
 (الدراسية لربانمج البكالوريوس)للخطة  ة واالختيارية ابللغتني العربية واإلجنليزيةاملتطلبات االجباري
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 متطلبات التخصص االختيارية متطلبات التخصص االجبارية
 ابللغة اإلجنليزية اسم املادة ابللغة العربيةاسم املادة/ ادةرقم امل اسم املادة ابللغة اإلجنليزية اسم املادة/ابللغة العربية رقم المادة
 International & Regional Current Issues قضااي دولية وإقليمية معاصرة Introduction to political Science:- 1605103 مدخل إىل علم السياسة 1605101

 Principles of International مبادئ العالقات الدولية 1605131

Relations:- 
 Constitutional law and Jordan's constitution القانون الدستوري والدستور األردين 1605202

 Political Development of the Palestinian Issue التطور السياسي للقضية الفلسطينية Statistics in Political science:- 1605212 مبادئ اإلحصاء لطلبة السياسة 1605199

 : Democracy and Human Rights الدميقراطية وحقوق االنسان 1605210

 
 -:Public Opinion الرأي العام 1605222

 Special Topics in Political Systems موضوعات خاصة يف النظم السياسية International Public law: - 1605308 القانون الدويل العام 1605211

 - :Western Political Thought سياسي غريبفكر  1605241

 
 International and Regional Organizations املنظمات الدولية اإلقليمية 1605326

 -:Seminar In European Unity حلقة حبث يف الوحدة األوروبية Research Methods 1605327 أساليب البحث العلمي 1605299

 -:The Arab World in The International Politics العامل العريب يف السياسة الدولية Political Issues In English: 1605337 االجنليزية قضااي سياسية ابللغة 1605300

 :Seminar in The International Politics حلقة حبث يف السياسة الدولية Arab- Islamic political Thought: 1605338 فكر سياسي عريب إسالمي 1605302

 Contemporary Trends in Arab Political اجتاهات معاصرة يف الفكر السياسي العريب Comparative political Theories  1605343 نظرايت السياسة املقارنة 1605320

thought: 
 Comparative Governments and احلكومات والنظم السياسية املقارنة 1605322

Political Systems 
 :Seminar in Jordan's Politics حلقة حبث يف السياسة األردنية 1605415

 Political Parties and Interest احلزاب السياسية ومجاعات ومصاحل 1605323

Groups 
 Seminar in comparative Government and حلقة حبث يف احلكومات والنظم 1605424

Political Systems 



 Theories of International العالقات الدولية نظرايت 1605332

Relations:- 
 :Political Systems & Governments in Asia نظم سياسية وحكومات آسيوية 1605425

 Seminar In Political Thought حلقة حبث يف الفكر السياسي Political System  Jordan: 1605444 النظام السياسي األردين 1605401

    Diplomatic & Consulate Systems بلوماسية وقنصليةدنظم  1605414

    -:International Organization املنظمات الدولية 1605433

 Political Systems in The Arab النظم السياسية العربية 1605422

world:    

    :International political Economic العالقات االقتصادية الدولية 1605434

    :Super Powers Foreign Policy السياسة اخلارجية للدول الكربى 1605436
 Negotiations and Conflicts وحل املنازعات فن التفاوض 1605439

Management:    
    : Seminar and Graduation Project ندوة ومشروع خترج 1605499

      
      

 


