
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )األسبوعيجدول الدروس (
   مجيد كامل حمزة  االسم

      Majeedk.hamza@yahoo.com  البريد االلكتروني

  حقوق االنسان والديمقراطية  اسم المادة
  )المادة نظري(والثاني  األولالفصل   مقرر الفصل
  أهداف المادة

  
 اإلنسانمبادئ حقوق  تي تطورت فيهاالمراحل التاريخية ال علىالطالب  أن يتعرف -

  وحق تقرير المصير  اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن

المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية  اإلنسانعلى حقوق يتعرف الطالب أن  -

 واالجتماعية والثقافية

  ريخهما وأنواعهماوتاان يتعرف الطالب على مفاهيم الديمقراطية والحرية  -
  التفاصيل األساسية للمادة

  
 في الحضارات السابقة والديانات السماوية اإلنسانحقوق  -

 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن -

 وتعريفاتهامفهوم الديمقراطية والحرية  -

 المراحل التاريخية للديمقراطية -

  أنواع الديمقراطيات -
  

  الكتب المنهجية
  

  تتوافر ال

  
  يةالمصادر الخارج

  

  .2005,جامعة بغداد,كلية العلوم السياسية ,حقوق االنسان,رياض عزيز هادي  .1
  الشبكة الدولية للمعلومات االنترنت .2
  باالستناد الى بعض المصادر ذات الصلة بالمادةمحاضرات من عمل مدرس المادة  .3

  
  تقديرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  اليومية

  ائياالمتحان النه  المشروع

  %40مثالً   -  %10مثالً   %15مثال  %35مثالً 

  
  معلومات إضافية

  

  النهائي  االمتحانالفصل األول         الفصل الثاني                                             
    )25)             (%25)                                                  (%50(%  

  
  

  مجهورية العراق
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  بغداد:الجامعة 
  الفنون الجميلة:الكلية 

  التصميم :القســم 
  ا�ول :المرحلة 

  مجيد كامل حمزة :اسم المحاضر الث ثي 
  مدرس    :اللقب العلمي 

  ماجستير :المؤھل العلمي 
 ادبغد -كلية الفنون الجميلة:مكان العمل  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ةاألسبوعي جدول الدروس(

  

ا(   بو
  يةلمالمادة الع  المادة النظرية  التاريخس

  
  الم حظات

      في تأريخ البشرية ا"نسانتطور حقوق           2011/ 10/ 2  1
      في الحضارات القديمة ا"نسانحقوق    2011/ 10/ 9  2
      والشرائع السماوية ا6ديانفي  ا"نسانحقوق    2011/ 10/ 16  3
      العصور الوسطىفي  ا"نسانحقوق    2011/ 10/ 23  4
      العصور الحديثةفي  ا"نسانحقوق   2011/ 10/ 30  5
الفكر والثورات والتشريعات في  ا"نسانحقوق    2011/ 11/ 6  6

  الحديثة
    

      والنظريات السياسية ا6فكار   2011/ 11/ 13  7
      الثورات والتشريعات   2011/ 11/ 20  8
      ا"نساناKعتراف المعاصر بحقوق     11/2011 /27  9
      امتحان   2011/ 12/ 4  10
      ا"قليمي الدولي و اKعتراف   2011/ 12/ 11  11
      ا"نسانالمنظمات غير الحكومية وحقوق    2011/ 12/ 18  12
      في المواثيق الدولية ا"نسانحقوق    2011/ 12/ 25  13
      ا"نساني لحقوق العالم ا"عRن   2012/ 1/ 8  14
      ا"نسانالعھدين الدوليين الخاصين بحقوق    2012/ 1/ 15  15
      امتحان   2012/ 1/ 22  16

                                                                                )عطلة نصف السنة ( 
      ةوالوطني ا"قليميةالمواثيق    2012/ 5/2  17
      الفردية والجماعية ا"نسانحقوق    2012/ 2/ 12  18
      ا"نسانحقوق  أجيال   2012/ 2/ 19  19
      جيل الحقوق المدنية والسياسية   2012/ 2/ 26  20
      جيل الحقوق اKقتصادية واKجتماعية والثقافية   2012/ 3/ 4  21
ة الدستورية القضائي ا"نسانضمانات حقوق    2012/ 3/ 11  22

