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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم بشار عبد الجبار شبيب   

 Bashar.shebib@yahoo.com  البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: الديمقراطية وحقوق االنسان

اسبوع للفصل الثاني للمرحلة  15صل االول واسبوع للف 15ساعة مقررة في  60المادة موزعة على 

 االولى
 :مقررالفصل

تعريف الطالب بالديمقراطية بشكل مباشر وغير مباشر اضافة الى تعلم الطلبة بمفهوم حقوق االنسان فيي 

 الحضارات القديمة وفي الشرائع واالديان السماوية وفي االسالم
 ة:الماد أهداف

ق االنسان عن طريق الشرح والسؤال والجوابتعريف الطلبة بالديمقراطية وحقو  ة:التفاصيل االساسيه للماد 

 ة:الكتب المنهجي ال يوجد كتاب محدد وباالعتماد على مصادر عديدة

كتاب الديمقراطية وحقوق االنسان للدكتور محمد عابد الجابري -1  

حقوق االنسان للدكتور عباس فاضل جواد -2  
 ة:المصادر الخارجي

النهائياالمتحان   الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات 

 60%  /  20%  األول  20% 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

ممكن االعتماد على البحوث التي يقدمها الطالب لتطوير مهاراته في هذا المجال وكذلك االنترنت وبشكل 

 نظري
 :ةمعلومات اضافي

 

 

 

mailto:Bashar.shebib@yahoo.com
mailto:Bashar.shebib@yahoo.com


    ديالى:الجامعةأسم 

 لطب البيطريا : الكليةأسم 

 صحة العامة البيطريةال:لفرعأسم ا

 المرحلة: االولى

  بشار عبد الجبار شبيبأسم المحاضر: 

 استاذ مساعداللقب العلمي: 

  دكتوراه مي: المؤهل العل

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج تملئ االستمارة بواسطة *  

 .PDFاالنترنت بصيغة ملف  شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على  *
 

 

 لدراسي االولالفصل ا – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 مفهوم الديمقراطية  
 األسبوع االول

1 

 مفهوم الديمقراطية  
 األسبوع الثاني

2 

 جذور الديمقراطية  
 األسبوع الثالث

3 

 جذور الديمقراطية  
 األسبوع الرابع

4 

 تعريف الديمقراطية  
 األسبوع الخامس

5 

 نعريف الديمقراطية  
 األسبوع السادس

6 

 نظام الشورى نظام ديمقراطي اسالمي  
 األسبوع السابع

7 

 مزايا الديمقراطية  
 األسبوع  الثامن

8 

 مزايا الديمقراطية  
 األسبوع التاسع

9 

   
 اركان الديمقراطية

 األسبوع العاشر
10 

   
 اركان الديمقراطية

 األسبوع الحادي عشر
11 

 المكونات الرئيسية للديمقراطية  
 األسبوع الثاني عشر

12 

 المكونات الرئيسية للديمقراطية  
 األسبوع الثالث عشر

13 

 خصائص الديمقراطية  
 األسبوع الرابع عشر

14 

 نظريات الديمقراطية  
 

 األسبوع الخامس عشر
15 

 16 األسبوع السادس عشر نظريات الديمقراطية  

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس                                   

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 مفهوم حقوق االنسان  
 ع االولاألسبو

1 

 مفهوم حقوق االنسان  
 األسبوع الثاني

2 

 الحق في اللغة واالصطالح  
 األسبوع الثالث

3 

 الحق في اللغة واالصطالح  
 األسبوع الرابع

4 

 اركان الحق  
 األسبوع الخامس

5 

 اركان الحق  
 األسبوع السادس

6 

 حقوق االنسان وتطورها في التاريخ البشري  
 األسبوع السابع

7 

 حقوق االنسان في الحضارات القديمة  
 األسبوع  الثامن

8 

   
 حقوق االنسان في الحضارات القديمة االخرى

 األسبوع التاسع
9 

 حقوق االنسان في االديان والشرائع السماوية  
 األسبوع العاشر

10 

 مفهوم حقوق االنسان  
 األسبوع الحادي عشر

11 

 خصائص حقوق االنسان  
ثاني عشراألسبوع ال  

12 

 حقوق االنسان في االسالم  
 األسبوع الثالث عشر

13 

 حرية االعتقاد والتعبير من الحقوق االنسانية  
 األسبوع الرابع عشر

14 

 حقوق المرأة في االسالم  
 األسبوع الخامس عشر

15 

 16 األسبوع السادس عشر العقوبات في االسالم  
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