
 
 

 

 الخطة الدراسية
 2019-2018 –العام الدراسي                              

 

 رباب كريم كيطان االسم
 Rabab.k1973@gmail.com البريد االلكتروني

 قراطيةو والديم حقوق االنسان اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 والديمقراطيةق االنسان حقوفي مفاهيم اكساب الطالب معارف 

 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اسبوعا  30تتوزع مفرداتها على مدى مادة نظرية بواقع ساعتين اسبوعيًا)وحدتين( 
 امتحانات شهرية ونهائية  نهايتضم

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 لدليمي االستاذ الدكتور عباس فاظل ا –حقوق االنسان  المصادر الخارجية

 القانون العالمي لحقوق االنسان 

 كتاب الديمقراطية وحقوق االنسان .د.محمد عابد الجابري 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  التقرير الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي االمتحان الشهري

25% 5% 10% 10% 50% 
 

 معلومات اضافية
 

درجات  10درجات و االمتحانات الشهرية  5شكل تقرير درجة تتوزع على  25الفصل الدراسي من 
 لكل امتحان 

 
 
 

 

 مجهورية العراق
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

 الفنون التشكيلية القســم :
 االول المرحلة :

 رباب كريم كيطان اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 الجميلة كلية الفنون  :مكان العمل 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

ت 
 

 المادة النظرية التاريخ
حقوق االنسان في الحضارات القديمة  -جذور تطور حقوق االنسان وتطورها عبر التاريخ   االسبوع االول 1

 والشرائع السماوية

 العقبات التي تواجه مفهوم عالمية حقوق االنسان -النسان في االسالم حقوق ا االسبوع الثاني 2

 اهم خصائص التي يتمتع بها حقوق االنسان -النظريات التاريخية للظهور الفلسفي لحقوق االنسان  االسبوع الثالث 3

 حقوق االنسان االجتماعية -اهم حقوق االنسان االساسية  االسبوع الرابع  4

 مفهوم مصطلح اماكي -تطور حقوق االنسان في التشريعات الوطنية  امساالسبوع الخ 5

 حق حل البرلمان - اركان النظام النيابي االسبوع السادس 6

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع السابع  7

 حقوق االنسان في االسالم -دور المراة في تاريخ العراق القديم  االسبوع الثامن  8

 االعتراف الدولي بحقوق االنسان -الحقوق المدنية والسياسية في االسالم  بوع التاسع االس 9

 حقوق االنسان في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة -االعالن العالمي لحقوق االنسان  االسبوع العاشر 10

 تائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساداالثار المدمرة والن -الفساد ) كيف يحدث الفساد ؟(  االسبوع الحادي عشر 11

 انواع الفساد االداري -الفساد االداري  االسبوع الثاني عشر 12

 مفهوم الحريات العامة -نظام الفصل بين السلطات  االسبوع الثالث عشر 13

 امتحان شهري في المادة النظرية   ا السبوع الرابع عشر 14

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية  االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة االسبوع السادس عشر 16

 التطور في مفهوم الحقوق والحريات العامة -نبذة تاريخية عن الحرية والحريات العامة  االسبوع السابع عشر 17

 ات العامةالنظام القانوني للحري -الفرق بين الحرية والديمقراطية االسبوع الثامن عشر 18

 اشكال الحريات العامة وانواعها -الحريات التي اكد عليها التشريع االسالمي االسبوع التاسع عشر 19

 انواع الديمقراطية  -مفهوم الديمقراطية  االسبوع العشرون  20

 ديمقراطيةالخلفية التاريخية لل -الديمقراطية وحقوق االنسان والعالقة بينهما االسبوع الواحد والعشرون  21

 االليات العامة للديمقراطية -الجذور التاريخية للديمقراطية في العراق  االسبوع الثاني والعشرون 22

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع الثالث والعشرون 23

 صور االستفتاء الشعبي  -االستفتاء الشعبي  االسبوع الرابع والعشرون 24

 الشروط العامة لنجاح النظام الديمقراطي -ابرز سمات الديمقراطية  لعشروناالسبوع الخامس وا 25

 الديمقراطية الليبرالية -مكونات وعناصر الديمقراطية الرئيسة  االسبوع السادس والعشرون 26

 اركان النظام الديمقراطي -الفصل بين الحكومة والبرلمان  االسبوع السابع والعشرون 27

 مبادىء الشرعية الدستورية -الشرعية الدستورية  والعشرون االسبوع الثامن 28

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع التاسع والعشرون 29

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 توقيع العميد :                                توقيع االستاذ :       
 

 م. رباب كريم كيطان                   

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 


