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حقوق االنساناسم املادة

خلفمحمود عبد الرحمن .م مقرر الفصل

ة واهمیتها املادةهدافأ مقراط ات العامة والد حقوق االنسان والحر ة  ة الطل لتوع
ل فرد في المجتمع وان صالحها او  وترسیخ مفهومها لدیهم النها تعد اساس 

عود على الفرد والمجتمع والدولة فسادها 

رة حقوق االنسان ,االعال للمادةاألساسيةالتفاصيل  خي لف ة لحقوق االنسان التطور التار ناتى العالم
ات العامة وانواعها , صور االنظمة ,ضمانات حقوق االنسان  , الحر

ه السالم الى مالك األشترحاكم مصر.  ة.رسالة األمام علي عل مقراط الد
ة. ة.الترشید الثروة المائ ادة الجماع مة األ جر

, حقوق االنسان.د.الكتب املنهجية ز هاد اض عز علوان , حقوق د. ر حاف
ة وحقوق االنسان.فاروق  ة الدستور االنسان.احمد فتحي سرور, الشرع

وثر, حقوق االنسان في  ه  م .وج السامرائي , حقوق االنسان في القران الكر
ة. القاضي لطیف  ة والنظم الحز اس , االحزاب الس نصوص .شمران حماد
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ة مصطفى امین , مبدأ الفصل بین السلطات.د.عد الجلیل, نظر نان حمود
ات  م ,تقید ممارسة الحر ات العامة.حارث ادیب ابراه الحقوق والحر

ه السالم الى مالك األشترحاكم  ,رسالة األمام علي عل ة. د.أمل هند الشخص
مصر. 

حوث املصادر اخلارجية ة , منشور ضمن  .   شعیب الحمداني ,قانون حمورابي.العر
ة والحر  مقراط حقوق االنسان ,المجلد الد ة  ة المعن الدول ات العامة.الوثائ

من حقوق  ح ة  اض ,الجنس ة. فؤاد عبد المنعم ر العالم االول , الوثائ
ادة في القانون الدولي لحقوق األنسان ,علي االنسان.  بوجردة مخلوف,اال

م محمد . محمدةعبد القادر,القانون الدولي الجنائي ,أهم الجرائم الدول سل
ة  ادة الجماع مة اال ة منع جر .اتفاق شر ادة الجنس ال مة ا ,جر غزو

ة علیها المؤرخة في والمعاق شر والتي تم اعتمادها 9/1948/ 24للجنس ال
خ  9/12/1948بتار

األمتحانات الفصل الدراسيتقديرات الفصل
ة ر التحر

ة ة االمتحانات الیوم األنشطة الالصف
سات والممار 

ة األنسان

االمتحان النهائي

%60مثالً %10%10مثالً %20مثال%40مثالً 

معلومات اضافية
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Ibrahim, restrict the exercise of personal freedoms.. D.oml Indian,
message Imam Ali to the owner Alostrhakm Egypt.

References Public freedoms and human rights .dr.mohammed said
majzoub international bill of human rights fact sheet no.2of
united nations .Bogerdh Makhlouf, genocide in international human rights law,

Ali Abdul Qadir, international criminal law, the most important international crimes.
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Half – year break
17 The first week Crime of Genocide

18 The second week Rationalization of water
resources

19 The third week Types of public rights and
Fundamental rights

freedoms

20 The fourth week Intellectual rights and



freedoms

21 Fifth week The first exam

22 The sixth week Political rights

23 Seventh week Economic and social
freedoms

24 Eighth week How to execise power

25 Ninth week The sacend exam

26 Tenth week Origins and evolution of
democracy

27 Atheist ten week Islam and democracy

28 The twelfth week Photos democratic
regimes

29 Thirteenth week Genesis and evolution of
the parliament

30 Fourteenth week Methods of election
systems

31 The fifteenth Exam
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