  السياسية
    

      امتحان   2012/ 3/ 18  23
      والديمقراطية ا"نسانحقوق    2012/ 3/ 25  24
      مفھوم الديمقراطية والحرية   2012/ 1/4  25
      خصائص ومميزات الديمقراطية   2012/ 4/ 8  26
      تاريخ الديمقراطية   2012/ 4/ 15  27
      الديمقراطيات أنواع   2012/ 4/ 22  28
      الديمقراطية المباشرة   2012 /4/ 29  29
      الديمقراطية شبه المباشرة   2012/ 5/ 6  30
      الديمقراطية النيابية   2012/ 5/ 13  31
      امتحان  2012/ 5/ 20  32

  :توقيع العميد            :ا6ستاذتوقيع   
  
  

  مجهورية العراق
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  بغداد:الجامعة 
  الفنون الجميلة:الكلية 

  التصميم :اسم القســم 
  ا�ولى :المرحلة 

  مجيد كامل حمزة :اسم المحاضر الث ثي 
  مدرس :اللقب العلمي 

  ماجستير :المؤھل العلمي 
 بغداد -كلية الفنون الجميلة:ل  مكان العم



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Course Weekly Outline 
  

Course Instructor Majeed Kamel Hamza 
E-mail Majeedk.hamza@yahoo.com    
Title Human Rights and Democracy 
Course Coordinator Chapter I and II (theoretical article) 
 
Course Objective 
 

-That the student learns the history of Interior design. 
-To become the student's ability. 

 
Course Description 
 

- The student learns the historical stages that developed the 
principles of human rights and the Universal Declaration of 
Human Rights and the right of self-determination 
- The student learns to human rights, civil and political rights and 
economic, social and cultural 
- The student learns the concepts of democracy, freedom, 
and their history and Types 
 

 
Textbook 

Not  Available 

 
References 

1. Riyadh Aziz Hadi, Human Rights, Faculty of Political Science, 
University ofBaghdad, 2005. 
2. International Network of Information website 
3. Lectures from the work of the teacher, based 
on some article sources relevant to Article 

 

Course Assessment 
Term 
Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 
Exam 

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

 

   Chapter (1)           Chapter (2)                                        Final Exam 
    As (25%)              As (25%)                                            As (50%) 
 

 

 
  
  
  

University: Bbaghdad 
College: Fin Arts College 
Department: Design 
Stage: first Stage 
Lecturer name: majeed kamel hamza 
Academic Status: Lecturer 
Qualification: Master 
Place of work: Fine Arts College- 
Baghdad 
 

� �

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



  
  
  
  
  
  
   

  
  

Course weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 2 /10 /2011          Evolution of human rights in the history 
of human 

  

2 9 /10 /2011   Human rights in the ancient civilizations   
3 16 /10 /2011   Human rights in religious and divine   
4 23 /10 /2011   Human Rights in the Middle Ages   
5 30 /10 /2011  Human rights in modern times   
6 6 /11 /2011   Human rights and revolutions in 

thought and modern legislation 
  

7 13 /11 /2011   Ideas and political theories   
8 20 /11 /2011   Revolutions and legislation   
9 27 /11/2011   Recognition of contemporary human rights   

10 4 /12 /2011   Exam   
11 11 /12 /2011   International recognition and regional   
12 18 /12 /2011   NGOs and human rights   
13 25 /12 /2011   Human rights in international conventions   
14 8 /1 /2012   Universal Declaration of Human Rights   
15 15 /1 /2012   International Covenants on Human Rights   
16 22 /1 /2012   Exam   

( Half-year Break )  
17 5/2 /2012   Regional instruments and national   
18 12 /2 /2012   Individual human rights and collective   
19 19 /2 /2012   Generations of human rights   
20 26 /2 /2012   Generation civil and political rights   
21 4 /3 /2012   Generation of economic, social and cultural   
22 11 /3 /2012   Human rights safeguards the constitutional 

jurisdiction of political 
  

23 18 /3 /2012   Exam   
24 25 /3 /2012   Human Rights and Democracy   
25 1/4 /2012   The concept of democracy and freedom   

 
26 8 /4 /2012   Characteristics and advantages 

of democracy 
  

27 15 /4 /2012   History of democracy   
28 22 /4 /2012   Types of democracies   
29 29 /4 /2012   Direct democracy   

University: Bbaghdad 
College: Fin Arts College 
Department: Design 
Stage: first Stage 
Lecturer name: majeed kamel hamza 
Academic Status: Lecturer 
Qualification: Master 
Place of work: Fine Arts College- 
Baghdad 

� �

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



30 6 /5 /2012   Semi-direct democracy   
31 13 /5 /2012   Representative democracy 

 
  

32 20 /5 /2012  Exam   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


