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 وصف املواد يف قسم العلوم السياسية

 الرتبية الوطنية       6051001

 National Education  

تهدف املادة إىل تعريف الطلبة وتوعيتهم للدور األردني والرؤى والسياسات األردنية على 

املستوى العربي واإلقليمي والدولي، ومكانة القيادة األردنية ودورها يف رسم مالمح املستقبل 

رد  وذلل  دورها يف بيا  صورة اإلسالم السماا  ممام اتجمتم  الدولي    ذما تهدف لأل

املادة إىل تعريف الدارس بالتاديات االقتصادية واالجتماعية واملؤسسات السياسية الرمسية: 

السلطة التنفيلية والتشريعية والقضائية، وغري الرمسية:  األحزاب السياسية، مجاعات املصاحل، 

ات اتجمتم  املدني، والنهج الدميقراطي األردني   ودور القوات املسلاة يف تطوير ومؤسس

وتقدم الوطن وتنميته يف خمتلف اتجماالت، وذلل  دورها على املستوى اإلقليمي والعاملي    

 وذلل  تعريفه بالتاديات الداخلية واخلارجية لألمن الوطين 

 

 مدخل إىل علم السياسة      6051011

Introduction to political Science 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بعلم السياسة وموضوعاته الرئيسية وعالقته بالعلوم األخرى،  

وتتضمن دراسة الدولة ووظائفها ومنواعها وذيفية نشؤها وسيادة الدول وخصائص هله السيادة   ذما 

ا باإلضافة إىل مجاعات املصاحل  وتتناول املادة يتضمن مقدمة عن األحزاب السياسية ومهدافها ووسائله

احلكومات ومنواعها وتعرض مقدمة عن الفكر السياسي الغربي والفكر السياسي العربي اإلسالمي، ومهم 

 آرا  املفكرين فيها   إضافة إىل مقدمة موجزة عن تطور العالقات الدولية 

 

 قضايا دولية وإقليمية معاصرة        6051031

International & Regional Current Issues 

تتضمن هله املادة دراسة وحتليل مهم القضايا اليت تواجه العامل املعاصر على املستوى 

اإلقليمي و الدولي، سوا  ذا  قضايا سياسية مو اقتصادية  مو اجتماعية وآثارها على السلم واألمن 

 القسم  الدولي  وحتدد تل  القضايا موضوع الدراسة من قبل جملس
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 مبادئ العالقات الدولية          6051311

Principles of International Relations 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بأسس وبدايات  وعلم العالقات الدولية وتطوراته  

لوماسي، املختلفة، بد ًا باحلضارات القدمية وظهور الدول القومية ) ومبدم تواز  القوى( والتاريخ الدب

ومرورًا باحلربني العامليتني وإنشا  املنظمات الدولية ) ومبدم األمن اجلماعي(، والقانو  الدولي 

احلديث، والصراع والتعاو  الدولي وانتها ًا بظهور ما يسمى النظام العاملي اجلديد والعوملة   وحتتوي 

ألحالف، والسياسة اخلارجية، ومسس املادة على التعريف مبفاهيم القوة، واهليمنة، واالسرتاتيجية وا

االقتصاد الدولي   ذما تشمل التعريف بأهم املعوقات اليت حتول دو  الوصول اىل نظرية متكاملة يف 

 العالقات الدولية ومهم التاديات اليت تواجه العامل يف العصر احلديث 

 

 مبادئ اإلحصا  لطلبة السياسة:          6051991

Statistics in Political science 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بشقي اإلحصا  الوصفي والتاليلي وتطبيقاتهما يف 

السياسة  ويتضمن ذل  دراسة طرق مج  البيانات اإلحصائية وتبويبها وتصنيفها ودراسة مقاييس النـزعة 

اهر واملتغريات من املرذزية والتشتت وطرق اختيار العينات  ذما يهدف إىل دراسة العالقة بني الظو

خالل اإلملام وحتليل االحندار وحتليل االرتباط والتباين  ويتضمن ذلل  اطالع الطالب على املبادئ 

 األساسية لنظرية االحتماالت والسالسل الزمنية 

 

 القانو  الدستوري        6052021

 Constitutional Theory   

انو  الدستوري واملوضوعات اليت يتضمنها تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبفهوم الق

