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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 محمد ابراهيم تايهم.م  االسم

 Mscmohammed3@gmail.com البريد االلكتروني

 حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامة اسم المادة

 نظام الكورساتوفق  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامةاكساب الطالب معارف في 

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 اسبوعيا  ساعتين مادة نظرية بواقع 

 الكتب المنهجية

 

 حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامةكتاب 

 المصادر الخارجية

 

محاضرات المدرس حيدر شاكر نوري فضال  عن التقارير التي تصدر عن منظمات 

 حقوق االنسان

 االمتحان النهائي الفصل الدراسي تقديرات الفصل

40% 60% 

 معلومات إضافية

 

 

 

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

 دارة العامةاإل اسم القسم:

 األولى المرحلة:

 محمد ابراهيم تايه اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد اللقب العلمي:

 دبلوم عالي المعادل للماجستير العلمي:المؤهل 

 مدير شعبة الموارد البشرية  مكان العمل:
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 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسبوع

   تعريف وخصائص حقوق االنسان االول  األسبوع

   ع حقوق االنسان االساسيةاانو الثاني األسبوع

   التطور التاريخي لحقوق االنسان الثالث األسبوع

   حقوق االنسان في الدين االسالمي الرابع األسبوع

   حقوق االنسان االساسية الخامس األسبوع

   امتحان الشهر االول السادس األسبوع

   حقوق االنسان في العصر الحديث السابع  األسبوع

   ظاهرة الفساد االداري الثامن األسبوع

   انواع الفساد االداري التاسع األسبوع

   خصائص الفساد االداري العاشر األسبوع

   اسباب الفساد االداري الحادي عشر األسبوع

   انعكاسات ظاهرة الفساد االداري الثاني عشر األسبوع

   امتحان الشهر الثاني الثالث عشر األسبوع

   عطلة نصف السنة الرابع عشر األسبوع

   تعريف وخصائص الديمقراطية الخامس عشر األسبوع

   انواع ومميزات الديمقراطية السادس عشر األسبوع

 

   مفهوم الحرية السابع عشر األسبوع

   اشكال الحريات العامة الثامن عشر األسبوع

   انواع الحريات الفكرية التاسع عشر األسبوع

   امتحان الشهر االول العشرون األسبوع

الواحد  األسبوع

 والعشرون

 التطور التاريخي للديمقراطية والحريات 

 المرحلة االولى: في المجتمعات القديمة

 المرحلة الثانية: في العصور الوسطى

  

الثاني  األسبوع

 والعشرون

   المرحلة الثالثة: الديمقراطية والحريات في العصر الحديث

 الثالث األسبوع

 والعشرون

 لنجاح الحريات العامةالضمانات األساسية 

 أوال : الضمانات السياسية

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 االدارة واالقتصاداسم الكلية: 

   االدارة العامة    اسم القسم:

 االولى   المرحلة:

 محمد ابراهيم تايه  اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس مساعد   اللقب العلمي:

 دبلوم عالي المعادل للماجستير  المؤهل العلمي:

  مدير شعبة الموارد البشرية  مكان العمل:



الرابع  األسبوع

 والعشرون

 االجتماعيةالضمانات ثانيا : 

 

 الخامس األسبوع

 والعشرون

   ثالثا : الضمانات القانونية

 السادس األسبوع

 والعشرون

   النظام القانوني للحريات العامة

 السابع األسبوع

 والعشرون

   ممارسة الحريات العامةضوابط 

 الثامن االسبوع

 والعشرون

   الحريات والحقوق بين التخلف والحداثة

التاسع  األسبوع

 والعشرون

   امتحان الشهر الثاني
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Flow up of implementation celli pass play  

 
Mohammed Ibrahim Tayyeh Course Instructor 

Mscmohammed3@gmail.com E-mail 

Human and democratic rights and public freedoms Title 

According to the annual system Course Coordinator  

   

Acquistion of knowledge in human rights, democracy and public 

freedoms, the rights of students 

Course Objective 

Material theory by one hour per week Course Description 

Book rights and democracy and public freedoms, rights Textbook 

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

60% 15% 5%   20% 

 General Notes 

 

University: Dyiala 

College : College of 

Administration and economic 

Department:  

 

Lecturer name: Mohammed 

Ibrahim Tayyeh  

  

Qualification: Masters  

Place of work: University of diyala  

Republic of Iraq 

 

The Ministry Of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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