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 خطة مساق حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون
 

 أبو هربيد . عاطف محمدد مدرس المساق:

 aharbeed@iugaza.edu.ps البريد االلكتروني:

 وصف المساق : 

وفرهففا الوثففا ق التفي صففدرن بقفف أ حوففوق ا نسفاأح واليففمانان التففي ت نسففاأ وأنواع ففاح ولمحفخ تاري يففخ عففأتعريفف حوففوق ا     .1
 القريعخ ل ذه الحووق.

الحريفخ برروع فاا الحريفخ السياسففيخ بمفا ففي ذلففن حريفخ االنتمفاط ةالديموراطيففخشح وحريفخ الترقفيفح وتففولي الو فا ف العامفخح ثفف     .2
 الحريان الررديخ.

 حق حمايخ األنرس واألعراض واألموال واألنساب.      .3

 الحق في العدل والمساواة برروع ما.      .4

 أبرز التطبيوان للحووق السابوخ في القريعخ والوانوأ.      .5

 األهداف العامخ للمساق:
 رس  تصور عا  عأ طبيعخ الحق في القريعخ ا سالميخ موارنخ بالوانوأ الويعي.      .1
 الحرب. التعرف على مجموعخ الحووق الممنوحخ لألفراد مأ وج خ ن ر التقريعان المتعددة في زمأ السل  و       .2

 تحديد يوابط حووق ا نساأ وقيودها.      .3
 تمكيأ الطالب مأ أأ يكوأ له رأي محدد وسلي  مأ قيايا حووق ا نساأ التي تقغل المجتمع المحلي والدولي.        .4

 محتوى المساق:
.ي القريعخالتعريف بالمساق وتوزيع مرردان المادة ح تعريف الحق وتوسيماته ف األسبوع األول  

 توسيمان الحق في الوانوأ الويعي. األسبوع الثاني
ي ا سال .تعريف عا  بحووق ا نساأ وتويي  وثا و ا الدوليخح ومنزلخ الحووق ف األسبوع الثالث  

 الحريخ في ا سال  قيمت ا وقيودها. األسبوع الرابع
 الديموراطيخ: أساس ا وأركان ا وصورها و صا ص ا. األسبوع ال امس
 موقف ا سال  مأ الديموراطيخ. األسبوع السادس
 موارنخ القورى بالديموراطيخ. األسبوع السابع
 وسا ل إسناد الحك  في الوانوأ الويعي. األسبوع الثامأ

 وسا ل إسناد الحك  في ا سال . وحق االنت اب. األسبوع التاسع

 حق الترقيفح وحق تولي الو ا ف العامخ. األسبوع العاقر

 الجامعخ ا سالميخ ف غزة

 

 القريعخ ا سالميخقسفف  :           

 متطلب جامعخ                القريعخ والوانوأكليففخ : 

  
  

  



 الوانوأ الدولي ا نساني تطوره ومصادره. ألسبوع الحادي عقرا
 حمايخ األسرى في الوانوأ ا نساني. حووق األسرى في ا سال . األسبوع الثاني عقر

 حمايخ المدنييأ واألعياأ المدنيخ.   األسبوع الثالث عقر

حمايخ الجرحى والغرقى والموتى والمرووديأ.  األسبوع الرابع عقر  

 مراجعخ. سبوع ال امس عقراأل

 أسلوب تدريس المساق:
 . PowerPointاستعمال تونيان الحاسوب وعروض  .1

 الحوار والمناققخ. .2
 ا لواط والمحايرة. .3

 مراجع المساق:
 المرجع الر يس :        أ.

 حووق ا نساأ والوانوأ ا نساني بيأ القريعخ والوانوأ ح د. إسماعيل األسطل.
 المراجع ا يافيخ :         ب.

 ا سال  وحووق ا نساأ ح د. محمد عمارة.      .1

 ا سال  وحووق ا نساأح الوطب طبليخ.      .2
 متطلبان دراسخ المساق: 

 الحيور.      .1
 التحيير.      .2
 المقاركخ الصريخ.      .3

 

 : التويي :تاسعا  

 ش درجخ أعمال الرصل موزعخ كما يلي:40.  ة1

 ومقاركخ. حيوردرجان ش 10ة*  
 ش درجخ امتحاأ نصف الرصل.30* ة
 ش درجخ ا تبار ن ايخ الرصل.60ةب. 

  

 مدرس المساق

 .عاطف محمد أبو هربيدد

 

 


