
جدول الدروس االسبوعي

صباح حسن ناهيم .ماالسم
البريد االلكتروني

حقوق االنسان والديمقراطيةاسم المادة
مقرر الفصل
التعرف على مادة حقوق االنسان والديمقراطيةاهداف المادة

تفصيل مادة حقوق االنسان والديمقراطيةالتفاصيل االساسية للمادة

كتب المنهجيةال

المصادر الخارجية
الدكتور رياض عزيز،حقوق /محمد عابد الجابري ،الديمقراطية وحقوق االنسان

الدكتور رياض عزيز، الديمقراطية/االنسان

الفصل 
الدراسي

االمتحانات المختبر
اليومية

االمتحان المشروع
النهائي تقديرات الفصل

%٤٠الًمث-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
%٢٠الفصلي% +٥اليومي :الفصل االول 
%٢٠الفصلي%+٥اليومي:الفصل الثاني

%٥٠االمتحان النهائي

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 
الخدمة االجتماعیة:م القســ

االولى:المرحلة 
صباح حسن ناھي:اسم المحاضر الثالثي 

مدرس مساعد:اللقب العلمي 
ماجستیر:المؤھل العلمي 

كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



الدروس االسبوعيجدول 

وع
سب

اال

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخ

التمھید١٤/١٠
مفھوم حقوق االنسان٢١١/١٠
حقوق االنسان عبر العصور القدیمة٣١٨/١٠
حقوق االنسان في االسالم٤٢٥/١٠
حقوق االنسان في العصور الوسیطة والحدیثة٥١/١١
المصادر القانونیة لحقوق االنسان٦٨/١١
٧١٥/١١=
االعالن العالمي لحقوق االنسان٨٢٢/١١
میة العاملة في مجال حقوق االنسانالمنظمات الدولیة واالقلی٩٢٩/١١

١٠٦/١٢=
مفھوم الفساد االداري وعالقة بحقوق االنسان١١١٣/١٢
اسباب الفساد االداري واشكالھ١٢٢٠/١٢
اثار الفساد االداري وطرق مكافحتھ١٣٢٧/١٢
امتحان ١٤٣/١
امتحان١٥١٠/١
١٦

عطلة نصف السنة
مفھوم الدیمقراطیة١/١٧31
الدیمقراطیة في الحضارات القدیمة١٨٧/٢
الدیمقراطیة في الشرائع السماوي١٩١٤/٢

)االسالم والدیمقراطیة(
الدیمقراطیة في العصور الحدیثة والمعاصرة٢٠٢١/٢
٢١٢٨/٢=
تعریف الدیمقراطیة٢٢٦/٣
٢٣١٣/٣=
امتحان٢٤٢٠/٣
خصائص الدیمقراطیة٢٥٢٧/٣
٢٦٣/٤=
انواع الدیمقراطیة وابعادھا٢٧١٠/٤
عالقة حقوق االنسان بالدیمقراطیة٢٨١٧/٤
٢٩٢٤/٤=
عطلة٣٠١/٥
امتحان٣١٨/٥
امتحان٣٢١٥/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:لكلیة ا

الخدمة االجتماعیة:اسم القســم 
االولى:المرحلة 
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Course Weekly Outline

Course Instructor Teaching Assistant Sabah.H.Nahi
E_mail
Title Human Right and Democracy
Course Coordinator

Course Objective

Course Description Identify the substance of Human Right and Democracy

Textbook

References
 D.Riad Aziz: Human Right
 D.Riad Aziz: Democracy
 D.Mohamed  Abd  ALJabiry: Human Right and Democracy

Term
Tests

Laboratory Quizzes Project Final
ExamCourse Assessment

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

Chapter I:daily 5% Chapter 20%
Chapter I I:daily 5% Chapter 20%

                          The Final exam 50%

University:Baghdd
College:Education For Woman
Department:Social Work
Stage:The Firest
Lecturer name:Sabah.H.Nahi
Academic Status:Teaching
Assistant
Qualification:MS
Place of work:University of
Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

     & Scientific Research



Course  weekly Outline

Instructor Signature: Dean Signature:

week Date Topics Covered Lab.
Experiment
Assignments

Notes

1 ١٠/٤ boot
2 ١٠/١١ the concept of human rights
3 ١٠/١٨ human rights across the centuries old
4 ١٠/٢٥ Human Rights in Islam
5 ١١/١ Human Rights in the Middle Ages and modern
6 ١١/٨ Sources for Human Rights Legal
7 ١١/١٥ =
8 ١١/٢٢ f the Universal Declaration of Human Rights
9 ١١/٢٩ international and regional organizations working on

human rights
10 ١٢/٦
11 ١٢/١٣ he concept of administrative corruption and the

relationship of human rights
12 ١٢/٢٠ causes and forms of administrative corruption
13 ١٢/٢٧ the effects of administrative corruption and ways to

combat it
14 ١/٣ exam
15 ١/١٠ exam
16

Half-year Break
17 ١/٣١ the concept of democracy
18 ٢/٧ of democracy in ancient civilizations
19 ٢/١٤ laws of democracy in the heavenly (Islam and

Democracy)
20 ٢/٢١ Democracy in modern times and contemporary
21 ٢/٢٨ =
22 ٣/٦ Definition of democracy
23 ٣/١٣ =
24 ٣/٢٠ test
25 ٣/٢٧ the characteristics of democracy
26 ٤/٣ =
27 ٤/١٠ kinds of democracy and away
28 ٤/١٧ relationship with human rights, democracy
29 ٤/٢٤ =
30 ٥/١ holiday
31 ٥/٨ exam
32 ٥/١٥ exam
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