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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 العبيدي محمد سعيد وجدان جاسم 
 التدريسي: اسم

Com           jassem.w@yahoo.com .      Wajdanalabedel1966 gamil  البريد

 :االلكتروني

 والديمقراطيةحرية ال
 اسم المادة:

 :مقررالفصل الفصل الربيعي 

 مع زيادة الوعي الثقافي للطلبة من خالل التعرف على المفاهيم الفلسفية التي عنيت بها، وتطورها تعريف الطلبة بأهمية مفهوم الحرية 

فضال ، واإللمام بكل أنواع الحريات وأقسامها من خالل االطالع على المصادر الخارجية وكتابة التقارير الشاملة لكافة الحريات   الحريات بصورة عامة ،

 ة:اهداف الماد عن اإلدراك الكامل لمفهوم )الديمقراطية ( من خالل الحقبة الزمنية لهذا المصطلح وعقد مقارنة بينه وبين مفهوم )الشورى( .

( من حيث هو موجود عاقل يعبر في  أفعاله عن إرادته هو نفي المفاهيم الفلسفية  للحرية كونها الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق )اإلنساالخوض 

عرف على مفهوم ، وايضاح اشكال الحربات العامة وانواعها وضماناتها ، فضال عن الحريات العامة للمرأة ، والتالعن أي أرادة غريبة عنه مفروضة عليه 

 الديمقراطية واالصل التأريخي لمصطلح الديمقراطية ومزاياها ومعوقاتهاوضماناتها ...الخ .

 

 

التفاصيل 

االساسيه 

 ة:للماد

 .2010حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة ، لألستاذ المساعد الدكتور ماهر صبري كاظم ، بغداد، -

الكتب  

 ة:المنهجي

   لديمقراطية وااإلسالم  ةسلسة تصدرها منظم من (1ر الشبوط، الديمقراطية للجميع)،محمد عبد الجبا والديمقراطية لقاءأم فراقإلسالم ـ ا 1

 .2004بغداد تموز ،     

                                 سلسة تصدرها منظمة اإلسالم  (3ـ الحكومة اإلسالمية وآليات الشورى ،إبراهيم الشبوط ، الديمقراطية للجميع)2

 .2004والديمقراطية بغداد، تموز،     

                               من سلسة تصدرها منظمة اإلسالم  ) 4) ـ رسالة في قضايا المرأة ،حسين درويش العادلي ، الديمقراطية للجميع3

 والديمقراطية، د. ت    

 . 1981ـ الشورى وأثرها في الديمقراطية ، عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، المطبعة الفلسفية ومكتبتها ، 4

 والديمقراطية ـ    ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم 5ـ قراءة أولية في خصائص الديمقراطية ، علي خليفة الكواري ،  لديمقراطية للجميع)5

  ( . 2002،آيار، 2في الوطن العربي مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط)مستل من المسالة الديمقراطية    

         ( سلسة تصدرها منظمة اإلسالم والديمقراطية ـ بغداد، 2لديمقراطية للجميع)اـ المواطنة ..المبدأ الضائع ، حسين درويش العادلي ،  6

 .2004تموز،    

  .1993، شباط 168ري ، من مجلة المستقبل العربي ، عاخليفة الكوـ مفهوم الديمقراطية المعاصرة ، علي 7

  

المصادر 

 ة:الخارجي

  

االمتحانات  المختبر لفصل الدراسي ا            ا

 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %50مثالا  -       15مثالا   %35لفصل الثاني  / مثال         ال          ا     

تقديرات 

 :الفصل

قوقهم.تفعيل دور الطلبة في النشاطات اإلنسانية داخل القسم من خالل المشاركة الفعالة في اللجان الخاصة بح  -     

-  .داخل القسم وحل المشاكل المتعلقة بالطلبة واالجتماعية لجان اإلنسانيةفعيل الت        

.ى الطلبة الحريات لدتقديم التقارير الخاصة بمادة الحرية والديمقراطية لتعزيز مفهوم   -       

 

 

معلومات 

 :ةاضافي
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

    ( .)لغةا واصطالحاا تعريفها  –مفهوم الحرية  -    

 اقسام الحرية  -  
19/2 1 

أو اشكال ،  ( الفردية   لحريات األساسية ) {  

  ومنها:ت االحري

 الشخصية البدنية.لحرية ا   -   

 الحرية االقتصادية . -     

 حرية الفكر . -     

 الحرية الذاتية البدنية . -     

26/2 2 

 الحرية االجتماعية . -       

 الحريات العامة . -     

 الحريات الخاصة . -     

 الحرية النظرية . -     

 الحرية العملية . -     

      

 

5/3 

 

 

3 

 الحرية السياسية . -        

 .واإلياب (   حرية التنقل ) الذهاب  (ـ      

 حرية األمن والشعور باالطمئنان .ـ       

 

12/3 

 

4 

 انواع الحريات الفكرية :    

 والتعبير . ـ حرية الرأي    

  الديني . ـ حرية المعتقد    

 .حرية النعليم  -   

 حرية الصحافة . -   

 حرية التجمع . -   

 

 

19/3 

5 

 م    يـ حرية التعل     

  ـ حرية الجمعيات   

 ـ حرية التجمع 2    ـ حرية الصحافة    

 

62/3  
6 

   

 ضمانات الحرية قانونا وشرعاا: -  

 الحرية من الناحية السلبية واإليجابية . -  

 

 

2/4 
7 

       

           واالجتماعية  الحريات االقتصادية

مبدأ ) :القوانين الدولية  ـ : أوالسياسية للمرأة 

 (.ظاهرة التمييز  والمسا واة 

 

 

9/4 

8 
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 : ب ـ في الشريعة اإلسالمية    

 .التكاليف العبا دية -   

 االلتزامات المادية -   

 

 

16/4 
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 تعريف الديمقراطية .  -  

 للديمقراطية .األصل التأريخي  -

 

 

23/4 
10 

   التطور التأريخي للديمقراطية في العصر   -    

 .القديم والعصر الحديث      
30/4 11 

والنظام   نظرة مقارنة بين  الشورى -  

 .الديمقراطي 
7/5 12 

 13 14/5 لديمقراطي .اخصائص النظام  -  

   

 خصائص نظام الشورى     - 
21/5 14 

   

 الديمقراطي .مزايا المنهج  -

 اشكال الديمقراطية. -

 انواع الديمقراطية  -

 

28/5 
15 
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