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  جامعة بغداد        
  للعلوم الصرفة/ابن الهيثمكلية التربية 

  قسم علوم الحياة      
  
  

  للعام الدراسي األولىوالديمقراطية للمرحلة  اإلنسانحقوق مادة مفردات منهج 
2018  - 2019  

  درس المادة : م. د. خالد موسى جوادم  
  
  

 الفصل االول
 { حقوق اإلنسان } 

 
  مفهوم حقوق اإلنسان

  خصائص حقوق اإلنسان :   
  : أشكال حقوق اإلنسان وتصنيفاتها  
  :   فئات الحقوق  

  
  حقوق االنسان في الحضارات القديمة

  0أوال / الحضارة اليونانية 
  0ثانيا / الحضارة الرومانية 
  ثالثا / الحضارة المصرية

  رابعا / الحضارة العراقية القديمة
  

  السماويةحقوق االنسان في الشرائع واالديان 
  

  0أوال / حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية 
  0حقوق االنسان في الديانتين المسيحية واليهودية ثانيا / 

  



2 
 

  الحضارة الغربية وحقوق اإلنسان
  المصادر القانونية لحقوق اإلنسان في بريطانيا

  م :1215الميثاق األعظم عام 
  م : 1628عريضة الحقوق عام 

  
  الطبيعية ونظرية العقد االجتماعينظرية الحقوق 

  نظرية الحقوق الطبيعية .
  نظرية العقد االجتماعي . 

   م ) :1704 -1632جون لوك ( 
   م ) :1778 -1712جان جاك روسو ( 

  
  م1789آب  26إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي في 
  حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة األمريكية

  
  

  العراقحقوق االنسان في 
  2005الحقوق والحريات في الدستور العراقي النافذ لعام 

  اوال/ الحقوق المدنية:
  ثانيا/ الحقوق والحريات الفكرية:

  ثالثا/ الحقوق السياسية :
  رابعا/ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  
  
  

  منظمة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان
  الجمعية العامة

  واالجتماعي المجلس االقتصادي
  مجلس حقوق اإلنسان

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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  االعتراف الدولي المعاصر بحقوق االنسان

  
  المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان

  اللجنة الدولية للصليب األحمر :
  منظمة العفو الدولية:

  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان:

  
  

  المواثيق والمنظمات اإلقليمية لحقوق اإلنسان
  االتفاقية االوربية لحقوق االنسان : –اوال      

  ثانيا: االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان:
 ثالثا::الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:

  رابعا: الميثاق العربي لحقوق اإلنسان:
  
 

  الملكية الفكرية
  الملكية الفكريةلماذا تحمي الدول 
  

  االرهاب واسبابه
  التصدي لإلرهاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثاني
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 {الديمقراطية }
 

  مفهوم الديمقراطية:
  : الديمقراطية المباشرة والصعوبات التي تواجهها

  : النيابية وخصائصها أوالديمقراطية غير المباشرة 
  إليهامزايا الديمقراطية غير المباشرة واهم االنتقادات التي وجهت 

  الديمقراطية شبه المباشرة واهم مظاهرها
  

 سلطات الدولة الثالث
  : ةالسلطة التنفيذي : أوالً 

 التنفيذية السلطة وظائف
   :التشريعية السلطة :ثانياً 

 التشريعية السلطة وظائف
  القضائية السلطة :ثالثاً 

 يةقضائال السلطة وظائف
  
  

 تعريف مبدأ الفصل بين لسلطات
  
  

   العامة والديمقراطية  الحريات
  

  خصائص النظام الديمقراطياهم  
 الديمقراطيةمزايا  أهم

  المكونات الرئيسة للديمقراطية
  
  
  

   أهم نظم االنتخاب 
  أ. االنتخاب المباشر واالنتخاب غير المباشر .
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  االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمةب. 
  ونظام التمثيل النسبي باألغلبيةنظام االنتخاب ج. 
  

  أركان الديمقراطية
  

  الرأي العام ودوره في ضمان حقوق وحريات اإلنسان
  . قيد على تشريع القوانين المحددة للحقوق باعتباره الرأي العام -أوال :

                المتعلقة التنفيذية السلطةرقيب على تصرفات  من حيث هوالعام  الرأي -ثانيا : 
 . بالحقوق والحريات

  الرأي العام باعتباره رقيبا على تصرفات األفراد المناقضة للحقوق والحريات. -ثالثا :
   
  -ماية حقوق اإلنسان وحرياته هي :اهم الوسائل التي يستخدمها الرأي العام لح 
  . الصحافة 1
  . األحزاب السياسية2
  

  تقييم النظام الديمقراطي
  أوال : ايجابيات النظام الديمقراطي ومحاسنه 

  سلبيات النظام الديمقراطي ومساوئهثانيا: 
  
  

 
 