والتعريف بالدساتري   وطرق وضعها ومنواعها وذيفية انتهائها، وبيا  مصطلح القانو  الدستوري ومصادر 

القاعدة الدستورية ) العرف، القضا ، والرقابة على دستورية القوانني وذيفية حتديد مسس وطبيعة هله 

ختلفة(   وتعاجل اخلصائص الرئيسية لألنظمة السياسية املعاصرة ذالنظام الرقابة يف األنظمة السياسية امل

الرئاسي، والنظام الربملاني، والعالقة  بني احلاذمني واحملكومني وحقوق األفراد وحرياتهم السياسية 

 من خالل عرض وحتليل القواعد الدستورية اليت تناقش هله املوضوعات  
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 ق اإلنسا الدميقراطية وحقو      6052101

Democracy and Human Rights 

تهدف املادة اىل دراسة الظاهرة الدميقراطية من حيث نشأتها ومصوهلا ومصادرها ومضمونها 

وقيمها وتطورها والنظم السياسية اليت اعتمدتها ذمرجعية مؤسسية وميديولوجية، وذلل  دراسة حقوق 

ومواثيقها ومؤسساتها وتطبيقاتها نظريًا وواقعيًا على اإلنسا  من حيث نشأة االهتمام بها ومنواع احلقوق 

 الصعيدين الوطين والعاملي 

 

 القانو  الدولي العام:               6052111

International Public law 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بطبيعة القانو  الدولي وتطوره ومهم موضوعاته وتتضمن 

لدولية ومصادرها   وتباث يف العالقات بني القانو  الدولي والقانو  توضيح تطور قواعد القانو  ا

الداخلي ومولوية ذل منهما على اآلخر حسب النظريات اليت تناقش هلا املوضوع   وتعرف بأشخاص 

القانو  الدولي، الدولة وحقوقها يف مياهها وحدودها، وسبل حتديد وتعيني هله احلدود    وتباث يف 

 كم العالقات الدولية ومدى إلزاميتها القواعد اليت حت

 

 التطور السياسي للقضية الفلسطينية      6052121

Political Development of the Palestinian Question 

تهدف املادة اىل دراسة الصراع العربي الصهيوني منل نشأته وقيام ما مسي باملشكلة اليهودية 

وسيتم متابعة تطور القضية الفلسطينية منل مواخر العهد مما مدى اىل وجود املشكلة الفلسطينية، 

العثماني واالنتداب الربيطاني واقامة إسرائيل وما تال ذل  من ممارسات إسرائيلية لتأذيد السيطرة 

اإلسرائيلية على الوطن العربي ودور اسرائيل ذاداة لالستعمار القديم واحلديث،ذلل  سيتم مناقشة 

ور الدول العربية يف عملية التارير ونشو  املقاومة الفلسطينية املسلاة الكيانية الفلسطينية ود

واالنتفاضة الشعبية يف ظل االحتالل ومشاري  تسوية القضية الفلسطينية، ودور األمم املتادة والقوى 

 العظمى يف تسوية القضية الفلسطينية  
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    الرمي العام:                     6052221

Public Opinion 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبفهوم الرمي العام وتطوره ومهميته    وتتضمن املادة 

دراسة الرمي العام، واجتاهاته، وطرق دراسته، وذيفية تشكله، ودراسة العالقة بني الرمي العام والنظام 

 السياسي 

 

  esearch MethodsR                          مساليب الباث العلمي          6052991

تهدف هله املادة إىل تطوير مهارات الطلبة يف جمال إجرا  الباوث العلمية، وتصميم مشاري  

 -الباث وتنفيلها، وذتابة الباوث وفق مساليب الباث العلمي وتتضمن املادة تزويد الطالب مبا يلي:

   حملة عامة عن مساليب الباث العلمي ومناهجه 1

مي: حتديد املشكلة، وابعاد الباث، وتصميم القضية الباثية، وصياغة   خطوات الباث العل2

 الفروض وحتليلها، واستخالص النتائج، وتوثيق املراج  

   ذيفية استخدام احلاسوب يف تنفيل الباوث العلمية، وتوضيح الفائدة اليت ميكن ا  حيققها 3

