
 2010-2009خطة الفصل الدراسي األول 
 

(حقوق اإلنسان ) 

المواضیع عدد الساعة األسابیع 

حقوق اإلنسان في الحضارات القدیمة   2األسبوع األول  
حقوق اإلنسان في الحضارة الیونانیة   -۱
حقوق اإلنسان في الحضارة العراقیة   -۲

 
 
 

حقوق اإلنسان في الشرائع واألدیان السماویة   2األسبوع الثاني  
حقوق اإلنسان في الدیانة المسیحیة والیھودیة   -۱
حقوق اإلنسان في اإلسالم   -۲

مصادر حقوق اإلنسان (المصادر الدولیة )  2األسبوع الثالث  
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   -۱
القیمة القانونیة لإلعالن العالمي لحقوق االتسان   -۲

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  احقوق اإلنسان التي یتضمنھ 2األسبوع الرابع  
الحقوق السیاسیة والمدنیة   -۱
 الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  -۲
  

العھد الدولیان الخاص بحقوق اإلنسان   2األسبوع الخامس  
 العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  -۱
العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  -۲

 
المصادر الوطنیة لحقوق اإلنسان   2األسبوع السادس   

/ أب 26اإلعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي ( -۱
/1789 (

الدساتیر واإلعالنات الفرنسیة التي تلت إعالن  -۲
  1789الحقوق لسنة 

) 1791 أیلول (3دستور  -۱
 ) الفرنسي 1848دستور ( -۲

 
)  1793- إعالن حقوق اإلنسان والمواطن سنة (3 2األسبوع السابع   

)   1946 الجمھوریة الرابعة (ر- دستو4
) 1958-دستور جمھوریة الخامسة (5

  2005   دستور جمھوریة العراق 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

امتحان   2األسبوع الثامن  

ضمانات حقوق اإلنسان على الصعید الدولي   2األسبوع التاسع   
 

میثاق األمم المتحدة   -۱
الجمعیة العامة لألمم المتحدة   -۲

المجلس االقتصادي   2األسبوع العاشر   
مجلس حقوق اإلنسان  

دور المنظمات اإلقلیمیة في حمایة حقوق  2األسبوع األحد عشر   
اإلنسان 

االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان   -۱
المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان     -۲

االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان  -۳ 2األسبوع االثنا عشر   
 المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان  والشعوب  -٤
المیثاق العربي لحقوق اإلنسان   -٥

امتحان   2األسبوع الثالث عشر  



 
الخطة الدراسیة الفصل الدراسي الثاني  

2009-2010 
(حقوق اإلنسان )  

 
عدد األسابیع  

الساعة  
المواضیع  

الضمانات حقوق اإلنسان في اإلسالم   2األسبوع األول  
إقرار مبدأ ثنائیة المسؤولیة في المجتمع   -
بعض األنظمة اإلسالمیة لمصلحة الفرد والجماعة  -

والسلطات الحاكمة  
التقدم التكنولوجي وأثره على الحقوق والحریات   2األسبوع الثاني  

 األحزاب السیاسیة وحقوق اإلنسان  -۱
التنظیم الالشمولي لألحزاب وحقوق اإلنسان   -۲

دور اإلعالم والتنشئة   2األسبوع الثالث  
اإلعالم الرسمي وحقوق اإلنسان   -۱
التنشئة وحقوق اإلنسان   -۲

العولمة وحقوق اإلنسان   2األسبوع الرابع  
الخصوصیة وحقوق اإلنسان  

 
الھیمنة وحقوق اإلنسان  2األسبوع الخامس  

صیغة التوافق بین العولمة وحقوق اإلنسان  
نشأة وتطور قواعد حقوق الطفل   2األسبوع السادس  

تحدید مدلول الطفل  
التطور التاریخي لحقوق الطفل  

- حقوق الطفل لدى األمم والحضارات القدیمة  1
حقوق الطفل في الدیانات   2األسبوع السابع  

