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Course
Description

Human rights and development

Textbook D. Riyadh Aziz Hadi, Alansan.d rights. Hafez al-Alwan, rights
Alansan.ahmad Fathi Sorour, the constitutional legality and
human Alansan.farouk Samurai, human rights in the Koran
.oger Kausar, Human Rights in .hmran Hammadi texts, political
parties and party systems. Judge nice Mustafa Amin, the
principle of separation between Alsultat.d.adnan Hamoudi
Galilee, the theory of the rights and freedoms Ama.hart Adib
Ibrahim, restrict the exercise of personal freedoms.. D.oml Indian,
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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.
Mohammed Salim Mohammed invasive, genocide and human .agah prevent the
genocide of the human race and Punishment dated 09/24/1948 which was adopted on
09.12.1948
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Course
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Classroom
Course
Assessment

Classroom

As (40%) As (40%) As (40%)

General Notes Type here general notes regarding the course



Course Weekly Outline

W
eek

Date Topes Covered Lab. Experiment
Assignments

Notes

1 The first week The concept of human
rights

2 The second week The historical
development of human

rights

3 The third week The idea of human rights
in the divine laws. ,

Specifications and duties
of the ruling Islamist,

read the era of Imam Ali
(peace be upon him) to

Oalih to Egypt

4 The fourth week Human rights
inmedivaland madern

5 Fifth week The first exam

6 The sixth week The idea of human rights
in the renaissance and

the modern age

7 Seventh week Contribute to the
intellectual in modern

times
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8 Eighth week Human rights
inadvertisements

national and global and
regional rights

9 Ninth week The sacend exam

10 Tenth week Advertising rights in
Britain and the united

states americe

11 Atheist ten week World for human rights

12 The twelfth week Human rights in regional
agreement

13 Thirteenth week Human rights guarantees

14 Fourteenth week Universal declaration of
human rights

15 The fifteenth week Exam

16 The sixteenth week Review

Half – year break
17
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بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة انجاز الخطة التدر

محمود عبد الرحمن خلفاالسم

Mh_abd_k@yahoo.comالربيد االلكرتوين

ةالحر اسم املادة مقراط ة والد

خلفمحمود عبد الرحمن .م مقرر الفصل

ة واهمیتها املادةأهداف 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 

ة لحقوق االنسان للمادةسيةاألساالتفاصيل  رة حقوق االنسان ,االعالناتى العالم خي لف التطور التار
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

علوان , حقوق الكتب املنهجية , حقوق االنسان.د. حاف ز هاد اض عز د. ر
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 ة والنظم الحز اس , االحزاب الس . القاضي لطیف نصوص .شمران حماد

بغدادجامعة:اسم ال
العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

االولالمرحلة:
محمود عبد الرحمن خلفاسم المحاضر الثالثي:

مدرساللقب العلمي:
ماجستیر علوم سیاسیة المؤھل العلمي:

كلیة العلوم للبناتمكان العمل:

جمھوریة العراق

حـث العلمـيوزارة التعلیم العالـي والب

جھاز االشراف والتقویم العلمي



ة  الجلیل, نظر مصطفى امین , مبدأ الفصل بین السلطات.د.عدنان 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 .   شعیب الحمداني ,قااملصادر اخلارجية ة , منشور ضمن  نون حمورابي.العر
حقوق االنسان ,المجلد  ة  ة المعن الدول ات العامة.الوثائ ة والحر مقراط الد
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 ةادر,القانون الدولي الجنائي ,أهم الجرائم الدولعبد الق . محمد 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

األمتحاناتالفصل الدراسيتقديرات الفصل
ة ر التحر

ة ة االمتحانات الیوم األنشطة الالصف
والممارسات 

ة األنسان

االمتحان النهائي

%60مثالً %10%10مثالً %20مثال%40مثالً 

معلومات اضافية



بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة الخطة التدر

االسبوع

المالحظاتالمادة العملیةدة النظریةالماالتاریخ

مفھوم حقوق االنساناالسبوع االول1

التطور التاریخي لفكرة حقوق االسبوع الثاني2
االنسان

فكرة حقوق االنسان في الشرائع االسبوع الثالث3
,مواصفات وواجبات .السماویة

الحاكم األسالمي ,قراءة عھد األمام 
علي (علیھ السالم) لوالیھ على 

مصر

تطور حقوق االنسان في العصور االسبوع الرابع4
الوسطى والحدیثة

االمتحان االولاالسبوع الخامس 5

فكرة حقوق االنسان في عصر االسبوع السادس6
النھضة والعصر الحدیث 

االسھام الفكري في مطلع العصر السبوع السابعا7
الحدیث

حقوق االنسان في اعالنات الحقوق االسبوع الثامن8
الوطنیة والعالمیة واالقلیمیة

االمتحان الثانياالسبوع التاسع9

اعالنات الحقوق في بریطانیا االسبوع العاشر10
والوالیات المتحدة االمریكیة

االعالن العالمي لحقوق االنسانالحادي عشراالسبوع 11

حقوق االنسان في االتفاقیات االسبوع الثاني عشر12
االقلیمیة

ضمانات حقوق االنساناالسبوع الثالث عشر13

االعالن العالمي لحقوق االنساناالسبوع الرابع عشر14

االمتحان الثالثاالسبوع الخامس عشر15

بغداداسم الجامعة:
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مدرساللقب العلمي:
ماجستیر علوم سیاسیة المؤھل العلمي:

كلیة العلوم للبناتمكان العمل:

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

جھاز االشراف والتقویم العلمي



مراجعةع السادس عشراالسبو16

عطلــــــــة نصــف الســـــنة
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