
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية  السنوية           

 

 العبيدي جاسم  وجدان اسم التدريسي 

 Com.    Wajdanalabedel1966 gamil البريد االلكتروني

 حقوق اإلنسان اسم المادة

  الربيعي الفصل  مقرر الفصل

 أهداف المادة

 

واجبات اإلنسان اتجاه الحقوق مع ومعرفة  الدولية والوطنية والدينية مصادر حقوق اإلنسانيضاح إو، حقوق اإلنسان وتعريفهتعريف الطلبة بأهمية 

 الحفاظ على الحقوق األساسية لإلنسان سواء في الظروف االعتيادية أم في حالة الحرب والقتال .ضمان 

التفاصيل األساسية 

 للمادة

 

التي ال يمكن للناس أن يعيشوا من دونها  ة المعايير األساسية لحقوق اإلنسانمعرفزيادة الوعي الثقافي للطلبة من خالل الخوض في 

، تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة  أمكانيةيتيح  أن اإلنسان، ومن شأن احترام حقوق  وهي أساس الحرية والعدالة والمساواة .بكرامة 

 قساواة في كل مكان في العالم ، واألساس الذي تقوم عليه حقووتمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان إلى الصراع من اجل الحرية والم

 اإلنسان  هو احترام حياة اإلنسان وكرامته في كل الديانات والفلسفات . 

 الكتب المنهجية

 

 

 . 2004ية ، انون حقوق اإلنسان ،مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية للدكتور الشافعي محمد بشير ،الناشر منشأة المعارف باإلسكندرقـ 

 . 2010حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة ، لألستاذ المساعد الدكتور ماهر صبري كاظم ،بغداد، ـ

 

 

 

 

 

 

 المصادر الخارجية

 

 .  2005اد ،دراسة حول حقوق اإلنسان في غدارة السجون ، كتيب موجه لموظفي السجون ، اندرو كويل ، طبع على نفقة وزارة حقوق اإلنسان ، بغدـ 1

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، األمم المتحدة إدارة شؤون اإلعالم ـ 2

 دليل المتدرب ـدور حقوق اإلنسان في تشكيل سياسات الحكومات ، مركز قانون حقوق اإلنسان ، كلية القانون .  ـ 3

 

 تقديرات الفصل

 السعي      االختبار الفصلي األول االختبار الفصلي األول

 عملي   نظري

 االمتحان النهائي 

 نظري      عملي

الدرجة 

 النهائية

 %100 %50 %50 25مثال  25مثال

 

 ةمعلومات إضافي

ن الخاصة تفعيل دور الطلبة في النشاطات اإلنسانية داخل القسم من خالل المشاركة الفعالة في اللجا -

    بحقوقهم.

     .ل القسم وحل المشاكل المتعلقة بالطلبةداخ واالجتماعية لجان اإلنسانيةفعيل الت  -

     .ى الطلبة تقديم التقارير الخاصة بمادة الحرية والديمقراطية لتعزيز مفهوم الحريات لد  -
 

 

 جمهورية العراق            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي    

 

 

 

 

 

 ديالىالجامعة :

 الكلية :الزراعة 

  الثروةالحيوانية القســم : 

 ولىالمرحلة :األ

  وجدان جاسم العبيدي لمحاضر الثالثي :اسم ا

 اللقب العلمي :مدرس مساعد 

 المؤهل العلمي :ماجستير 

  االنتاج الحيوانيمكان العمل  :كلية الزراعة / قسم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية السنوية     
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 المادة النظرية التاريخ

 

 

 المالحظات المادة العملية

    ما هبة قانون حقوق اإلنسان  .  16/2 1

2  

23/2 

     مصادر قانون حقوق اإلنسان: الدولي ، الوطني ، الديني .  

3  

 

2/3 

 والسياسية :  ةبنود حقوق اإلنسان : الحقوق المدني

حق تقرير المصير ، الحق في اكتساب  ،ـ الحق في الحياة 

ين ، حق حظر التعذيب ، حرية الفكر والضمير والد .ةالجنسي

 المحبوس والمسجون في بيئة ونظم ومعاملة إنسانية.

  

4  

9/3 

 ـ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : 

ـ الحق في العمل ، الحق في الضمان االجتماعي ، الحق في 

المستوى المعيشي الكافي ، حماية األسرة . 

 . الحق في التربية والتعليم ، يالمستوى الصح

  

5  

 

16/3 

 واجبات اإلنسان والقيود الواردة على ممارسة  ـ 

 حقوق اإلنسان :        

 ـ واجبات اإلنسان اتجاه الحقوق : 

 ـاحترام كرامة اآلخرين ، تقديس حياة اآلخرين

  

6  

23/3 

ـ القيود الواردة التي ترد على ممارسة حقوق   

 اإلنسان : 

  وارئ(  أ ـ القيود في الحاالت االستثنائية )حالة الط

  

7  

30/3 

  مبررات حالة الطوارئ 

  
  

8  

6/4 

 ـ ضمان الحفاظ على الحقوق األساسية وتشمل :

 حظر التعذيب أو المعاملة المهينة.   ـ 

 حظر الرق واالستعباد  ـ

  

 ـ  االعتراف بالشخصية القانونية . 13/4 9

 ـ حرية الفكر
  

   القيود في الظروف العادية . 20/4 10

   مبادئ  القانون اإلنساني الدولي . 27/4 11

   المبادئ العامة في حالة الحروب والقتال. 4/5 12

   الفساد و مظاهره.  11/5 13

14  

18/5 

 أنواع الفساد:

 ـ الفساد اإلداري.

 ـ الفساد األخالقي .

 ـ الفساد المالي. 

 . يـ الفساد السياس

  

    دفع الثمن . ةليتلوث ارض وسماء العراق وإشكا 25/5 15

 توقيع العميد :      : األستاذتوقيع  

 جمهورية العراق            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي      

 

 

 

 

 

 يالىالجامعة :د

 الكلية :الزراعة 

  الثروة الحيوانية  القســم :

 األولىالمرحلة :

  وجدان جاسم العبيدي ,اسم المحاضر الثالثي :

 اللقب العلمي :مدرس مساعد 

 المؤهل العلمي :ماجستير 

 الزراعة / قسم االنتاج الحيواني مكان العمل  :كلية

 


