
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 دكتور داود مراد حسين االسم
 dmuraad@yahoo.com البريد االلكتروني

  اإلنسانحقوق  اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
  بمادة حقوق االنسان وبيان االطار القانوني لمشرع الدولية واالقميمية والوطنية لهذه المادة التعريف 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 مفهوم حقوق االنسان , انواع الحقوق والحريات العامة , وسائل حماية حقوق االنسان 

 
 الكتب المنهجية

 

  حقوق االنسان دكتور حميد حنون الساعدي

 
 المصادر الخارجية

 

  3102دكتور داود مراد حسين . كتاب االنظمة السياسية . مؤسسة ماري كريت . سميمانية .
  0791القاهرة ,  –دار النهضة العربية –النظم السياسية في العالم المعاصر  –سعاد الشرقاوي 

 
 تقديرات الفصل 

 
 

الفصل 
الدراسي 

 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي

02% 02% 02% 02% 

  معلومات إضافية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 القانون  الكلية :

 وحدة حقوق االنسان  القســم :
 المرحلة االولىالمرحلة :

 داود مراد حسين اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراه العلمي :المؤهل 

 كلية القانون جامعة القادسيةمكان العمل  :

mailto:dmuraad@yahoo.com
mailto:dmuraad@yahoo.com
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 التوقيع النسبة المادة النظرية التاريخ

  %3 يفهىو انحك واالَسبٌ 32/01/3102 1

  %6 انتأصيم انتأريخي نحمىق االَسبٌ 21/01/3102 2

  %9 اإلسهبو انفكري نتطىر حمىق االَسبٌ  6/00/3102  3

  %12 اَىاع انحمىق وانحريبت انؼبية  02/00/3102  4

  %15 انحمىق وانحريبت انؼبية انتمهيذية 31/00/3102 5

  %11 انحمىق وانحريبت انؼبية انفكرية 32/00/3102 6

  %21 حرية تكىيٍ انجًؼيبت واألحزاة انسيبسية  2/03/3102 7

يىالف انًىاثيك انذونية واإللهيًية  00/03/3102 1

 وانذسبتير انًمبرَة يٍ انحمىق انسيبسية 
24%  

انحك في انًسبواة ويىلف انذسبتير  01/03/3102 9

 انًمبرَة 
27%  

  %31 انشؤوٌ انؼبية حك انًشبركة في ادارة 32/03/3102 11

  %33 ايتحبٌ انفصم االول 3/0/3102 11

  %36 ػطهة َصف انسُة  1/0/3102 12

  %39 انحريبت االلتصبدية وانحمىق االجتًبػية 02/0/3102 13

  %43 حمىق اإلَسبٌ في إػالَبت انحمىق 33/0/3102 14

  %47 انحريبت االلتصبدية وانحمىق االجتًبػية 32/0/3102 15

  %51 حمىق االَسبٌ في انذسبتير انؼرالية  5/2/2115 16

 حمىق االَسبٌ في انذسبتير انؼرالية 11/1/2115 17

1925-2113  
53%  

  %56   2115مىق االَسبٌ في  دستىر ح 02/3/3102 11

  %59 وسبئم حًبية حمىق اإلَسبٌ 33/3/3102 19

  %63 انىسبئم انمبَىَية  0/2/3102 21

  %66 انىسبئم انسيبسية 1/2/3102 21

  %69 انرسبئم انمضبئية  02/2/3102 22

  %73 انهيئبت اإللهيًية انًؼُية بحمىق االَسبٌ 33/2/3102 23

  %76 يُظًة االيى انًتحذة وحمىق االَسبٌ  32/2/3102 24

  %79 انًُظًبت االلهيًية وحمىق االَسبٌ  2/2/3102 25

  %12 انفصم انثبَيايتحبٌ   03/2/3102 26

  %15 يفهىو انحك واالَسبٌ 02/2/3102 27

  %11 انتأصيم انتأريخي نحمىق االَسبٌ 36/2/3102 21

  %91 اإلسهبو انفكري نتطىر حمىق االَسبٌ  2/2/3102 29

  %94 اَىاع انحمىق وانحريبت انؼبية  01/2/3102 31

  %97 انحمىق وانحريبت انؼبية انتمهيذية 02/2/3102 31

  %111 انحمىق وانحريبت انؼبية انفكرية 32/2/3102 32

  

 

 تىليغ انؼًيذ :      تىليغ االستبر :

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 القانون  الكلية :

 وحدة حقوق االنسان  القســم :
 المرحلة االولىالمرحلة :

 داود مراد حسين اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية القانون جامعة القادسيةمكان العمل  :

 



 

 

 


