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  األسبوعيجدول الدروس 
 

 محمد عبد الحمزة خوان  االسم 

 Mh.kwan@yahoo.com  البريد االلكتروني 

 االنظمة السياسية  اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 تنمية الوعي والدقة لدى الطلبة باالنظمة السياسية السائدة في العالم  المادة  أهداف

 األساسيةالتفاصيل 
 للمادة 

 التعريف بانظمة الحكم الديمقراطية والمؤسسات الدستورية 

 حميد حنون خالد . د/ االنظمة السياسية  الكتب المنهجية 

 داود مراد . د. االنظمة السياسية , احسان شفيق العاني . د / النظم السياسية  المصادر الخارجية 
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الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي االمتحانات اليومية
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 جدول الدروس األسبوعي 
 

 التوقيع  النسبة  المادة النظرية  التاريخ األسبوع 

  %3 انواع الحكومات استنادا الى وسيلة اسناد  12/9/1122 0

  %6 نظم الحكم الديمقراطية   9/1122/ 12 0

  %02 صور الديمقراطية  5/21/1122 3

  %00 الديمقراطية شبه المباشرة  21/21/1122 4

  %01 االنتخابات   29/21/1122 0

  %00 التكييف الثانوي لالنتخابات   12/21/1122 6

  %00 االجراءات التمهيدية لالنتخابات   1/22/1122 7

  %02 االنتخابنظم  9/22/1122 1

  %33 انواع الحكومات استنادا الى مبدا الفصل بين السلطات   22/22/1122 2

  %36 النظام البرلماني وخصائصه 12/22/1122 02

  %32 النظام البرلماني االنكليزي  21/22/1122 00

  %04 النظام الرئاسي  7/21/1122 00

  %40 النظام الرئاسي في الواليات المتحدة  22/21/1122 03

  %47 حكومة الجمعية   12/21/1122 04

  %02 نظام حكومة الجمعية في سويسرا   12/21/1122 00

  %00 النظام المختلط  4/0/0200 06

 عطلة نصف السنة 

  %03 المؤسسات الدستورية في فرنسا  25/1/1125 07

  %06 الدولة القانونية  11/1/1125 01

  %02 ضمانات الدولة القانونية   2/2/1125 02

  %63 االحزاب السياسية  2/2/1125 02

  %66 نشاة االحزاب السياسية   25/2/1125 00

  %62 التنظيم الحزبي  11/2/1125 00

  %73 االيدولوجية  19/2/1125 03

  %76 انواع النظم الحزبية  5/2/1125 04

  %72 نظام الحزب الواحد   21/2/1125 00

  %10 نظام الثنائية الحزبية  29/2/1125 06

  %10 نظام تعدد االحزاب  12/2/1125 07

  %11 االنتخابات في العراق  2/5/1125 01

  %20 قوانين االنتخابات في العراق  21/5/1125 02

  %24 امتحانات الفصل الثاني  27/5/1125 32

  %27 التنظيم الحزبي  12/5/1125 30

  %022 التعريف بالتنظيم الحزبي 2/2/1125 30
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Type here course title Title  
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Type here textbook (title, author ,edition,publisher,year) Textbook  

Type here the references(title, author edition, publisher,year)  References  
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