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 Human Rights حقوق اإلنسان

 What a gift of human rights law .    اإلنسان حقوق قانون ةيماه
 :  اإلنسان حقوق مصادر قانون

 .     الديني ، الوطني ، الدولي
Sources of human rights law: international, 

national, religious 

 :  اإلنسان بنود حقوق

 :  والسياسية المدنية الحقوق
 ،الحقتقرير المصير الحياة،حق في ـالحق

حظر .الجنسية اكتساب  في

 ،حريةالفكروالضميروالدين،حقالتعذيب
 ونظم بيئة في والمسجون المحبوس

 .إنسانية ومعاملة

Human Rights items: civil and political rights: 
The right to life, the right to self-

determination, the right to acquire a 
nationality. Prohibition of torture, freedom of 
thought, conscience and religion, the right of 
the trapped and imprisoned in systems and 

humane treatment environment. 

 :  االقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية ـالحقوق
 الضمان في العمل،الحق في ـالحق

.  حماية األسرة في االجتماعي،الحق
 الكافي،المستوى المعيشي المستوى

 .  والتعليم التربية في الحقي،الصح

Economic, Social and Cultural Rights: The 
right to work, the right to social security, the 

right to protect the family. Adequate 
standard of living, the level of health, the 

right to education. 

 والقيودالواردةعلى اإلنسان ـواجبات

 :  اإلنسان حقوقةممارس
 :  قوقالح اتجاه اإلنسان ـواجبات
حياة  تقديس ،كرامة اآلخرين ـاحترام
 اآلخرين

The rights and duties of the restrictions on 
the exercise of human rights: Duties of 
human rights direction: Respect for the 

dignity of others, reverence for the lives of 
others 

 ممارسة علىترد  التي الواردة ـالقيود

 :  اإلنسان حقوق
 حالة) االستثنائية  الحاالت في القيود أـ

 (   الطوارئ

Restrictions contained received on the 
exercise of human rights: A restrictions in 

exceptional cases (state of emergency 
 

 Justifications for state of emergency مبررات حالة الطوارئ 

ضمان الحفاظ على الحقوق األساسية ـ 
 وتشمل :

 ـ حظر التعذيب أو المعاملة المهينة. 
 ـ حظر الرق واالستعباد

The rights and duties of the restrictions on 
the exercise of human rights: Duties of 
human rights direction: Respect for the 

dignity of others, reverence for the lives of 
others 



 2  المادة اسم
 

 عناوين المحاضرات
 حرية وديمقراطية

Freedom and democracy 

 لغة   ) تعريفها – الحرية مفهوم -  

 ( .   واصطالحا  
 الحرية أقسام -  

- The concept of freedom   
  - defined (language and idiomatically). - 
Sections of freedom 

 ،أواشكال(   الفردية)   األساسية لحريات {

 : ومنها تاالحري
 .البدنية الشخصيةلحريةا  -

 . االقتصادية الحرية -     
 . الفكر حرية -     
 . البدنية الذاتية الحرية -     

Fundamental freedoms (individual), or forms 
of freedoms, including: - Personal freedom 
facility. - Economic freedom. - Freedom of 

thought. - Self-freedom facility. 

 . االجتماعية الحرية-     
 . العامة الحريات -     
 . الخاصة الحريات -     
 . النظرية الحرية -     
 . العملية الحرية -     

- Social freedom. - Public freedoms. - Private 
freedoms. - The theory of freedom. - The 

process of freedom.   

) التنقل حرية (ـ. السياسية الحرية - 
 والشعور األمن حرية ـ(  واإلياب الذهاب

 باالطمئنان

- Political freedom. ) Freedom of movement 
(home and away). Freedom Security and a 

feeling of security. 

 الحريات الفكرية : أنواع
 ـ حرية الرأي والتعبير . 

 ـ حرية المعتقد الديني .     
 . التعليمحرية  -   
 حرية الصحافة . -   
 حرية التجمع . -   

Types of intellectual freedoms: Freedom of 
opinion and expression. Freedom of religious 
belief. - Freedom Alnalim. - Freedom of the 

press. - Freedom of assembly. 

 ـ حرية التعليم       
 ـ حرية الجمعيات    
 ـ حرية الصحافة        

 ـ حرية التجمع 

Freedom of education Freedom of Association 
Freedom of the press 2 for freedom of 

assembly 

 
 ضمانات الحرية قانونا وشرعا : -
 الحرية من الناحية السلبية واإليجابية  -  

- Freedom guarantees in law and Sharia: - 
Freedom of the positive and negative side. 

 
 واالجتماعية االقتصاديةالحريات 

والسياسية للمرأة : أـ القوانين الدولية : 
 ظاهرة التمييز (. و)مبدأ المسا واة 

 

Economic, social and political freedoms for 
women: a international laws: (principle Almsa 

fortified and the phenomenon of 
discrimination 
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 المعلومات باللغة العربية عن المعلومات باللغة االنكليزية ...صفحة لكل لغةيفضل فصل 

 

 باللغة االنكليزية باللغة العربية االتجاهات البحثية
      تخص العلوم  النفسية التي البحوث 

 (التنمية  –الميول  –) االتجاه 
Research concerning the psychological 

sciences ( direction – orientation-
development ) 

تخص طرائق تدريس التي بحوث ال
 ) التحصيل (  التاريخ

Research concerning the modalities Nderes 
history( collection ) 
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 العبيدي سعيد محمد جاسم وجدان:  االسم -

 االبتدائية دراستي أكملت ، قضاء الخالص – ديالى محافظة سكنه من 20/11/1965:  المواليد -

 .  مدارسها في واإلعدادية والمتوسطة

 . بغداد – الرصافة/  معهد اإلدارة من:  الدبلوم شهادة على حصلت -

 ديالى جامعة – التاريخ قسم – اإلنسانية للعلوم كلية التربية من:  شهادة البكالوريوس على حصلت -

 العلوم قسم – ديالى جامعة – اإلنسانية للعلوم التربية كلية من: الماجستير شهادة على حصلت -

 . والنفسية التربوية
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