
 ديالىجامعة  : عةأسم الجام

 كلية الهندسة: ة أسم الكلي

 الميكانيكيةالهندسة أسم القسم: 

 زينب فالح مهدي ضرأسم المحا

  مدرس  اللقب العلمي: 

  ماجستير  المؤهل العلمي: 

 جامعة ديالى كلية الهندسةمكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 

 

 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 مهدي زينب فالح

 
 التدريسي: اسم

 :البريد االلكتروني 

و حرياتحقوق   اسم المادة: 

) نظام سنوي (ساعة في االسبوع 1  :مقررالفصل 

 ة:اهداف الماد تعليم الطلبة مبادئ حقوق االنسان وكيفية التعامل معها 

 ة:يه للمادالتفاصيل االساس 

 ة:الكتب المنهجي 

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول نصف السنة الفصل الثاني االمتحان النهائي

60% %02 12%  الدرجةنسبة  %12 

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةده النظريالما ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
ال
 ا

 )ماهية حقوق األنسان  

05/10/2011 
1 

 حقوق األنسان في الشريعة األسالمية  

 12/10/2011 

0 

 أنواع الحقوق في الشريعة األسالمية  

 19/10/2011 العقوبات في الشريعة األسالمية

3 

 مصادر الحق وأسبابة  

26/10/2011 
4 

 ميثاق األمم المتحدة  

الن العالمي لحقوق األنساناألع  02/11/2011 

5 

 أشكال وأصناف حقوق األنسان  

 09/11/2011 

6 

 حقوق اإلنسان الفردية والجماعية  

16/11/2011 
7 

واالجتماعية والثقافية  حقوق اإلنسان االقتصادية  

 23/11/2011 والسياسية
8 

 حقوق األنسان الحديثة  

30/11/2011 
9 

 الحق في التنمية  

07/12/2011 
12 

 ضمانات احترام وحماية حقوق األنسان  

 14/12/2011 

11 

 الضمانات في الدستور والقوانين  

21/12/2011 
10 

 الضمانات في حرية الصحافة والرأي العام  

28/12/2011 
13 

دور المنظمات غير الحكومية في احترام وحماية حقوق   

 04/01/2012 األنسان
14 

يفة والتظامنالبيئة النظ    

11/01/2012 
15 

 عطلة نصف السنة

 

 

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
ال
 ا
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 15/02/2012 الحقوق في االديان  السماوية
1 

 حقوق األنسان في العصر الحديث  

 22/02/2012 

0 

 تأر يخ أوربا و حقوق األنسان  

01/03/2012 
3 

 طبيعة ومكانة األنسان في الحضارة المادية المعاصرة  

08/03/2012 

4 

مقارنة بين حقوق األنسان بين الحضارة األسالمية   

 15/03/2012 والحضارة المادية

5 

 طبيعة الحق ومصادرة  

22/03/2012 

6 

 الحق والواجب قانونا    

29/03/2012 
7 

 وجود الحق والتعريف بالحق  

05/04/2012 

8 

 النظريات التي وضعت في طبيعة الحق  

12/04/2012 

9 

 المراحل التي مرت بها فكرة الحقوق والحريات  

19/04/2012 
12 

 المرحلة العرفية  

26/04/2012 

11 

 المرحلة القانونية  

03/05/2012 

10 

 المرحلة الدستورية  

10/05/2012 

13 

 أنتهاكات حقوق األنسان  

17/05/2012 

14 

 حق األنسان في ممارسة حقوقه وعدم منعه منها  

24/05/2012 
15 

 

 

 توقيع العميد:                        توقيع االستاذ:  


