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 جامعة فيالدلفيا

 كلية الحقوق
القانون العامقسم   

 الفصل الدراسي األول/ السنة الدراسية 2013/2012
 

 المنهاج الدراسي

 

حقوق انسان وقانون دولي إنساني:المــادةن اعنو  0420245:المــادةرقم    

السنة األولى:مستوى المادة  المتطلب السابق و/ أو المرافق: 

3.15-2.45وقت المحاضرة: ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
كانه مو  رقم المكتب  

الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

/ كلية الحقوق312 أستاذ مساعد د. غازي صباريني  10.00-4.00   

 

  :المادةوصف 
ــــــدى يتنــــــاول موضــــــوعات قــــــانون حقــــــوق االنســــــان  ــــــف القــــــرون ول ــــــوق االنســــــان عبــــــر مختل لمحــــــة عــــــن تطــــــور مفهــــــوم حق

الحضـــــــارات المختلفـــــــة التـــــــي مـــــــرت علـــــــى االنســـــــانية، مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى الحقـــــــوق االساســـــــية لإلنســـــــان فـــــــي المجـــــــاالت 

السياســــــية واالقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والثقافيــــــة فــــــي حيــــــاه الشــــــعوب وأهميــــــة التشــــــريعات الوطنيــــــة والدوليــــــة فــــــي القضــــــاء 

  مييز والعصب والعنصرية وعدم المساواة التامة بين الرجال والنساء.على الت

 

  :المادةأهداف 
  تزويد الطلبة بالمعرفة االساسية والمتقدمة لموضوع حقوق االنسان وتطورها عبر مختلف العصور -1

 تطوير مهارات الطلبة الذهنية والعلمية في مجاالت حقوق االنسان وتطبيقاتها العلمية والقضائية -2
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تطـــــوير مهـــــارات الطلبـــــة فـــــي كتابـــــة واعـــــداد البحـــــوث القانونيـــــة ذات العالقـــــة بحقـــــوق االنســـــان وفقـــــًا للمـــــنهج العلمـــــي  -3

 السليم

  تمكين الطلبة من العمل بروح الفريق الواحد واالتصال بفعالية مع االخرين واالستجابة السريعة للمستجدات -4

  مكونات المادة:
 الناشر، سنة النشر)الكتب (العنوان، المؤلفون، * 

 
 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

الـــوجيز فـــي حقـــوق االنســـان وحرياتـــه 
  االساسية

  2010  عمان -دار الثقافة  د. غازي صباريني

 
 

 (أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ)  المواد المساندة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 حيث ينطبق)( ةدليل الدراس* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )دراسية ودليل المختبر (حيث ينطبقالواجبات الدليل * 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

  طرق التدريس:
  مجموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغيرهامحاضرات، مجموعات نقاش، 

  
  م:التعلّ نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 

حقــــــوق االنســــــان وعالقتهــــــا بالجوانــــــب السياســــــية واالقتصــــــادية واالجتماعيــــــة إظهــــــار معرفــــــة متقدمــــــة بمبــــــادئ ومفــــــاهيم  2أ/

    والعدالة وغيرها.والثقافية ومواضيع التعصب والعنصرية وعدم المساواه وحق تقرير المصير 

  كالنظم السياسية واالجتماعية وغيرها حقوق االنسانااللمام بالموضوعات ذات العالقة ب 4أ/

االلمـــــــــام بالهيئـــــــــات ذات العالقـــــــــة بمتابعـــــــــة مواضـــــــــيع حقـــــــــوق االنســـــــــان كالمنظمـــــــــات الدوليـــــــــة واالقليميـــــــــة والمحليـــــــــة  5أ/

