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 التدريسي: اسم أ.م.د. ندى موسى  عباس الموسوي 

E.mail:nadaal.mosawi@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: حقوق األنسان والديمقراطية 

 :لمقرر الفص اسبوع للمرحلة األولى 30مقررة في ساعة 60المادة موزعة على 

تعلم الطلبة وتعرفهم بتاريخ حقوق األنساان فاي الحراارال القديماة وفاي ال ارادي واادياان الساماوية 
وحقااوق اانسااان فااي ااساا م ارااافت الااى طلاا  تعريااا الطلبااة بممهااوم الديمقراطيةالمبا اار  و ياار 

 المبا ر 

 أهداف المادة:

وشـــرح ، وأســـتفســار ، وســــؤال وجـــواب أنموذجـــي.تعليم ،   التفاصيل األساسية للمادة: 

-3د. عال  االا   -2د.ماهر صالح عالالي ا جلورال  ا -1

 د.كامل عر  جلعنك د
 الكتب المنهجية:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 األول 20 20  60

 الثاني
 

 تقديرات الفصل:

يت لمتابعة البحوث التطويرية للطالب الخاصة بما يتعلق بتاريخ حقوق االنسان والديمقراطية /األنترن

 تطورات المتغيرات
 المصادر الخارجية:

 :معلومات اضافية البحوث المقترحة من قبل ذوي األختصـاص ومنـــاقــــشـتهــا



 

 

 

 الفصل الدراسي االول –جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

حقوق األنسان في الحرارال   
 القديمة

 األسبوع األول
1 

حقوق األنسان في الحرارة المصرية   
 القديمة

 األسبوع الثاني
2 

 حقوق األنسان في الحرارة اليونانية  
 ااسبوع الثالث

3 

اانسان في حرارال العراق حقوق   
 القديمة

 
 األسبوع الرابي 

4 

حقوق اانسان في ال رادي وااديان   
 السماوية

 ااسبوع الخامس
5 

حقوق األنسان في الديانتين   
 المسيحية واليهودية

 األسبوع السادس
6 

 مصادر حقوق اانسان   
 األسبوع السابي

7 

 األع ن العالمي لحقوق اانسان  
 األسبوع الثامن 

8 

 العهدان الدوليان الخاصان بحقوق اانسان   
 

 األسبوع التاسي 
9 

اع ن حقوق اانسان والمواطن   
 1789المرنسي 

 األسبوع العا ر
10 

الدساتير وااع نال المرنسية التي تلل   
األسبوع الحادي  1789اع ن الحقوق 

 ع ر 

11 

رمانال حقوق األنسان على الصعيد         
 الداخلي  

 الرمانال الدستورية 
 

ااسبوع الثاني 
 ع ر 

12 

األسبوع الثالث  الرمانال القرادية                 
 ع ر 

13 

األسبوع الرابي  رمانال حقوق األنسان في ااس م  
 ع ر

14 

   
 األمتحان النـظــري 

ااسبوع الخامس 
 ع ر 

15 

 عطلة نصف السنة

 

 

 

 

 

 



 الفصل الدراسي الثاني –جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

سب
ال
ا

ع
و
 

 جطور ممهوم الديمقراطية وتطورها  
 األسبوع األول

1 

 تعريا الديمقراطية  
 الثانيسبوع اا

2 

 الديمقراطية العالمية والخصوصية   
 الثالثااسبوع 

3 

 4 األسبوع الرابي ا كال الديمقراطية   

 الديمقراطية المبا رة  
 ااسبوع الخامس

5 

 األسبوع السادس مضمون الديمقراطية المباشرة  
6 

 األسبوع السابي تطبيقات الديمقراطية المباشرة  
7 

 األسبوع الثامن  مفهوم الديمقراطية شبه المباشرة  
8 

 األسبوع التاسي  الديمقراطية شبة المباشرةمظاهر   
9 

 األسبوع العا ر تقدير نظام الديمقراطية شبه المباشرة  
10 

األسبوع الحادي  الديمقراطية التمثيلية )النيابية(  
 ع ر 

11 

مفهوم النظام التمثيلي وطبيعته   
 القانونية

ااسبوع الثاني 
 ع ر 

12 

األسبوع الثالث  اركان النظام التمثيلي   
 ع ر 

13 

الية النظام التمثيلي )النيابي(   
 االنتخاب

األسبوع الرابي 
 ع ر

14 

ااسبوع الخامس  األمتحان النـظــري   
 ع ر 

15 

 

 الخفاجيأ.م.د. نصيف جاسم محمد توقيع العميد: أ.م.د. ندى موسى عباس الموسوي              توقيع األستاذ: 
 

 

 

 

 

 


