
1 
 

 

 الخطة الدراسية 

 ( 2021  – 2020) العام الدراسي

 الصيدلة كلية 

 ة الثاني  : المرحلة الدراسية

 الصيدلة :التخصص

 ة الديمقراطي : اسم المادة الدراسية باللغة العربية 

  Democracy : اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

 

 

 : اهداف المادة

للتعريف بالحريات  للطالب يوفر البرنامج فرصه اكيده وخطوه اولى 
ونظم االنتخابات والفصل بين السلطات  العامه وأنواع االنظمه السياسيه 
واألنظمة النيابية واألحزاب السياسيه  التنفيذية والتشريعية والقضائية 

   . ووظائفها وأنواعها 

 

 

 

 

 : وصف المادة

هذا إيجادا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  يوفر وصف المقرر 
االستفاده   عما إذا كان قد حقق المتوقعه من الطالب تحقيقا مبرهنا 

القصوى من فرص التعلم المتاحه،وال بد من الربط بينها وبين وصف  
   . البرنامج

 2 : عدد الساعات النظرية

 ال يوجد  : عدد الساعات العملية

 2 : الوحداتعدد 

 جالوي سلطان عبطان   : اسم التدريسي باللغة العربية

  Gelawi Sultan Abtan : اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية 

 مدرس مساعد  : اللقب العلمي

 drgelawialkafeel@gmail.com  : عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07735078723 : (WhatsApp) رقم الهاتف الجوال 
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 : / الجزء النظري المنهج المقرر 

Week Syllabus 

 مفهوم الديمقراطيه  1

 انواع االنظمه السياسيه من حيث ممارسة السلطه 

 مميزات وسلبيات الديمقراطيه المباشره 2

 نشأة النظام النيابي 3

 خصائص النظام النيابي

 تنظيم الهيئات النيابيه

 انواع االقتراع   4

 نظم االنتخاب 

 مفهوم العالقه بين السلطات العامه  5

 اشكال العالقه بين السلطات 

 النظام البرلماني 6

 خصائص النظام البرلماني 

 البرلماني في انكلتراالنظام  7

 المؤسسات الدستوريه في بريطانيا

 مجلس العموم البريطاني

 الوزاره وصالحيتها في بريطانيا

 النظام الرئاسي في الواليات المتحدة األمريكية   8

 المؤسسات الدستوريه في الواليات المتحدة األمريكية 

 الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهوريه  9

 اختصاصات الكونغرس  10

 النظام المختلط   11

 خصائص النظام المختلط 

 النظام المختلط في فرنسا  12

 المؤسسات الدستوريه في الجمهوريه الخامسه في فرنسا 

 باالشتراك مع الحكومه في فرنسا  الصالحيات التي يمارسها رئيس الجمهوريه 13

 اختصاصات الحكومه في فرنسا 

 صالحيات البرلمان الفرنسي 

 االحزاب السياسية   14

 وظائف االحزاب السياسية 

 النظم الحزبيه  15
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 : المنهج المقرر / الجزء العملي

 

Week Syllabus 
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 خليل زامل الجليحاوي /الديمقراطيه ما لها وما عليها    :المصادر

 النظم السياسيه/الدكتور عبد الغني بسيوني             

 الدكتور محمد سويلم /أصول النظم السياسيه             

 الدكتور ابو اليزيد المتيت /والحريات العامه النظم السياسيه            

             

 : المراجع الرئيسية 
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[3]    
 : المراجع المساعدة 
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