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  الخطة الدراسية

 طب األسنانكلية 

 األولى :المرحلة الدراسية

 التأريخ الحديث والمعاصر  :التخصص

 حقوق األنسان :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

  Human rights :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

 

 

 :اهداف المادة

يوفر البرنامج فرصه اكيده وخطوه اولى للطالب للتعريف في حقوقه 
وكذلك االلتزام الموضوعي بواجباته ويسعى الى اشاعة ثقافة التربيه على 

 .بناء مجتمع متماسكاجل حقوق االنسان من 

 

 

 

 

 :وصف المادة

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم جازا أليوفر وصف المقرر هذا إي
المتوقعه من الطالب تحقيقا مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفاده  القصوى 

 من فرص التعلم المتاحه،وال بد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.  

 ساعه٣٠ :عدد الساعات النظرية

 ال يوجد :عدد الساعات العملية

 اثنان :عدد الوحدات

 جالوي سلطان عبطان  :التدريسي باللغة العربيةاسم 

  Gelawi Sultan Abtan :اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 drgelawialkafeel@gmail.com  :عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07735078723 :(WhatsAppرقم الهاتف الجوال )
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 :/ الجزء النظري المنهج المقرر

Week Syllabus 

 مقدمه في حقوق اإلنسان 1

 تعاريف عامه 2

 حقوق اإلنسان في الحضارات القديمه 3

 حقوق اإلنسان في حضارة وادي الرافدين 4

 حقوق اإلنسان في حضارة وادي النيل 5

اليونانيةحقوق اإلنسان في الحضاره   

 حقوق اإلنسان في الحضاره الرومانيه

 األساس الشرعي لحقوق االنسان 6

 حقوق اإلنسان في الشريعه االسالميه 7

في مجال حقوق االنسان" يهم السالمعل" تطبيقات اهل البيت 8  

"عليه السالم"حقوق اإلنسان في عهد اإلمام علي   

"السالمعليه "رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين  9  

 تصنيفات وأنواع حقوق اإلنسان 10

الحقوق المدنيه والسياسيه :اوال  

الحقوق االقتصاديه و االجتماعيه والثقافيه:ثانيا  11  

الظروف الراهنهافرزتها الحقوق اإلضافية التي :ثالثا  12  

 الحريات العامه وانواعها 13

 حقوق اإلنسان في العصر الحديث 14

اإلنسان في بريطانياوثائق حقوق :اوال   

وثائق حقوق اإلنسان في الواليات المتحده االمريكيه :ثانيا 15  

وثائق حقوق اإلنسان في فرنسا :ثالثا 16  

 ضمانات حقوق اإلنسان المحليه أو الوطنيه 17

 المنظمات الدوليه لحقوق االنسان 18

 المنظمات اإلقليمية لحقوق االنسان 19

العالميه"األمم المتحده"حقوق اإلنسان  20  

 اوال:ميثاق األمم المتحده

مي لحقوق االنسانالثانيا:االعالن الع 21  

 ثالثا:العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه 22

 رابعا:العهد الدولي للحقوق االقتصاديه و االجتماعيه والثقافيه 23

اإلنسانالمنظمات الدوليه غير الحكوميه العامله في مجال حقوق  24  

العفو الدوليه منظمهاوال:  

  للصليب األحمر ثانيا:اللجنه الدوليه 25

المنظمه العربيه لحقوق االنسان ثالثا: 26  

 حقوق اإلنسان في العراق 27

١٩٥٨-١٩٢١حقوق اإلنسان في العراق اوال:المرحله االولى:  
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٩٦٨١-١٩٥٨حقوق اإلنسان في العراق ثانيا:المرحله الثانيه: 28  

٢٠٠٣-١٩٦٨ثالثا:المرحله الثالثه:حقوق اإلنسان في العراق  29  

٢٠٠٧-٢٠٠٣رابعا:المرحله الرابعه:حقوق اإلنسان في العراق  30  

 

 

 

 

 :المنهج المقرر / الجزء العملي
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 جواد كاظم شحاته وآخرونفي العراق/حقوق اإلنسان :المصادر

 تعليم حقوق اإلنسان في العراق "إشكاالت ومقترحات"/جواد كاظم شحاته          

 حقوق اإلنسان في العلم المعاصر/الدكتوره سعاد محمد الصباح         

 الدكتور محمد الرحيلي /حقوق اإلنسان في اإلسالم         

 البحث السواديطالب"عليه السالم"الى وهللا على مصر الصحابي مالك االشتر/ عهد اإلمام علي بن أبي        
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 حقوق اإلنسان/ الدكتور نبيل رشاد سعيد       

 مناهج حكومة اإلمام امير المؤمنين/باقر شريف القرشي       

 اإلسالم وحقوق االنسان/باقر شريف القرشي     

 الدائم/الدكتوره ازهار عبد الكريم الشيخليالحقوق االجتماعيه وآثارها في دستورنا     

         

 

 :المراجع الرئيسية

[1]  

[2]  
 

[3]   
 :المراجع المساعدة 

[1]  
 

[2]  
 

[3]  

 


