مجهورية العراق

الجامعة :القادسٌة
الكلٌة :االداب
القســم :الجغرافٌة
المرحلة :االولى
اسم المحاضر الثالثً :رنا جبوري موسى
اللقب العلمً :مدرس مساعد
المؤهل العلمً :ماجستٌر
مكان العمل :قسم الجغرافٌة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

رنا جبوري موسى
Ranaajabory2016@gmail.com

اسم المادة

حقوق االنسان والديمقراطية

مقرر الفصل

تعريف حقوق االنسان عبر الحضارات القديمة واالديان السماوية

اهداف المادة
التفاصيل االساسية لممادة

التعريف بحقوق االنسان  ،وكذلك لمحة تاريخية عن حقوق االنسان في
الحضارات القديمة واالديان السماوية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

بول جوردن  ،نشأة وتطور حقوق االنسان
عبد الحميد متولي  ،الشريعة االسالمية كمصدر
صبحي المير صافي  ،اركان حقوق االنسان

تقديرات الفصل

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%53

مثال%53

مثالا%51

-

مثالا%01

اليومية

التعريف بحقوق االنسان في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وكذلك ضمانات حقوق االنسان

معمومات اضافية

وحمايتها عمى الصعيد الوطني والدولي
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مفهىم حقىق االوسان
حقىق االوسان في الحضارات
القديمة
حقىق االوسان بالؼصىر الىسطى
االػتراف الؼالمي بحقىق االوسان
االػتراف االقليمي بحقىق االوسان
اللجىة الدولية للصليب االحمر
مىظمة الؼفى الدولية
مضاميه حقىق االوسان
االػالن الؼالمي لحقىق االوسان
اشكال حقىق االوسان
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

ػطلة وصف السىة
الضماوات الدستىرية لحقىق
االوسان
الضماوات القضائية
الضماوات السياسية
تاثير الفساد ػلى حقىق االوسان
تاثير الفساد ػلى المجتمغ في كافة
الجىاوب
الديمقراطية
تؼريف الديمقراطية
اشكال الديمقراطية
اوىاع الديمقراطية
اوىاع حقىق االوسان

المادة العلمية

المالحظات

: تىقيغ الؼميد

: تىقيغ االستاذ
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Textbook
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