
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 السنويةاستمارة الخطة التدريسية 

سعد خضير عباس االسم 
 -البريد االلكتروني 

 الديمقراطية و حقوق االنساناسم المادة 
 سنويمقرر الفصل 

المادة  أهداف
 
 

 المجتمعتعريف الطالب بمفهوم الديمقراطية و حقوق االنسان في جميع مجاالت 

للمادة  األساسيةالتفاصيل 
 
 

 مفهوم الديمقراطية و حقوق االنسان و التعريف بهما و خصائص واركان كل منهما

الكتب المنهجية 
 
 

 ال يوجد كتاب منهجي

المصادر الخارجية 
 
 

 للدكتور حممد عابد اجلابري( الدميقراطية وحقوق اإلنسان)كتاب  .1

لدليمي حقوق االنسان للدكتور عباس فاضل ا .2

االمتحان النهائي المشروع  الفصل الدراسي الثانيالمختبر  االول الفصل الدراسيتقديرات الفصل 
20% - 20%  -60% 

معلومات اضافية 
 
 

     الموضوع نظري

 

 

 

 دٌالى :اسم الجامعة
 الطب البٌطري :اسم الكلٌة
 الفسلجة واالدوٌة :اسم القسم

 االولى :المرحلة
 ٌر عباسسعد خض :اسم المحاضر الثالثً

 استاذ مساعد :اللقب العلمً
  :المؤهل العلمً

 الطب البٌطري :مكان العمل

جمهورٌة العراق           

  

وزارة التعلٌم العالـً والبحـث العلمـً

    

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً   



 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                   

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملٌة نظرٌةالمادة ال التارٌخ

   مفهوم الدٌمقراطٌة األسبوع األول 1

   مفهوم الدٌمقراطٌة األسبوع الثانً 2

   جذور الدٌمقراطٌة األسبوع الثالث 3

   جذور الدٌمقراطٌة األسبوع الرابع 4

لخامساألسبوع ا 5    ف الدٌمقراطٌةيتعر 

   ف الدٌمقراطٌةيتعر األسبوع السادس 6

   مزاٌا الدٌمقراطٌة األسبوع  السابع 7

   خصائص الدٌمقراطٌة األسبوع الثامن 8

لتاسعاألسبوع ا 9    النظرٌات الدٌمقراطٌة 

راألسبوع العاش 10    النظرٌات الدٌمقراطٌة 

   المكونات الرئٌسٌة للدٌمقراطٌة  األسبوع الحادي عشر 11

   الرئٌسٌة للدٌمقراطٌة المكونات  األسبوع الثانً عشر 12

ثالث عشراألسبوع ال 13    امتحان فصلً 

الرابع عشر األسبوع 14    اركان النظام الدٌمقراطً 

   الدٌمقراطٌة و المجتمع االسبوع الخامس عشر 15

   الدٌمقراطٌة و المجتمع االسبوع السادس عشر 16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   ان مفهوم حقوق االنس  17

   مفهوم حقوق االنسان   18

   الحق فً اللغة و االصطالح  19

   الحق فً اللغة و االصطالح  20

   اركان الحق  21

   اركان الحق  22

   حقوق االنسان قبل االسالم  23

جمهورٌة العراق           

  

وزارة التعلٌم العالـً والبحـث العلمـً

    

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً   

 دٌالى :اسم الجامعة
 الطب البٌطري :اسم الكلٌة
 الفسلجة واالدوٌة :اسم القسم

 االولى :المرحلة
 سعد خضٌر عباس :اسم المحاضر الثالثً

 استاذ مساعد :اللقب العلمً
  :المؤهل العلمً

 الطب البٌطري :مكان العمل



   حقوق االنسان قبل االسالم  24

   حقوق المراة فً االسالم  25

   حقوق اخرى  26

   فصلًامتحان   27

   حقوق االنسان فً االسالم  28

   العقوبات وحقوق االنسان  29

   العقوبات وحقوق االنسان  30

 

 

  ٍ:توقٌع العمٌد          :توقٌع االستاذ


