
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  م.م ماجد لطیف  االسم
 majidlatef@yahoo.com  البرید االلكتروني

  حقوق انسان  اسم المادة
  حقوق انسان  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  .أوضاع حقوق اإلنسان في الحضارات القدیمة واألدیان السماویة  أن یتعرف الطالب على -1
كیفیــة معالجــة الــدین اإلســالمي الحنیــف لحقــوق اإلنســان الدینیــة والدنیویــة ، أن یــدرس الطالــب -2

وبیان إن اإلســالم العظــیم قــد مــنح الفــرد حقوقــا كثیــرة وعظیمــة قبــل والدتــه وبعــد وفاتــه ، وهــو األمــر 
  الذي ال نجده في بقیة الحضارات القدیمة والحدیثة .

في الجانب النظري ، وتطبیقاتهــا  ق اإلنسانمواضیع حقوتطویر قدرة الطالب على التمییز بین  -3 
العملیة والواقعیة ، وأن یقرن بین تمتع اإلنسان بالحقوق مرتبط بعوامــل وجهــات أخــرى خــارج نطــاق 

  قدرات الفرد نفسه ، ومن هنا تأتي أهمیة الضمانات.
  . 2005الضمانات الواردة في دستور العراق لعام و حقوق اإلنسان  أن یفهم الطالب أنواع -4
  . 1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لعام  أن یقوم الطالب بدراسة -5
  .  1776وثیقة استقالل الوالیات المتحدة األمریكیة لعام أن یفهم الطالب مضامین  -6
  القدیمة . الوثائق اإلنكلیزیةأن یطلع الطالب على  -7
  .الدولیة لحقوق اإلنسان الضماناتأن تكون لدى الطالب قدرة على توضیح فكرة  -8
  .في الجامعة العربیةوخاصة  حقوق اإلنسان في المنظمات اإلقلیمیة أن یدرس الطالب -9

الضمانات الوطنیة لحقوق اإلنسان وخاصــة  أن یتمكن الطالب من توسیع مداركه حول مفهوم -10
  .الضمانات الدستوریة العامة والخاصة

  .الضمانات القانونیة وضمانات الرأي العام ةأن یتعرف الطالب على تحدید ودراس -11
  . الضمانات القضائیةأن یتمكن الطالب من فهم  -12
  .بتعریف حقوق اإلنسان وممیزاتها أن یكون لدى الطالب معرفة -13
  . 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  أن یدرس الطالب -14
  بروتوكوالت المضافة إلیها .وال العهدین الدولیین للحقوق أن یدرس الطالب -15
حقــوق فــي مجــال  دور المنظمــات الدولیــة و اإلقلیمیــة غیــر الحكومیــة أن یتعرف الطالــب علــى -16

اللجنــة الدولیــة للصــلیب األحمــر و منظمــة العفــو الدولیــة و منظمــة مراقبــة ومــن أهمهــا :  اإلنســان
  .حقوق اإلنسان

إلنســان فــي عصــبة األمــم و دور األمــم حقــوق ا أن یفهــم الطالــب كیــف تمــت معالجــة موضــوع -17

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى الجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  ماجد لطيفاسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

  المؤهل العلمي :
 نونكلية القامكان العمل  :



  . المتحدة و وكاالتها المتخصصة
حقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة و وكاالتهــا أن یفهــم الطالــب كیــف تمــت معالجــة موضــوع  -18

  . المتخصصة
 .حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة أن یدرس الطالب -19

  .إلنسان الحدیثة حقوق ا و حقوق اإلنسان المجتمعیة أن یدرس الطالب -20
  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  حقوق اإلنسان في الحضارات القدیمة واألدیان السماویة: - 1
  حقوق اإلنسان في الحضارات القدیمة

  حقوق اإلنسان في الدین الیهودي و الدین المسیحي - 2
  حقوق اإلنسان في الدین اإلسالمي - 3
  وثائق حقوق اإلنسان القدیمة  - 4
  1789حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي لعام إعالن  - 5
  حقوق اإلنسان في المنظمات الدولیة: - 6
  ماهیَّة حقوق اإلنسان والوثائق الدولیة الحدیثة:  -- 7

  تعریف حقوق اإلنسان وممیزاتها
  الضمانات الوطنیة لحقوق اإلنسان : - 8

  الضمانات الدستوریة العامة والخاصة
  الدولیة: حقوق اإلنسان في المنظمات -- 9

  : 2005حقوق اإلنسان في دستور العراق لعام  - -10
  الضماناتو  أنواع الحقوق

  
  

  
  الكتب المنهجیة

  

  اسم الكتاب: حقوق االنسان
  اسم المؤلف: حمید حنون خالد

  
  المصادر الخارجیة

  