  واختصاصاتها حقوق االنسانالمهتمة ب

  مناهج البحث العلمي القانوني ومصادر المعرفة القانونيةااللمام بأساليب و  6أ/

 (القدرة على التفكير والتحليل) المهارات العقلية 

  إظهار مقدرة على تطبيق المعرفة النظرية بحقوق االنسان على حاالت ومسائل واقعية حقيقية أو مفترضة. 1ب/
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القــانوني والتعامــل األمثــل مــع الفرضــيات المطروحــة فــي ضــوء إظهــار مقــدرة علــى ايجــاد الحلــول والمناقشــات والجــدل  5ب/

  .الظروف
  

 (الشخصية واألكاديمية) مهارات التواصل 

  .اظهار مقدرة على ايجاد الحلول المنطقية للمشاكل العلمية التي تظهر في الواقع العلمي 1ج/   
  

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

  االلمام بالتشريعات والقوانين واالتفاقيات الدولية واالقليمية في مجاالت حقوق االنسان 4د/    

  التعامل مع المواضيع ذات العالقة بحقوق االنسان سواء على صعيد المجتمع الدولي أو االقليمي أو المحلي 5د/

  أدوات التقييم:
 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 اختبارات قصيرة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 واجبات دراسية 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 االمتحان النهائي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني
 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 20 المشاريع

 100 المجموع
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  التوثيق واألمانة األكاديمية:

 (مع أمثلة توضيحية) أسلوب التوثيق 

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 حقوق الطبع والملكية* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 تجنب االنتحال 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
  

 والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 وأوقات تسليمها

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع  األسبوع 

 (1) تاريخ حقوق االنسان  

 (2) حقوق االنسان في اعالنات الحقوق والدساتير  

  الجهود الدولية في مجال حقوق االنسان 

 

(3) 

 (4)  االعالن العالمي لحقوق االنسان 

 (5) العهدين الدوليين لحقوق االنسان  

 (6) ةالحقوق المدنية والسياسي  

 االمتحان األول
 (7) الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 (8) حقوق اإلنسان في المواثيق الدولية 

 (9) دور االمم المتحدة في مجال حقوق االنسان  

والسيطرة على ثرواتها  حق الشعوب في تقرير مصيرها 

 ومواردها الطبيعية.

(10) 

  ء واالطفالءلعبودية واالتجار بالنساوا الغاء الرق  

 

(11) 

 االمتحان الثاني

 (12) المساواه بين الرجال والنساء  

 (13) القضاء على التميز والتعصب الديني والقومي  

 (14) واقع حقوق االنسان في الوطن العربي  

القانون الدولي االنساني ومصادره والنزاعات المسلحة   

الدولية وغير الدولية واألشخاص المحميون والممتلكات 

 الثقافية.

(15) 

نموذج امتحان 
 (اختياري)

واجبات الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في  

 تنفيذ القانون الدولي االنساني

(16) 

االمتحان 
 النهائي

 

 
   



 6

 

  الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

  الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ
  

  (المواظبه) سياسة الدوام
ٕاذا غــاب الطالــب أكثــر مــن و %) مــن مجمــوع الســاعات المقــررة للمــادة. 15ال يســمح للطالــب بالتغيــب أكثــر مــن (

عميــد الكليــة، يحــرم مــن التقــدم  دون عــذر مرضــي أو قهــري يقبلــهمــادة %) مــن مجمــوع الســاعات المقــررة لل15(
ا كــان الغيــاب بســبب المــرض او لعــذر قهــري يقبلــه أما إذلالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفرًا)، 

  . عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبًا من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب
   
  

  عـالمراج
  الكتب

 حقوق االنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية -محمد يوسف علوان

  حقوق االنسان في االردن بين سيادة القانون واستقالل القضاء -ابراهيم بكر

  الديمقراطية وحقوق االنسان في الوطن العربي -علي الدين هالل

  االنسان النظام االوروبي لحماية حقوق -محمد أمين الميداني

 

 المجالت العلمية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 المواقع االلكترونية
  جامعة فيالدلفيا -االلكترونية القانونية لطلبة كلية الحقوق انظر دليل المصادر

  


