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 المادة النظرية  التاريخ
 تعريف حقوق االنسان  االسبوع االول  1

 سمات وخصائص حقوق االنسان  االسبوع الثاني 2

 أنواع حقوق االنسان  مصادر و  االسبوع الثالث  3

 حقوق االنسان في الحضارات القديمة   االسبوع الرابع  4

 حقوق االنسان في حضارة وادي النيل   االسبوع الخامس 5

 حقوق االنسان في الحضارة اليونانية والرومانية  االسبوع السادس 6

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع السابع  7

 ية االسالمالديانة حقوق االنسان في   االسبوع الثامن  8

 لديانة المسيحيةحقوق االنسان في ا االسبوع التاسع  9

 حقوق االنسان في العصر الحديث االسبوع العاشر 10

 المواثيق الدولية لحقوق االنسان  االسبوع الحادي عشر  11

 المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان   االسبوع الثاني عشر 12

 اإلعالن العالمي لحقوق االنسان   االسبوع الثالث عشر  13

 امتحان شهري في المادة النظرية   الرابع عشر ا السبوع 14

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية   االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة االسبوع السادس عشر 16

 الديموقراطية ومفهوم  اصل  االسبوع السابع عشر 17

   المبادئ العشر للديموقراطية االسبوع الثامن عشر 18

 أنواع الديموقراطية  االسبوع التاسع عشر 19

 مقومات الديموقراطية   االسبوع العشرون  20

 مستلزمات الديموقراطية   االسبوع الواحد والعشرون   21

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

 في المادة النظرية  امتحان شهري  االسبوع الثالث والعشرون  23

 النظام الرئاسي والبرلماني والمجلسي و المحكمة الدستورية االسبوع الرابع والعشرون 24

 الدولة المركبة والبسيطة واالتحاد الفدرالي والكونفدرالي   االسبوع الخامس والعشرون  25

 االمبريالية والفاشية واألوتوقراطية  االسبوع السادس والعشرون  26

 و االرستقراطية وااليدلوجية والتكنوقراطية االئتالف واالتفاقية والمعاهدات  السبوع السابع والعشرون ا 27

 والشيوعية والليبرالية واالشتراكية والعلمانية   ةالبيروقراطي االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع التاسع والعشرون  29

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية  ثالثون االسبوع ال 30
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