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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 زينب فالح مهدي  االسم
 Zainab_hfmZainab_hfmyahoo.com البريد االلكتروني

 حقوق االنسان والديمقراطية اسم المادة
  مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 جعل الطالب قادرا على ان :
 عنى حقوق االنسان.يعرف م -1
 يعرف تطور حقوق االنسان عبر التاريخ. -2
 يميز معنى الديمقراطية . -3

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 تعريف حقوق االنسان وتطوره عبر التاريخ . -1
 تعريف الديمقراطية وتطورها عبر التاريخ . -2
 

 الكتب المنهجية
 
 

 كتاب حقوق االنسان والطفل والديمقراطية

 رجيةالمصادر الخا
 
 

 سلسلة محاضرات في حقوق االنسان تدرس في جامعة بغداد . -1
 سلسلة محاضرات في الديمقراطية تدرس في الجامعة المستنصرية . -2
 عدد من المواد التي اقرتها الوزارة  -3

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي تقديرات الفصل
22% 22%   62% 

 معلومات اضافية
 
 

     

 

 

 

 ديالىاسم الجامعة:
 الهندسةاسم الكلية:
 الهندسة المدنيةاسم القسم:

 االولىالمرحلة:
 مهدي زينب فالحالثالثي: اسم المحاضر
 مدرس:اللقب العلمي

 ماجستيرالمؤهل العلمي:

 المكتبةمكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

في الحضارات حقوق االنسان   1

 .القديمة 

  

حقوق االنسان في الشرائع   2

 . السماوية

  

   .مصادر العالمية حقوق االنسانال  3

   .المصادر الوطنية حقوق االنسان  4

ضمانات حقوق االنسان على   5

 الصعيد الداخلي .

  

ضمانات حقوق االنسان في   6

 االسالم  .

  

ضمانات حقوق االنسان على   7

 .الصعيد الدولي 

  

دور المنضمات االقليمية في   8

  حماية حقوق االنسان .

  

التقدم التكنلوجي وأثره على   9

 . الحقوق والحريات

  

االحزاب السياسية وحقوق   11

  االنسان .

  

   .العولمة وحقوق االنسان   11

  –مفهوم الديمقراطية ) تطوره   12

 . تعريفه _ ابعاده (

  

    جذور مفهوم الديمقراطية .  13

   . الديمقراطية المباشرة   14

 ديالىاسم الجامعة:
 الهندسةاسم الكلية:
 الهندسة المدنيةاسم القسم:

 االولىالمرحلة:
 مهدي زينب فالحاسم المحاضر الثالثي:

 مدرساللقب العلمي:
 ماجستيرالمؤهل العلمي:

 المكتبةمكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



   . الديمقراطية شبه المباشرة   15

   .الديمقراطية التمثيلية النيابية   16

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

   .المجلس النيابي   17

   . مفهوم االنتخاب وتكييفه القانوني  18

   .هيئة الناخبين   19

   المرأة واالنتخاب .   21

   تنظيم عملية االنتخاب .  21

   . يتالتصو  22

االنتخاب المباشر واالنتخاب غير   23

 .المباشر

  

االنتخاب الفردي واالنتخاب   24

 .بالقائمة 

  

نظام التصويت االختياري   25

 .والتصويت االجباري 

  

   . نظام التصويت السري والعلني   26

   . نظام تمثيل المصالح  27

( من االعالن  41-1مواد من )   28

 .العالمي

  

( من االعالن  41-1مواد من )   29

 .العالمي

  

( من االعالن  41-1مواد من )   31

 .العالمي

  

 

  :ٍتوقيع العميد          :توقيع االستاذ


