
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 لطيف تايه حسون االسم
 Lateef_1983@yahoo.com البريد االلكتروني

 حقوق اإلنسان والديمقراطية اسم المادة
 ساعات اسبوعيا   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

اعطاء تصور للطلبة عن مبادئ حقوق االنسان منذ بدايتها وحتى العصر الحالي واهم 
نين العراقية والعالمية التي سنت لذلك ، وكذلك ايضاح مفهوم الديمقراطية وصورها القوا

 وتطورها .
 التفاصيل االساسية للمادة

 
اعطاء صورة واضحة حوول مادة حقوق االنسان والديمقراطية في مختلف العصور 

ن ، خصوصا المواد القانونية في الشرائع العراقية القديمة التي اهتمت بحقوق االنسا
وكذلك تطور هذا المفهوم في الحضارات المختلفة ومن ثم العصور الوسطى والدول 
الحديثة وكذلك تعريف مفهوم الديمقراطية والحريات العامة ونظرة االديان للحرية وحرية 
المرأة وونظرة االديان السماوية لها وكذلك تعريف االحزاب السياسية ومناقشة 

 لثالثالث وجذور مشاكل الديمقراطية في بلدان العالم الثا الديمقراطية في بلدان العالم
 ــــ الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

  1973فوزي رشيد ، القوانين العراقية القديمة ، بغداد ، 
 1993عامر سليمان ، القوانين العراقية القديمة ، بغداد ، 

 2007بغداد ، علي يوسف الشكري ، حقوق االنسان بين النص والتطبيق ، 
 2007ماهر عالوي ، حقوق االنسان والطفل والديمقراطية ، بغداد ، 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  الفصل الدراسي
 اليومية

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي

18% 4% 18% 60% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 االولىالمرحلة :

 لطيف تايه لطيف اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية العمل  : مكان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية ة النظريةالماد التاريخ

   مفهوم حقوق االنسان 1/10/2015الخميس  1

   تعريف االنسان 8/10/2015الخميس  2

   تعريف الحق 15/10/2015الخميس  3

   مراحل تطور حقوق االنسان 22/10/2015الخميس  4

   حقوق االنسان في بالد وادي الرافدين 29/10/2015الخميس  5

   القوانين في بالد وادي الرافدين 5/11/2015خميس ال 6

   ابرز الشرائع التي تحدث عن حقوق االنسان 5/12/2015الخميس  7

   حقوق االنسان في حضارة وادي النيل  12/12/2015الخميس  8

   الفترة الفرعونية الوسطى 19/12/2015الخميس  9

   يثةالفترة الفرعونية الحد 26/12/2015الخميس  10

   حقوق االنسان في الحضارة اليونانية 3/1/2016الخميس  11

   حقوق االنسان في الحضارة الرومانية 10/1/2016الخميس  12

   حقوق االنسان في العصور الوسطى 17/1/2016الخميس  13

   حقوق االنسان في الديانات السماوية 24/1/2016الخميس  14

   النسان في الدين االسالميحقوق ا 31/1/2015الخميس  15

   مميزات حقوق االنسان في االسالم 7/2/2016الخميس  16

 عطلة نصف السنة

   تعريف الديمقراطية 25/2/2016الخميس  17

   صور الديمقراطية 3/3/2016الخميس  18

   انواع الديمقراطية 10/3/2016الخميس  19

   ديمقراطيةالمفهوم االسالمي لل 17/3/2016الخميس  20

   االنظمة الديمقراطية في العالم 24/3/2016الخميس  21

   تعريفها –الحرية  31/3/2016الخميس  22

   حرية الرأي ومحددات االسالم على حرية الرأي 7/4/2016الخميس   23

   التجمع-الصحافة –حرية التعليم  14/4/2016الخميس  24

   الثقافية –االجتماعية -الحريات االقتصادية 21/4/2016الخميس  25

   حرية المرأة 28/4/2016الخميس  26

   نظرة االديان االخرى لحرية المرأة 5/5/2016الخميس  27

   حقوق المرأة في الدين االسالمي 12/5/2016الخميس  28

   الحريات العامة واالحزاب السياسية 19/5/2016الخميس  29

   تعريف الحزب السياسي 26/5/2016الخميس  30

   الحريات العامة في دول العالم الثالث 2/6/2016الخميس  31

   جذور المشكلة الديمقراطية في العالم الثالث 9/6/2016الخميس  32

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 االولىالمرحلة :

 لطيف تايه لطيف اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 جامعة القادسية مكان العمل  :

 


