
 
 

 

 الخطة الدراسية 
 2023-2022 العام الدراسي                              

 

 رباب كريم كيطان  االسم
 Rabab_k1973@gmail.com البريد االلكتروني 

 قراطيةو والديم حقوق االنسان  اسم المادة 
 وفق النظام السنوي  مقرر الفصل 
 والديمقراطية نسان اال ق حقوفي مفاهيم  اكساب الطالب معارف  اهداف المادة

 التفاصيل االساسية للمادة
 

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

 محاضرات استاذ المادة   الكتب المنهجية 
 

 لدليمي ا لضاالستاذ الدكتور عباس فا  –حقوق االنسان  كتاب  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 

 تقويم العلميجهاز االشراف وال

 ديالى  الجامعة :
 الفنون الجميلة  الكلية :

ينمائية ،السالفنون التشكيليةقســم :ال
  زونية والتلفي 

 االول المرحلة :
 رباب كريم كيطان  اسم المحاضر الثالثي :

 مساعد  أستاذ اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 الجميلة  كلية الفنون  :مكان العمل 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي      

ت 
 

 المادة النظرية  التاريخ
 ف حقوق االنسان تعري االسبوع االول  1

 سمات وخصائص حقوق االنسان  االسبوع الثاني 2

 حقوق االنسان   أنواعمصادر و  االسبوع الثالث  3

 ديمة  حقوق االنسان في الحضارات الق  بوع الرابع ساال 4

 حقوق االنسان في حضارة وادي النيل   امساالسبوع الخ 5

 حقوق االنسان في الحضارة اليونانية والرومانية  االسبوع السادس 6

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع السابع  7

 ية االسالمة الديانحقوق االنسان في   االسبوع الثامن  8

 حقوق االنسان في الديانة المسيحية بوع التاسع االس 9

 االنسان في العصر الحديث حقوق االسبوع العاشر 10

 المواثيق الدولية لحقوق االنسان  االسبوع الحادي عشر  11

 المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان   االسبوع الثاني عشر 12

 العالمي لحقوق االنسان   اإلعالن عشر  االسبوع الثالث 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

 الديموقراطية فهوم مو اصل  االسبوع السابع عشر 17

   العشر للديموقراطية المبادئ االسبوع الثامن عشر 18

 الديموقراطية  أنواع االسبوع التاسع عشر 19

 مقومات الديموقراطية   االسبوع العشرون  20

 مستلزمات الديموقراطية   االسبوع الواحد والعشرون   21

 السلطات (  )الدستور ، الفصل بين اهم المصطلحات السياسية  االسبوع الثاني والعشرون  22

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع الثالث والعشرون  23

 المحكمة الدستوريةو النظام الرئاسي والبرلماني والمجلسي  االسبوع الرابع والعشرون 24

 الدولة المركبة والبسيطة واالتحاد الفدرالي والكونفدرالي   لعشرون االسبوع الخامس وا 25

  واألوتوقراطيةاالمبريالية والفاشية  والعشرون  االسبوع السادس 26

 تكنوقراطية االرستقراطية وااليدلوجية وال و االئتالف واالتفاقية والمعاهدات  االسبوع السابع والعشرون  27

 والشيوعية والليبرالية واالشتراكية والعلمانية   ةالبيروقراطي والعشرون االسبوع الثامن 28

 امتحان شهري في المادة النظرية   شرون االسبوع التاسع والع 29

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية  االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 توقيع العميد :                                   توقيع االستاذ :        
 

 م. رباب كريم كيطان   .ا                  

 العراق  مجهورية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

   السينماية والتلفيزونية  ،الفنون التشكيلية اسم القســم :

 االولالمرحلة :
   رباب كريم كيطاناسم المحاضر الثالثي :

 مساعد  أستاذ اللقب العلمي :
 ماجستير  المؤهل العلمي :

 ميلة كلية الفنون الج مكان العمل  :


