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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

شیدقدس صفاءالدین را  : التدریسياسم 

akdas_safaa@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة الدميقراطیة

 :مقررالفصل  

تعریف الطلبةمفهوم الدميقراطیة ومبادئهاواهدافها واملكونات 
لنظم الدكتاتوریة الرئیسیة هلا وخصائصا ومزایاها ومتییزها عن ا

ون مفهوم الدميقراطیة یة الن نسبة كبرية من الناس جيهلواالستبداد
واسالیبها واهدافها مما قدیؤدي ذلك اىل الفوضى الم قد یتصرفون 

 تصرفات خاطئة ویعتربون ذلك من قبیل الدميقراطیة

  :ةاھداف الماد

) ابعاده.تعریفه.تطوره(مفهوم الدميقراطیة-11
.وم الدميقراطیة وتطورهجذور مفه-أ2
.تعریف الدميقراطیة-ب3
.الدميقراطیة بني العاملیة واخلصوصیة-جج
.اشكال الدميقراطیة-22
.الدميقراطیة املباشرة-أأ
.الدميقراطیة شبه املباشرة-بب
).النیابیة(الدميقراطیة التمثیلیة-جج
.الس النیابي-دد
-االنتخاب-الیة النظام التمثیلي-33
.م االنتخاب وتكییفه القانونيمفهو-أأ
.هیئة الناخبني-بب
.تنظیم عملیة االنتخاب-جج
  .نظم االنتخابات-دد

 
 

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

كامل عبد - ود ریاض عزیز ھادي-  ود رعد ناجي الجدة-  ود ماھر صالح عالوي الجبوري- د-1
نسان والطفل  اال،حقوقحسان محمد شفیق-علي عبد الرزاق محمد  ود- ود العنكود 

.2009دار ابن االثیر للطباعة والنشر،:والدیمقراطیة،جامعة الموصل  
)ھذا الكتاب معتمد كمصدر منھجي في الجامعة التكنولوجیة/(مالحظة  

  :ةالكتب المنھجی

  :ةالمصادر الخارجی 
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 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
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  االول
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب

اال
 

حماضرة تعریفیة عن   
 الدميقراطیة

 
 

1 

جذور مفهوم    
  الدميقراطیة وتطوره

2 

                   
ریف الدميقراطیةتع   

3 

  المكونات الرئیسیة للدیمقراطیة  
4 

الدیمقراطیة بین العالمیة   
  والخصوصیة من حیث مفھومھا

5 

ایجابیات العالمیة والخصوصیة   
  وسلبیاتھا

6 

اشكال الدميقراطیة   
  بشكل عام

7 

الدميقراطیة -أ  
  املباشرة

8 

الدميقراطیة شبه -ب  
 املباشرة ومظاهرها

 االستفتاء الشعيب-
       

 

9 

االعتراض الشعبي-     
10 

االقتراح الشعبي-     
11 

العزل الشعبي للنائب-    
الحل الشعبي للبرلمان-  

 
12 

تقدیر نظام   
الدميقراطیة شبه 

 املباشرة
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 14  مفھوم الدیمقراطیة النیابیة  

الطبیعة القانونیة للدیمقراطیة   
 النیابیة
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 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

وع
سب
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اركان النظام   
  النیابي

1 

اشكال النظام   
نیابيال  

النظام السي-1  
 

2 

النظام الرئاسي-2    
 

3 

النظام البرلماني-3    
 

4 

نظام المجلس النیابي الواحد ونظام   
  المجلسین

5 

 التنظیم الداخلي للمجلس النیابي  
 

6 

مفهوم االنتخاب   
وتكییفه 
 القانوني

 

7 

مفهوم هیئة   
الناخبني 
 وتكوینها

 

8 

 شروط االنتخاب  
 

9 

نتخابلمرأة واالا     
10 

 تنظیم عملیة االنتخاب  
تحدید الدوائر االنتخابیة-  

القوائم االنتخابیة-  
 

11 

المرشحون-    
الحملة االنتخابیة-  

التصویت-  
 

12 

 نظم االنتخابات  
االنتخاب املباشر -

 والغري املباشر
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االنتخاب الفردي واالنتخاب -  
 بالقائمة

تمثیل نظام االغلبیة ونظام ال-
 النسبي
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نظام تمثیل المصالح-    
نظام التصویت االختیاري -

 والتصویت االجباري
نظام التصویت السري -

 والتصویت العلني
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