أ
 .يشرح الطالب مفهوم حقوق اإلنسان وأهميتها -  3.أ
 .همية حقوق اإلنسانيفسر أ - 4.أ

 .يذكر التطور التاريخي لحقوق اإلنسان وأهم مواثيقها - 5.أ
 المهارات الذهنية ( ب

   :جاح يصبح الطالب قادرًا علىبنهاية المقرر بن

يحلل العوامل المؤثرة على وضع منظومة حقوق اإلنسان و الصعوبات التي تواجه  -1.ب
 اإلنسان تطبيق وحماية حقوق اإلنسان و مظاهر انتهاك حقوق

 .مرجعيات حقوق اإلنسانيكتشف   -2.ب

اإلنسان على المستوى  الخطوات األولى التي اتخذت للدفاع عن حقوقالطالب يميز  -3.ب     
  الدولي ودور األديان السماوية

 المهارات المهنية والعملية ( أ



  :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

الضمانات الواقعية  لمصادر الدولية لحقوق اإلنسان والتقارير الخاصة بايتصفح  -1.ت
 الحترام حقوق االنسان

 السياحة في ظل التحديات المعاصرةيستخدم معايير حقوق اإلنسان في -2.ت
يصمم البرامج السياحية وفقا لمباديء المدونة العالمية آلداب السياحة وعناصر السائح  -3.ت

 .المسؤول

 المهارات العامة والمنقولة ( ب

        :بنهاية المقرر بنجاح يصبح الطالب قادرًا على

 .لحقوق اإلنسان الحقوق التي طالب بها اإلعالن العالمييتعلم الطالب -1.ث
 .ثقافة حقوق اإلنسانيتذكر الطالب كيفية التعامل مع تنوع  -2.ث

 .تعزيز وحماية حقوق اإلنسانيسترجع الطالب كيفية -3.ث        (3



 محتويات المقرر

 الموضوع
عدد 

 الساعات
 عملي تمارين محاضرة

   1 3 المقومات األساسية لتعريفات حقوق اإلنسانتعريف حقوق اإلنسان و 

مفهوم حقوق اإلنسان وأهميتها و أهمية حقوق اإلنسان و الشواهد على 
دواعي وضع منظومة حقوق اإلنسان و  االهتمام بحقوق اإلنسان و

الصعوبات التي تواجه تطبيق وحماية حقوق اإلنسان و مظاهر انتهاك 
 حقوق اإلنسان

3 1 
  

مواثيق حقوق اإلنسان و مرجعيات  التطور التاريخى لحقوق اإلنسان و
الخطوات األولى التي اتخذت للدفاع عن حقوق  حقوق اإلنسان و

 حقوق اإلنسان فى االديان السماوية اإلنسان على المستوى الدولي و
3 1 

  

   1 3 المصادر الدولية لحقوق اإلنسان و المصادر الوطنية لحقوق اإلنسان

   1 3 اإلنسانالمعايير والهيئات الخاصة بحقوق 

   1 3 الحقوق التي طالب بها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  (Mid-Term)إختبار منتصف الفصل الدراسي األول 
التربية  دور ثقافة حقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان و

 على حقوق اإلنسان
3 1 

  

   1 3 التحديات المعاصرة في تطبيق حقوق اإلنسان

   1 3 الضمانات الواقعية الحترام حقوق االنسان

   1 3 السياحة و حقوق اإلنسان

   1 3 المدونة العالمية آلداب السياحة

   1 3 المدونة العالمية آلداب السياحة

   1 3 الوظيفة السلمية لمنظمة األمم المتحدة

   1 3 الوظيفة السلمية لمنظمة األمم المتحدة

   1 3 لحقوق اإلنسانالميثاق العربي 
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