
 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل  اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 االولى المرحلة: 
 جباري عبدالاجواد  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

 جواد جباري عبدال  االسم

 jawad.frijawy@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 حقوق االنسان  اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 أهداف المادة

 

تاثیر و ،المنظمات المجتمعات وفي  تنظیم حیاة االشخاصوة حقوق االنسان والتطور التاريخي لفكرمعرفة مفهوم 

 بعض االتفاقیات الدولیة والدساتیر والمواثیق في حقوق االنسان 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 
     خالد حنون حميد. د االنسان حقوق

 
 المصادر الخارجية

 

 في نطاق مجلس أوروبا اتفاقية حماية حقوق اإلنسان
 1950نوفمبر  4روما في 

 
 تقديرات الفصل

 

امتحان الشهر 
 االول 

 الدرجة النهائية نهاية الفصل  مشاركة بحثية  امتحان الشهر الثاني 

20 20 10 50 100 

 
 معلومات أضافية

 

     

 
 



 جمهورية العراق

 

 جامعة المعقل اسم الجامعة:

 كلية االدارة واالقتصاد  اسم الكلية: بحث العلميوزارة التعليم العالي وال

 ادارة االعمال  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
 الثانية المرحلة: 
 جباري عبدال اجواد  اسم المحاضر الثالثي 
 مدرس  اللقب العلمي 
 دكتوراه ادارة االعمال المؤهل العلمي: 
 قسم ادارة االعمال مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 
   مفهوم الحق واالنسان وحقوق االنسان  االسبوع االول 1

   التطور التاريخي لفكرة حقوق االنسان  االسبوع الثاني  2

عصر النهضة ومطلع فكرة حقوق االنسان في العصور الوسطى و االسبوع الثالث  3
 العصر الحديث 

  

   فكرة حقوق االنسان في الشرائع السماوية  االسبوع الرابع  4

االسهام الفكري في تطور فكرة حقوق االنسان  في العصور القديمة  لخامساالسبوع ا 5
 والوسطى 

  

   يث االسهام الفكري والفلسفي في عصر النهضة ومطلع العصور الحد االسبوع السادس  6

انواع الحقوق والحريات العامة وموقف بعض االتفاقيات الدولية  االسبوع السابع  7
 وبعض الدساتير المقارنة والعربية منها 

  

   الحريات االقتصادية والحقوق االجتماعية   االسبوع الثامن  8

   يمية حقوق االنسان في اعالنات الحقوق والوثائق االقل االسبوع التاسع 9

   حقوق االنسان في الدساتير العراقية  االسبوع العاشر  10

االسبوع الحادي  11
 عشر 

   الحرية االقتصادية والحقوق االجتماعية 

   وسائل حماية حقوق االنسان   االسبوع الثاني عشر  12

االسبوع الثالث  13
 عشر 

   الوسائل القانونية 

االسبوع الرابع  14
 عشر 

   التشريع العادي

االسبوع الخامس  15
 عشر 

   مدى فاعلية الهيئات الدولية في حماية حقوق االنسان  

   امتحان نهاية الكورس   16

 عطلة نصف السنة
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