 

  فكر سياسي غربي       6052411

                                                                         Western Political Thought  
تهدف هله املادة اىل تعريف الطالب بأهم التطورات اليت مر بها الفكر السياسي الغربي منل  

سقراط وافالطو  حتى العصر احلاضر وما ضم من افكار ومبادئ ونظريات سياسية وما احتواه من 

ة    وتعاجل هله املادة املوضوعات التالية :الفكر السياسي يف عهد االغريق ،والفكر اجتاهات فكري

السياسي يف العهد الروماني ،والفكر السياسي يف العصور الوسطى )الفكر السياسي املسياي (، والفكر 

 السياسي يف القر  السادس عشر : ميكافيلي، جا  بودا ، والفكر السياسي يف القر  الساب  عشر

 اإلدارة) :القانو  الطبيعي والسلطة املطلقة، والفكر السياسي يف القر  الثامن عشر :جا  جاك روسو

، جريمي بنثام والنفعية، هيجل، 20ق-19العامة، االفكار االجتماعية(، والفكر السياسي املعاصر )ق

 املارذسية (  
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 قضايا سياسية باللغة اإلجنليزية            6053001

Political Issues In English 

تهدف هله املادة إىل تطوير مهارات الطلبة يف اللغة اإلجنليزية يف موضوعات رئيسية يف جمال 

 العلوم السياسية، وتتضمن تعريف الطالب بأهم املصطلاات وشرح قضايا سياسية دولية باللغة اإلجنليزية 

 

 فكر سياسي عربي إسالمي              6053021

Arab- Islamic political thought 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بالفكر العربي اإلسالمي وما يضم من نظريات ومبادئ  

سياسية، وما مر به من حتوالت فكرية   تتضمن املادة التعريف باالصول  واملصادر الرئيسية للفكر 

ذما وتتضمن دراسة حتليلية السياسي عند العرب قبل اإلسالم والفكر السياسي اإلسالمي وطبيعته   

للنظريات السياسية اإلسالمية واألفكار السياسية اليت طرحها الفكر العربي اإلسالمي ذمفهوم اخلالفة 

والقيادة واهل احلل والعقد والشورى واحلكم الصاحل ومتابعة آرا  اهم املفكرين مثل الفارابي، ابن 

 ومجال الدين األفغاني سينا، الغزالي، ابن رشد ابن خلدو ، حممد عبده، 

 

 موضوعات خاصة يف النظم السياسية  6053081

 Special Topics in political Systems 

 

تهدف هله املادة اىل تزويد الطالب بدراسة متخصصة يف  األنظمة السياسية العاملية   وتتضمن  

ية الرمسية املؤثرة، م  الرتذيز املادة عرضًا لطبيعة النظم السياسية  املختاره، ودراسة املؤسسات السياس

على دور األحزاب السياسية ومجاعات املصاحل يف البنا  السياسي واالجتماعي واالقتصادي للنظام 

 السياسي 

 املقارنة  السياسيةنظرية             6053201

Theory of Comparative Politics 

ث الرئيسية واهم املفكرين يف حقل تهدف هله املادة اىل دراسة القضايا النظرية ومناهج البا

السياسة املقارنة، وتتناول هله القضايا بؤرة املعاجلة يف السياسة املقارنة ، املناهج التقليدي، املناهج 

السلوذية وما بعد السلوذية، التاليل النظمي، والتاليل الوظيفي، حالة التنظري الراهنة، ومدى إمكانية 

 اسة املقارنة توق  عصر النظرية يف حقل السي
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 احلكومات والنظم السياسية املقارنة   6053221

Comparative Governments and Political Systems  

تهدف هله املادة اىل تعريف الطالب بالدراسة املقارنة للاكومات واألنظمة السياسية، واألسس 

يعة احلكومات واألنظمة واملرتكزات الرئيسية هلله الدراسة   وتتضمن املادة توضيح منواع وطب

السياسية العاملية: النظام الرئاسي والنظام الربملاني وذيفية اختيار السلطات العامة والعالقة بينهما يف 

هله األنظمة   ذما تباث يف موضوع التاديث السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف األنظمة 

