
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 د. حيدر كريم سعيد االسم
 Haider-sport-2012-@chom البريد االلكتروني

 علم النفس الرياضي اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 الديمقراطية واهمية تعليم الطلبة معنى 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 

 
 المصادر الخارجية

 

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثلا  - %10مثلا  %15مثل %35مثلا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 جمهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية  الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 حيدر كريمد. اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 تدريسي المؤهل العلمي :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان العمل  :

 



 

                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 القادسية  لجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 د. حازم موسىاسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ :

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ا
بو

س
ال

ع
 

 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

1 27/9/2015 
القانون الدستوري  انواع االنظمة السياسية

 واالنظمة السياسية
 

  // المونقراطية 4/10/2015 2

  // الملكية المطلقة 11/10/2015 3

  // االستبدادية 18/10/2015 4

  // الدكتاتورية 25/10/2015 5

  // االرستقراطية 1/11/2015 6

  // الديمقراطية 8/11/2015 7

8 15/11/2015 
الوجيز في القانون  مفهوم الديمقراطية

 الدستوري
 

  // نشاة الديمقراطية 22/11/2015 9

  // الديمقراطية السياسية 29/11/2015 10

  // الديمقراطيةاالجتماعية 6/12/2015 11

  // خصائص الديمقراطية 13/12/2015 12

  // مذهب سياسي 20/12/2015 13

  // مذهب غير مادي 27/12/2015 14

  // مذهب فردي 3/1/2016 15

  // حماية الحقوق 10/1/2016 16

 عطلة نصف السنة

  // تحقيق المساواة 28/2/2016 17

18 6/3/2016 
مبادئ االنظمة  مفهوم الشعب في النظام الديمقراطي

 السياسية
 

  // المفهوم السياسي 13/3/2016 19

  // المفهوم االجتماعي 20/3/2016 20

  // صور الديمقراطية 27/3/2016 21

  // الديمقراطية المباشرة 3/4/2016 22

  // نوذجقديم لها 10/4/2016 23

  // نموذج حديث 17/4/2016 24

25 
24/4/2016 

القانون الدستوري  الديمقراطية غير المباشرة
 واالنظمة السياسية

 

  // اركان النظام غير المباشر 1/5/2016 26

  // صور الديمقراطية غير المباشرة 8/5/2016 27

  // الديمقراطية شبه المباشرة 15/5/2016 28

 القادسية  الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 حيدر كريمد. اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 تدريسي العلمي :المؤهل 
 : التربية البدنية وعلوم الرياضةمكان العمل  

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 



  // مظاهرها 22/5/2016 29

  // الديمقراطية واالسلم 27/5/2016 30

31 4/6/2016    

32 11/6/2016    

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ :                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Haider kareem saeed 
E_mail Haider-sport-2012-@chom 

Title  
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

 

 
Course Description 
 

 
 

 
Textbook 

 

 

Course Assessment 
     

     
 
 
General Notes 
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University: Qadisiyah 

College: Physical Education and Sports 

Science 

Department:  

Stage: Second 

Lecturer name: : haider kareem 

Academic Status:  

Qualification: 

Place of work: Physical Education and 

Sports Science 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 27/9/2015    
2 4/10/2015    
3 11/10/2015    
4 18/10/2015    
5 25/10/2015    
6 1/11/2015    
7 8/11/2015    
8 15/11/2015    
9 22/11/2015    
10 29/11/2013    
11 6/12/2013    
12 13/12/2013    
13 20/12/2013    
14 27/12/2013    
15 3/1/2014    
16 10/1/2014    

Half-year Break 

17 28/2/2014    
18 6/3/2014    
19 13/3/2014    
20 20/3/2014    
21 27/3/2014       
22 3/4/2014    
23 10/4/2014    
24 17/4/2014    
25 24/4/2014    
26 1/5/2014    
27 8/5/2014    
28 15/5/2014    
29 22/5/2014    
30 27/9/2015    
31 4/10/2015    
32 11/10/2015    

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and 

Sports Science 

Department:  

Stage:  

Lecturer name: haider kareem  

Academic Status:  

Qualification:  

Place of work: Physical Education 

and Sports Science 
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