
 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 األولى المرحلة الدراسية

 حقوق اإلنسان التخصص

 حقوق اإلنسان اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Human rights المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(اسم 

 أهداف المادة

 القديمة الحضارات في اإلنسان حقوق بأوضاع تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب

 لحقوق الحنيف اإلسالمي الدين معالجة يدرس كيفية السماوية ، وأن واألديان

 كثيرة حقوقا الفرد منح قد العظيم اإلسالم ، وبيان أن والدنيوية الدينية اإلنسان

الحضارات  بقية في نجده ال األمر الذي وهو ، وفاته وبعد والدته قبل وعظيمة

 والحديثة القديمة

 وصف المادة

 في اإلنسان ، حقوق الحضارات القديمة في اإلنسان حقوق على الطالب يتعرف أن

 اإلسالمي ، وثائق الدين في اإلنسان المسيحي ، حقوق الدين و اليهودي الدين

،  1789لعام  الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق القديمة ، إعالن اإلنسان حقوق

 الدولية المنظمات في اإلنسان حقوق

 2 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 2 عدد الوحدات

 شامل حافظ شنان زغير اسم التدريسي باللغة العربية

 Shamil Hafiz Shannan Zughair اإلنكليزيةاسم التدريسي باللغة 

 مدرس دكتور اللقب العلمي

 shamel.hafid@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07804854144 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 مفهوم الحق واإلنسان وحقوق اإلنسان 1

 الشخصية القانونية لإلنسان 2

 مميزات الشخصية الطبيعية 3

 التطور التاريخي لفكرة حقوق اإلنسان 4

 فكرة حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية 5

 اإلسهام الفكري في تطور فكرة حقوق اإلنسان 6

 الطبيعي والعقد واالجتماعي تقدير نظريات القانون 7

 الحقوق والحريات العامة التقليدية 8

 الحقوق والحريات الشخصية 9

 الحقوق والحريات الفكرية 10

 حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 11

 الحق في المساواة 12

 الحريات االقتصادية والحقوق االجتماعية 13

 الحريات االقتصادية 14

 االجتماعيةالحقوق  15

 حقوق اإلنسان في إعالنات الحقوق والوثائق اإلقليمية 16

 إعالنات الحقوق الوطنية والعالمية 17

 حقوق اإلنسان في الدساتير العراقية 18

 الحقوق والحريات العامة التقليدية 19

 الحقوق والحريات الشخصية 20

 الحقوق والحريات الفكرية 21

 الشؤون العامةحق المشاركة في  22

 الحق في المساواة 23

 الحريات االقتصادية والحقوق االجتماعية 24

 الحريات االقتصادية 25

 الحقوق االجتماعية 26

 الوسائل القانونية لحماية حقوق اإلنسان 27

 الوسائل الدستورية لحماية حقوق اإلنسان 28

 التشريع العادي لحماية حقوق اإلنسان 29

 القضائية لحماية حقوق اإلنسان الوسائل 30

 :المصادر

 خالد حنون اإلنسان / د. حميد حقوق

 

 :المراجع الرئيسة

 ( حقوق اإلنسان / د. رياض عزيز هادي1)

  سرور فتحي احمد .والحريات / د للحقوق الدستورية ( الحماية2)

  بدوي إبراهيم إسماعيلالمعاصرة / د.  الدستورية والنظم اإلسالمية الشريعة في الحكم ( دعائم3)

 

 :المراجع المساعدة

 ( حقوق اإلنسان بين الشريعة والقوانين الوضعية / د. علي يوسف الشكري1)

 ( محاضرات في الديمقراطية / د. فيصل شنطاوي2)

 ( محاضرات في الحرية والديمقراطية / د. والء مهدي الجبوري3)


