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 جدول الدروس االسبوعي
 

 رعد طالب كريم االسم
 goodelt@ymail.com البريد االلكتروني

 حقوق االنسان والحريات اسم المادة
 نظام سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
الطالب بطبيعة وحدود وابعاد الحقوق  تعريف

   معهاوالتفاعل والحريات وكيفية التعامل 
الحقوق في الشريعة االسالمية  –طبيعة الحق وماهية حقوق االنسان  التفاصيل االساسية لممادة

 –الحرية السياسية  –مصطمح الحرية  –حقوق االقميات  –
 

 الكتب المنهجية
 حقوق االنسان

 
 الخارجيةالمصادر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

   
03% 

 03% -   63% 

 
 
 
 
 

 جوهىرٌح العراق

 

 التعلٍن العالً والثحث العلوًوزارج 

 

 

 جهاز االشراف والتمىٌن العلوً

التربية للعلوم  -جامعة ديالى  اسن الجاهعح:
 الصرفة

 علوم الحياة اسن المسن:

 االولىالورحلح:

 رعد طالب كريمد.أ.م. اسن الوحاضر الثالثً:

 هساعذ  أستاراللمة العلوً:

 دكتىراٍالوؤهل العلوً:

 كلية التربية للعلوم-جامعة ديالى:هكاى العول
 الصرفة



 تسن هللا الرحوي الرحٍن 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ
 يةعملال

 المالحظات

 ٍح ساعح دراس  هفهىم حمىق االًساى 7112/  11/ 72 1

 ساعح دراسٍح   دراسح تأرٌخٍح فً حمىق االًساى 7112/ 2/17 7

 ساعح دراسٍح   حمىق االًساى فً الشرٌعح االسالهٍح  7112/ 11/17 3

 ساعح دراسٍح واحذج  اسس حمىق االًساى  7112/ 17/  11 2

 ساعح دراسٍح   هضوىى الحمىق الوذًٍح  7112/ 17/ 75 5

 ساعح دراسٍح   عطلح رسوٍح 7115/ 1/1 6

 ساعح دراسٍح   الحمىق السٍاسٍح والوذًٍح 7115/ 1/1 2

 ساعح واحذج   الحمىق المضائٍح 7115/ 15/1 1

 ساعح دراسٍح   الحمىق االجتواعٍح 7115/ 77/1 9

 ساعح دراسٍح  الحمىق االلتصادٌح 7115/ 79/1 11

 عطلح ًصف السٌح

 ساعح دراسٍح   هفهىم الحرٌاخ 7115/ 19/7 12

 دراسٍحساعح   الحرٌاخ وفك الوٌظىر االسالهً 7115/ 76/7 11

 ساعح دراسٍح   اثر الحرٌاخ فً الحٍاج االجتواعٍح 7115/ 5/3 19

 ساعح واحذج   الحرٌح الوذًٍح  7115/ 17/3 71

 ساعح واحذج   الحرٌح السٍاسٍح  7115/ 19/3 71

 ساعح واحذج   ًظرٌاخ االًتخاتاخ  7115/ 76/3 77

 ساعح واحذج  الوجتوعهظاهر الحرٌاخ فً  7115/ 7/2 73

 ساعح واحذج  حرٌح العول 7115/ 9/2 72

 ساعح  واحذج   حرٌح التٌمل 7115/ 16/2 75

 ساعح واحذج   حرٌح التجوع  7115/ 73/2 76

 ساعح واحذج  الحرٌح الفكرٌح 7115/ 31/2 72

 ساعح واحذج   حرٌح التعثٍر والرأي 2/5/7115 71

 ساعح واحذج  حرٌح اختٍار الحاكن 12/5/7115 79

 ساعح واحذج   ًظام االًتخاب 71/5/7115 31

 ساعح واحذج   الحرٌاخ والضىاتطالوىازًح تٍي  71/5/7115 31

 ساعح واحذج   االهتحاى  31/6/7116  37

 تىلٍع العوٍذ :      تىلٍع االستار : 

 

 

 

 جوهىرٌح العراق

 

 وزارج التعلٍن العالً والثحث العلوً

 

 

 جهاز االشراف والتمىٌن العلوً

التربية  -جامعة ديالى  اسن الجاهعح:
 للعلوم الصرفة

 علوم الحياة اسن المسن:

 االولىالورحلح:

 اسن الوحاضر الثالثً:

 هذرس هساعذاللمة العلوً:

 دكتىراٍالوؤهل العلوً:

كلية التربية -جامعة ديالى:هكاى العول
 الصرفة للعلوم


