مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التاريخ
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثي  :أسراء كريم محمد
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :قسم التاريخ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أسراء كريم محمد
israacream@gmail.com

اسم المادة

الديمقراطية وحقوق االنسان

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

نشر ثقافة حقوق االنسان ومعرفة مضامينها وحدودها وسبل حمايتها لكي

يتمكن االنسان من التمسك بحقوقه ويدافع عنها ويسعى بالطرق القانونية
لحمايتها
التفاصيل االساسية للمادة

تتناول هذه المادة مفهوم الديمقراطية وانواعها وركائزها فضالً عن مفهوم
حقوق االنسان والتطور التاريخي له والعالقة بين الديمقراطية وحقوق

االنسان ثم الجذور التاريخية للديمقراطية في العراق والتحديات التي تواجه

التجربة الديمقراطية في العراق .
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

حقوق االنسان والطفل والديمقراطية  /تاليف أ.د .ماهر صالح عالوي

وآخرون9002 ,

جواد كاظم شحاتة  ,مدخل لتعليم حقوق االنسان في العراق ,مطبعة الرائد,
النجف االشرف .7002 ,
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

%00

المختبر
-

االمتحانات
اليومية
%00

المشروع
-

االمتحان النهائي
%40
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جدول الدروس األسبوعي
االسبوع
1
2
3

التاريخ

االسبوع االول
االسبوع الثاني
االسبوع الثالث
االسبوع الرابع
االسبوع الخامس

4

االسبوع السادس

5

االسبوع السابع

6
7
1

االسبوع الثامن
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر

5
10
11

االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثاني عشر
االسبوع الثالث عشر

12

االسبوع الرابع عشر

13
14
15

االسبوع الخامس عشر
االسبوع السادس عشر
االسبوع السابع عشر
توقيع االستاذ :

المادة النظرية

المادة العلمية

مفهوم الديمقراطية وانواعها
وركائزها
ركائز الديمقراطية
اساليب ونظم االنتخاب
آليات الديمقراطية
مفهوم حقوق االنسان وتطوره
التاريخي
العالقة بين الديمقراطية وحقوق
االنسان
الجذور التاريخية للديمقراطية في
العراق
الديمقراطية في العهد الملكي
العهد الجمهوري()1563-1551
الجمهورية الثانية (-1563
)1561
الجمهورية الثالثة()2003-1561
مجلس الحكم والمرحلة االنتقالية
السلطة التشريعية (البرلمان) و
السلطة التنفيذية(مجلس الوزراء)
السلطة القضائية( مجلس القضاء
االعلى)
مهمات تعزيز الديمقراطية
اشكاليات وتحديات الديمقراطية
المشكالت التي واجهت التجربة
الديمقراطية في العراق
توقيع العميد :

المالحظات

