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 القانون  القسم  الحقوق  الكلية 
 1410060 رقم المادة مبادئ حقوق انسان اسم المادة الدراسية
 القانون الدولي العام للمادة المتزامن/المتطلب السابق ساعات 0 الساعات المعتمدة

 
 الوصف المختصر للمادة: 

ت القديمة والديانات السماوية والعصر الحديث. كما تعالج تتناول هذه المادة المفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان في الحضارا      
مضمون حقوق اإلنسان التي تكفل له احترام كرامته بوصفه إنسانا وصيانة جميع الحقوق التي ترتبط بآدميته وفي مقدمتها الحق 

لغاء الرق وحق اللجوء إلى القضاء. وكذلك  الحقوق االقتصادية والثقافية، في الحياة والسالمة الشخصية وحق التمتع بالجنسية وا 
مثل حق العمل والحق في التعليم. كذلك تتضمن هذه المادة اإلشارة إلى الوثائق الدولية التي تتعلق بحقوق اإلنسان والجهود الدولية 

 والقانون األردني في مجال االعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
 

 أهداف ومخرجات التعلم للمادة الدراسية
 التعرف على القواعد الرئيسية التي تحكم حقوق النسان ول الهدف ال 

مخرجات التعلم 
 للهدف الول 

 عد القانون الدولي.وا تمييز القواعد التي تحكم حقوق االنسان عن غيرها من وق 1.1
 التعرف على مصادر حقوق االنسان. 1.1
 معرفة مراحل تطور القواعد القانونية لحقوق االنسان. 1.1

 لتزام بهاال التعرف على اهمية حقوق النسان ومدى  لثاني الهدف ا

مخرجات التعلم 
 للهدف الثاني 

 التعرف على أهمية حقوق االنسان مدى االلتزام بتطبيقها. 1.1
 القدرة على تحديد أنواع الحقوق األساسية التي يتمتع بها االنسان 1.1
 اصة وكيفية مواءمتها في القوانين الوطنية للدولالتمييز بين اتفاقيات حقوق االنسان العامة والخ 1.1

 حماية حقوق النسان ضماناتتحديد  الهدف الثالث 

مخرجات التعلم 
 للهدف الثالث 

 التعرف على الضمانات القانونية لحقوق االنسان. 1.1
 معرفة اليات الحماية الوطنية واليات الحماية الدولية لحقوق االنسان. 1.1
 ك حقوق االنسان.امعرفة كيف يتم تقديم الشكاوى والبالغات في حال انتهالقدرة على  1.1

 أدارك الطالب لحقوقية التي يفترض ان يتمتع بها الهدف الرابع 

مخرجات التعلم 
 للهدف الرابع 

 معرفة التمييز بين حقوق االنسان العامة وحقوق االنسان الخاصة. 1.1
 بالشرعة الدولية لحقوق االنسان. القدرة على ان يكون للطالب المعرفة 1.1
 ان يكون هناك قدرة للطالب تمكنه من مناقشة وطرح األفكار المتعلقة لحقوق االنسان. 1.1

 .6104 -5ط –عمان  –دار الثقافة  –د. سهيل حسين الفتالوي  –حقوق اإلنسان  -1 الكتاب المعتمد:

 المراجع العلمية:
 –عمان  –دار الثقافة  – غازي حسن صبارينيد.  –ية الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساس -1

 (.6100) – 0ط
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 التوزيع الزمني    

عدد  السبوع
الصفحات في الكتاب  الموضوعات الساعات

 مالحظات المعتمد

11 
1 
1 
1 

 تاريخ حقوق اإلنسان
  –الرومانية(  –الحضارات القديمة )اليونانية 
 اإلسالمية( –ة المسيحي –الديانات السماوية )اليهودية 

  12 - 11ص 

11 
1 
1 
1 

 مدرسة القانون الطبيعي
  14 - 13ص  أمريكا( –فرنسا  –حقوق اإلنسان في إعالنات الحقوق والدساتير )إنكلترا 

11 
1 
1 
1 

 الجهود الدولية واإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان 
التفاقية  –اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  –األمم المتحدة  –) ميثاق 

 وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم ( –األوروبية 
  31 -21ص 

11 
1 
1 
1 

 الحقوق المدنية والسياسية 
 حق الشعوب في تقرير مصيرها

 الحق في الحياة
  143  - 31ص 

12 
1 
1 
1 

 حق الجنسية
 التحرر من التعذيب

 إلغاء الرق والعبودية
  141 – 121ص 

13 
1 
1 
1 

  111 - 114ص  ة األقليات. حماية الالجئ، حماي

13 
1 
1 
1 

 حرية النتقال، حماية العمال
  131 - 133ص  حماية الفرد في خصوصياته ، حماية السجناء.

14 
1 
1 
1 

 حماية النشاطات الفكرية
 حرية الفكر والضمير والديانة

 حرية الرأي والتعبير واإلعالم والتصال
  111 - 111ص 

11 
1 
1 
1 

السبل الوطنية والدولية لحماية حقوق -لسياسية والنقابيةحماية النشاطات ا
 .النسان

 حرية التجمع 
 الحقوق السياسية

  111 - 111ص 

11 
1 
1 
1 

  112 - 111ص  المحاكم الوطنية. 

11 
1 
1 
1 

  111 - 111ص  المحاكم الدولية المؤقتة.
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11 
1 
1 
1 

 القضاء على التمييز والتعصب، المحكمة الجنائية الدولية.
 المساواة.

 التمييز العنصري.
  112- 111ص 

11 
1 
1 
1 

  111 – 112ص المنظمات المتخصصة بحماية حقوق النسان.

11 
1 
1 
1 

  112 - 111ص  المحاكم الوطنية. 

12 
1 
1 
1 

  111 - 111ص  المحاكم الدولية المؤقتة.

13 
1 
1 
1 

   

 

للمواد  طريقة التقييم
 النظرية

 %11المشاركة    = 
 %11=   تحان األولاالم

 %11=  االمتحان الثاني
 %21= االمتحان النهائي

طريقة التقييم للمواد 
 العملية

 %21=   الفصل اعمال 
 )تقارير، أبحاث، امتحانات يومية( 

 %21=  االمتحان النهائي
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