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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

 : التدريسياسم Dr. Kasim H. M. Mahmoud               أ م د قاسم هادي موسى

Kissam_hade_58@yahoo.com البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة حقوق االنسان

 :مقررالفصل سنوي

  :ةاهداف الماد  هذا المفهوم لدى الطلبة وجعله سلوآًا عامًا لدى آل افراد المجتمع اشاعة

والعرف السائد في ، العقيدة ،مادة تعتمد على المواد التي تنضم هذه الحقوق في المجتمع وهو الدستور 
 المجتمع باالضافة الى مادة منهجية موجودة بشكل ملزمة

  :ةالتفاصيل االساسيه للماد

وجدال ت   :ةالكتب المنهجي 

االعالن االعلمي لحقوق االنسانآل ما تتناول ويكتب في االدبيات التي تعالج هذا الموضوع واهمها    :ةالمصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
٧٠%  درجة امتحان١٠ ال يوجد 

قييم٥ ت  
 درجة امتحان١٠

  تقييم٥
  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

المادة بحاجة الى تشديد مفرداتها وآيفية تناول هذه المفردات عن طريق لجنة مرآزية على مستوى 
 الجامعة على اقل تقدير

  :ةمعلومات اضافي
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

اال
وع
سب

 

 ١ ٣١/١٠/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

 ٢ ٠٧/١١/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

 ٣ ١٤/١١/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٤ ٢١/١١/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٥ ٢٨/١١/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٦ ٠٥/١٢/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٧ ١٢/١٢/٢٠١٠  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٨ ١٩/١٢/٢٠١١  حقوق االنسان ال يوجد 

  ٩ ٢٦/١٢/٢٠١١  حقوق االنسان ال يوجد 

  ١٠ ٠٢/١/٢٠١١  حقوق االنسان ال يوجد 

  ١١ ٠٩/١١/٢٠١١  حقوق االنسان ال يوجد 

    ١٢  

    ١٣  

    ١٤  

    ١٥  

    ١٦  

 عطلة نصف السنة
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  :                                         توقيع العميد                د قاسم هادي موسى.م.أ: توقيع االستاذ
  محمد عبداللطيف خطاب. م.                     م  
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
١٣/٠٢/٢٠١١  

١ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٢٠/٠٢/٢٠١١  

٢ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٢٧/٠٢/٢٠١١  

٣ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٠٦/٠٣/٢٠١١  

٤ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
١٣/٠٣/٢٠١١  

٥ 

  االنسان      حقوق ال يوجد               
٢٠/٠٣/٢٠١١  

٦ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٢٧/٠٣/٢٠١١  

٧ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٠٣/٠٤/٢٠١١  

٨ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
١٠/٠٤/٢٠١١  

٩ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
١٧/٠٤/٢٠١١  

١٠ 

 حقوق االنسان        يوجد              ال 
٢٤/٠٤/٢٠١١  

١١ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٠١/٠٥/٢٠١١  

١٢ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
٠٨/٠٥/٢٠١١  

١٣ 

 حقوق االنسان       ال يوجد               
١٥/٠٥/٢٠١١  

١٤ 

نسان      حقوق اال ال يوجد                 
٢٢/٠٥/٢٠١١  

١٥ 

    ١٦ 

  



  الجامعة التكنولوجية : أسم الجامعه
قسم هندسة البناء : //أسم الكليه
  واالنشاءات
  فرع البناء وادارة المشاريع: أسم القسم

  أ م د قاسم هادي موسى: المحاضرأسم 
  استاذ مساعد: اللقب العلمي

  دآتوراه: المؤهل العلمي
  الجامعة التكنولوجية: مكان العمل

 

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  
 

  .MS-Word بواسطة تملئ االستمارة الكترونيًا*  
  .PDF بصيغة ملف  االنترنت شبكةمارة على موقع الجامعة االلكتروني على تنشر االست *

  

  

  )www.uotiq.org(  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكتروني على االنترنت :مالحظة

  :توقيع العميد:                                                              توقيع االستاذ


