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و .د ختاو يطشز حطاب
َسعً هذا انفصم إلَضاح انًثادئ األساسُح نًًارسح اندًَقزاطُح

Course
Objective
ًَثم هذا انفصم يزحهح ثاَُح نهطهثح نتفهى حدود ويعاَُز اندًَقزاطُح انًعاصزج يفهىيها
وياهُتها

أ.د .رَاض عشَش هادٌ ,حقىق اإلَساٌ -:تطىرها ,يضايُُها ,حًاَتها(,تغداد ,دار ياجد
نهُشز وانتىسَع)2005 ,

أ.د .رَاض عشَش هادٌ ,حقىق اإلَساٌ -:تطىرها ,يضايُُها ,حًاَتها(,تغداد ,دار ياجد
نهُشز وانتىسَع)2005 ,
*عهٍ خهُفح انكىارٌ واخزوٌ انًسانح اندًَقزاطُح فٍ انىطٍ انعزتٍ سهسهح كتة
انًستقثم انعزتٍ ( 19تُزوخ ,يزكش دراساخ انىحدج انعزتُح)2000 ,
*عثد انحًُد اسًاعُم االَصارٌ ,انشىري واثزها فٍ اندًَقزاطُح (انقاهزج )1980 ,
*رغُد كاظى انصهح وعهٍ خهُفح انكىارٌ ,يشزوع نهتعشَش انًساعٍ اندًَقزاطُح فٍ
انثهداٌ انعزتُح ,انًستقثم انعزتٍ,انسُح  ,15انعدد )161,1992
* report A. Dahi , Democracy and its critics (new Haven,
)CT:YALE UNIVERSITY PRESS, 1989,P6
Final
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 2ساعح أسثىعٍا

ذقارٌر ويُاقشاخ

Place of work: College of nursing

Topics covered
انفصم اندراسٍ األول
يثادئ اندًٌقراطٍح
ذعرٌف اندًٌقراطٍح
األصم انهغىي نهدًٌقراطٍح
سًاخ اندًٌقراطٍح
حكى األغهثٍح وحقىق األقهٍح
األحزاب انسٍاسٍح
يسؤونٍاخ انًىاطٍ
واجثاخ انًىاطٍ
حكى انقاَىٌ
`
حقىق اإلَساٌ
انصحافح انحرج
سهطح قضائٍح يسرقهح
انحكىياخ وسهطح انقاَىٌ
انًحكًح وانسهظج انقضائٍح
أاليرحاٌ انفصهً

Date
7/10
7/10
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12
16/12
23/12
30/12

Week
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

انفصم اندراسٍ انثاٍَ
قراءج أونٍح فً خصائص اندًٌقراطٍح
اندًٌقراطٍح انًعاصرج يُهج ونٍسد
عقٍدج
ياهً اندًٌقراطٍح انًعاصرج
ج
إعادج ذعرٌف اندًٌقراطٍح
حدود اندًٌقراطٍح ويعاٌٍرِ ا
خالصح ودعىج نهحىار
انًثادئ انعايح انًشرركح نهدسرىر
اندًٌقراطً
السٍادج نفرد والنقهح عهى انشعة
سٍطرج أحكاو انقاَىٌ
عدو انجًع تٍٍ انسهطاخ
ضًاٌ انحقىق وانحرٌاخ انعايح
ذداول انسهطح
يضًىٌ انرعددٌح
يضًىٌ حكى األغهثٍح
انهٍثرانً
ج
إطالنح عهى اندًٌقراطٍح

2/3
9/3

1
2

16/3
23/3
30/3
6/4
13/4

3
4
5
6
7

20/4
27/4
4/5
11/4
18/5
18/5
25/5
25/5

8
9
10
11
12
13
14
15