 د. إبراهیم درویش ، القانون الدستوري ، النظریة العامة والرقابة الدستوریة ، - 1

 الیزید علي المتیت ، النظم السیاسیة والحریات العامة  د. أبو- 2

 د. احمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات - 3

 د. إسماعیل إبراهیم بدوي ، دعائم الحكم في الشریعة واإلسالمیة والنظم الدستوریة المعاصرة، - 4

  
  

  تقدیرات الفصل
  االمتحان النهائي  االمتحانات الیومیة  نصف السنة

30%  10%  60%  
  

  معلومات اضافیة
  

  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
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  المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

حقوق اإلنسان في  - *الفصل األول  األسبوع ( األول )   1
  الحضارات القدیمة واألدیان السماویة:

 ت القدیمةحقوق اإلنسان في الحضارا

    

حقوق اإلنسان في الدین الیهودي و  األسبوع ( الثاني )   2
 الدین المسیحي

    

     حقوق اإلنسان في الدین اإلسالمي األسبوع ( الثالث )   3

وثائق حقوق اإلنسان  -* الفصل الثاني  األسبوع ( الرابع)   4
  القدیمة :

 الوثائق اإلنكلیزیة 

    

ة استقالل الوالیات المتحدة األمریكیة وثیق األسبوع ( الخامس )   5
  1776لعام 

    

إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي  األسبوع ( السادس )   6
  1789لعام 

    

     امتحان الشهر األول األسبوع ( السابع )   7

حقوق اإلنسان في  -* الفصل الثالث  األسبوع ( الثامن )   8
  المنظمات الدولیة:

عصبة األمم و األمم حقوق اإلنسان في 
 المتحدة

    

     حقوق اإلنسان في المنظمات اإلقلیمیة األسبوع ( التاسع )  9

     حقوق اإلنسان في الجامعة العربیة األسبوع ( العاشر )   10

المنظمات غیر  - * الفصل الرابع  األسبوع (الحادي عشر)   11
  الحكومیة و حقوق اإلنسان :
 اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

    

     منظمة العفو الدولیة األسبوع ( الثاني عشر)   12

     منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األسبوع ( الثالث عشر)   13

    دور البرلمانات في مؤامة التشریعات  األسبوع ( الرابع عشر)   14

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جهاز االشراف والتقويم العلمي

  
  
  
  
  

  جامعة المثنى الجامعة :
  كلية القانونالكلية :

  القانونالقســم :
  االولىالمرحلة :

  ماجد لطيفاسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

  المؤهل العلمي :
 كلية القانونمكان العمل  :

 



الوطنیة وفقا لالتفاقیات الدولیة لحقوق 
 اإلنسان

     لثانيامتحان الشهر ا األسبوع (الخامس عشر)   15

  عطلة نصف السنة
ماهیَّة حقوق اإلنسان  - * الفصل األول األسبوع ( السادس عشر )   16

  والوثائق الدولیة الحدیثة: 
 تعریف حقوق اإلنسان وممیزاتها 

    

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  األسبوع ( السابع عشر )   17
1948 

    

     ولیین للحقوقالعهدین الد األسبوع ( الثامن عشر )   18

تصنیف حقوق  -* الفصل الثاني  األسبوع ( التاسع عشر)   19
  اإلنسان :

 حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة

    

     حقوق اإلنسان المجتمعیة األسبوع ( العشرون )   20

     حقوق اإلنسان الحدیثة األسبوع (الحادي والعشرون)   21

     الشهر الثاني امتحان األسبوع ( الثاني والعشرون )   22

  األسبوع( الثالث والعشرون )   23
 

الضمانات الوطنیة  -* الفصل الثالث 
  لحقوق اإلنسان :

 الضمانات الدستوریة العامة والخاصة

    

     الضمانات القانونیة وضمانات الرأي العام األسبوع ( الرابع والعشرون)   24

     الضمانات القضائیة األسبوع(الخامس والعشرون)   25

الضمانات الدولیة  - * الفصل الرابع  األسبوع(السادس والعشرون)   26
  لحقوق اإلنسان :

 دور األمم المتحدة و وكاالتها المتخصصة

    

     دور المنظمات اإلقلیمیة األسبوع (السابع والعشرون)   27

دور المنظمات الدولیة و اإلقلیمیة غیر  األسبوع (الثامن والعشرون)   28
 الحكومیة

    

حقوق اإلنسان في  -* الفصل الخامس  األسبوع (التاسع والعشرون)   29
  : 2005دستور العراق لعام 

 الضمانات و  أنواع الحقوق

    

     امتحان الشهر الثاني األسبوع ( الثالثون )   30

    
  
  د :توقيع العمي                                                                   توقيع االستاذ : 

  
  
  
  
  
  