الدیانة المسیحیة   -۱
الدیانة اإلسالمیة   -۲

امتحان  2األسبوع الثامن  
  1989حقوق الطفل في االتفاقیة الدولیة لعام  2األسبوع التاسع  

- المبادئ األساسیة التفاقیة حقوق الطفل  1
 

 1989- حقوق الطفل التي تضمنتھا االتفاقیة2 2األسبوع العاشر  
األسبوع الحادي 

عشر  
االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة األخرى  2

الفساد االدري وحقوق اإلنسان  2األسبوع االثنا عشر  
األسبوع الثالث 

عشر  
امتحان  2

األسبوع الرابع 
عشر  

2  

  2ااالسبوع الخامس 



عشر  
 2010-20009خطة الفصل الدراسي األول لسنة 

 
 (الدیمقراطیة )

 

 
 

 
 
 

عدد األسابیع  
الساعة  

المواضیع  

مفھوم الدیمقراطیة   2األسبوع األول  
- جذور مفھوم الدیمقراطیة  1

مفھوم الدیمقراطیة لدى اإلغریق (الیونان )  2األسبوع الثاني  
مفھوم الدیمقراطیة لدى اإلسالم  

 
مفھوم الدیمقراطیة (تطوره )   2األسبوع الثالث  
مفھوم الدیمقراطیة (أبعاده )  2األسبوع الرابع  

 األسبوع 
الخامس  

تعریف الدیمقراطیة   2

تعریف الدیمقراطیة   2األسبوع السادس  
الدیمقراطیة بین العالمیة والخصوصیة   2األسبوع السابع  
الدیمقراطیة بین العالمیة والخصوصیة   2األسبوع الثامن  
امتحان   2األسبوع التاسع  
إشكال الدیمقراطیة   2األسبوع العاشر  

- الدیمقراطیة المباشرة  1
األسبوع الحادي 

عشر  
الدیمقراطیة شبھ مباشرة      -۳ 2

مشاركة الشعب في العمل التشریعي   -أ
ب- الرقابة الشعبیة على نواب الشعب  

األسبوع االثنا 
عشر  

تقدیر نظام الدیمقراطیة شبھ المباشرة   2
-الدیمقراطیة التمثیلیة  4

األسبوع الثالث 
عشر  

إشكال النظام التمثیلي (النیابي )   2
النظام المجلسي   -۱
النظام الرئاسي   -۲

األسبوع الرابع 
عشر  

النظام البرلماني   -۳ 2
 



 
 2010-2009خطة الفصل الدراسي الثاني لسنة 

 
 ) الدیمقراطیة(

 
 
 
 
 

 - المجلس النیابي 4 2األسبوع األول 
التنظیم الداخلي للمجلس النیابي 

آلیة النظام التمثیلي (النیابي ) االنتخاب  2األسبوع الثاني 
مفھوم االنتخاب وتكیفھ القانوني 

-مفھوم االنتخاب 1
-التكیف القانوني لالنتخاب 2

ھیئة الناخبین  2األسبوع الثالث 
االقتراع المقید  -۱

 
- االقتراع العام 2 2األسبوع الرابع 

المرأة واالنتخاب  2األسبوع الخامس 
 

تنظیم عملیة االنتخاب  2األسبوع السادس 
تحدید الدوائر االنتخابیة  -۱

القوائم االنتخابیة  -۲
امتحان  2األسبوع السابع 
المرشحون  2األسبوع الثامن 

الحملة االنتخابیة 
التصویت  2األسبوع التاسع 
نظم االنتخابات  2األسبوع العاشر 

االنتخاب المباشر واالنتخاب غیر المباشر 
االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة  -۱
- نظام األغلبیة ونظام التمثیل النسبي 2

األسبوع الحادي 
عشر 

 - نظام تمثیل المصالح 3 2
 

األسبوع الثاني 
عشر 

- نظام التصویت االختیاري والتصویت اإلجباري 4 2

األسبوع الثالث 
عشر 

نظام التصویت السري والتصویت العلني  2



 
 
 
 

 

األسبوع الرابع 
عشر 

امتحان  2


