
 استمارة مستخلصات رسائل وأطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة

 قاسم محمد كريم الكلية : التربية للعلوم اإلنسانية                                                                  اسم الطالب :

 تحسين فالح الكيمد  ــاسم المشرف :ا                                   القسم : العلوم التربوية والنفسية                            

 الشهادة : الدكتوراه           التخصص : مناهج وطرائق التدريس العامة                                        

 عنوان الرسالة أو األطروحة :

   من العراقيين الطمبة اكتساب ومدى العربية الدول بعض في وما يماثمه العراق جمهورية في األدبي السادس لمصف التاريخ كتاب في ضمنةالمت اإلنسان وحقوق الديمقراطية لمفاهيم مقارنة دراسة
 بينهما المشتركة المفاهيم

 الملخص 

 
 فيي بينيميا والمقارنية العربيية اليدول بعي  فيي يماثميو ميا و العيراق فيي األدبي السادس لمصف التاريخ كتاب في ضمنت التي االنسان وحقوق الديمقراطية مفاىيم عمى التعرف:  الى الحالية الدراسة ىدفت االطروحة ممخص
 قام وطالبة، طالباً ( 745)و صفحة( 547) صفحاتيا عدد والبالغ االربعة التاريخ كتب محتوى من الدراسة عينة تكونت المحتوى، تحميل طريقة اختيار وتم الحالية، دراستو في الوصفي المنيج الباحث اَتبعَ . ذلك
( 1) منييا مفيومياً ( 61)  االربعية التياريخ كتيب فيي( المشيتركة)  االنسيان وحقيوق الديمقراطيية مفياىيم عيدد بميغ لقيد ، االربعية التياريخ كتيب بيين المشيتركة لممفياىيم العيراقيين الطمبية اكتسياب ميدى لمعرفية اختبار ببناء الباحث
 في القوة نقاط تعزيز عمى بالعمل االربعة التاريخ كتب ومعدي مصممي توجيو:  منيا توصيات بعدة الباحثى أوص الدراسة ىذه إلييا توصمت التي النتائج ضوء في.  حقوق تخص مفاىيم( 61)و لمديمقراطية مفاىيم
 إجراء: منيا ودراسات بحوث إجراء الباحث اقترح الدراسة ليذه واستكماالً . الكتاب منيا خال التي المفاىيم تناول في الضعف لنقاط عالج ووضع ونوع وكم وعر  االنسان وحقوق الديمقراطية مفاىيم تناول
 فييا المضمنة االنسان وحقوق الديمقراطية مفاىيم في( افريقية او مغاربية أو خميجية)  اخرى عربية دول في يماثمو ما و االدبي السادس لمصف التاريخ كتاب بين مقارنة دراسة
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Title of Thesis 

A Comparative Study of Democracy and Human Rights Concepts Included in the History Book for the Sixth Preparatory Class/Literary 
Branch in Iraq With Its Counterparts in Some Arab Countries and the Iraqi Students' Acquisition of Their Mutual Concepts 

Abstract of Thesis 

The current study aims at: 

 Identifying and comparing the concepts of democracy in the history book for the sixth preparatory class/literary branch 

in Iraq and its counterparts in some Arab countries. The researcher followed the descriptive approach in the current 

study, and then chose the method of content analysis, because it is appropriate to achieve the objective of the study. 

The study population consisted of the history book for the sixth preparatory class/literary branch in Iraq and its 

counterparts in some Arab countries, and the students of the sixth preparatory class/literary branch in Iraq. The study 

sample included the whole content of the four history books which has (745) pages and ( 542) students. The researcher 

also built a test to see how much the Iraqi students acquire the common concepts in the four books. The number of the 

mutual concepts of democracy and human rights in the four history books is (16), (6) of which were concepts of 

democracy and (10) were concepts of human rights. In the light of the results, the researcher recommends a number of 

recommendations .Instructing designers and authors of the four history books to work on promoting the strengths of 

dealing with and displaying the quality and quantity of the concepts of democracy and human rights and finding 

solutions for the weaknesses of dealing with the concepts that were not found in the books. As a completion for this 

study the researcher suggests to conduct researches and studies including. A comparative study of the history book 

for sixth-grade literary equivalents in other Arab countries (Gulf or Maghreb or African) in the concepts of 

democracy and human rights contained therein. 

 

 

 