ض مهم املفكرين يف هله اتجماالت   العاملية واملشكالت اليت تنجم عن عملية التاديث واستعرا

وتعاجل املادة موضوع الشرعية السياسية، واملشارذة السياسية والوسائل اليت تتبعها األنظمة السياسية 

 لتطورها 

 األحزاب السياسية ومجاعات املصاحل             6053231

Political Parties and Interest Groups 

الطالب بالظاهرة احلزبية ومجاعات املصاحل ودورها يف النظام تهدف هله املادة إىل تعريف   

السياسي   وتتضمن املادة دراسة منواع األحزاب السياسية ونشأتها وبيئتها ومراحل تطورها، والدور 

اللي تؤديه األحزاب السياسية يف تطور اتجمتم  السياسي، واالختالف بني األحزاب يف الدول 

رف الطالب جبماعات املصاحل من حيث طبيعتها ومنواعها، واليات عملها يف املتقدمة والنامية    وتع

 النظام السياسي، واملقارنة بينها وبني األحزاب السياسية من حيث التنظيم واألهداف والوسائل 

 التنمية السياسية              6053251

Political Modernization 

التنمية السياسية وطبيعتها ويتضمن شرح النظريات  تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبفهوم

املختلفة واخلصائص الرئيسية للتنمية السياسية، واملشكالت النامجة عنها يف الدول النامية، وشرح 

 اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألنظمة السياسية يف هله الدول 

      Regional Organization                  منظمات إقليمية           6053261

تتضمن املادة دراسة تطور املنظمات اإلقليمية من حيث نشأتها ومبادئها وتنظيمها ودورها يف 

نطاق العالقات السياسية الدولية  ويتم ذل  من خالل دراسة بعض املنظمات اإلقليمية مثل جامعة 

منظمة الدول األمريكية    وتتضمن املادة دراسة حتليلية الدول العربية والسوق األوروبية املشرتذة، و

 ملدى فاعلية املنظمات اإلقليمية يف السياسة الدولية 
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 حلقة حبث يف الوحدة األوروبية      6053281

Seminal In European Unity 

معاهدة تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب باخللفية التارخيية والسياسية للوحدة األوروبية منل 

وحتى معاهدة ماسرتخيت للوحدة األوروبية عام  1951باريس لالحتاد األوروبي للفام والصلب عام 

    وتتضمن شرح ذيفية بنا  املؤسسات األوروبية، وصن  القرار، وقضايا التوس  يف قبول الدول 1992

 عام واملسؤوليات الدولية ألوربا املوحدة، وتأثريها على العالقات الدولية بشكل 

 نظرية العالقات الدولية            6053321

 Theories of International Relations 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بتطور مفاهيم العالقات الدولية ونظرياتها، واملشاذل اليت  

اقعية ) القوة( تواجه مجياد نظرية علمية متكاملة للعالقات الدولية   وتتضمن املادة دراسة النظريات الو

والنظريات السلوذية ) النظم( والنظريات املثاليــة ) التنظيمات الدولية(   ذما تتضمن دراسة نظريات 

 اختاذ القرارات اخلارجية ونظريات الصراع الدولي واسبابه وذيفية مدارته 

 العامل العربي يف السياسة الدولية            6053371

The Arab World in The International Politics 

تهدف هله املادة إىل تزويد الطالب مبعلومات عن املبادئ األساسية اليت حتكم عالقات الدول  

 العربية م  دول العامل املختلفة، وذل  يف إطار املصاحل االقتصادية والسياسية والعسكرية 

 حلقة حبث يف السياسة الدولية            6053381

Seminar in The International Politics 

تهدف هله املادة إىل تطوير معرفة الطالب يف محد جماالت السياسة الدولية    وتتضمن املادة  

دراسة عدد من املشكالت الدولية املعاصرة اليت تؤثر يف السالم واألمن الدوليني خيتارها مدرس 

 املادة 
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 العربي اجتاهات معاصرة يف الفكر السياسي          6053431

Contemporary Trends in Arab Political thought 

تهدف املادة إىل دراسة وحتليل االجتاهات املختلفة يف الفكر السياسي العربي املعاصر من  

حيث نشأتها ومضمونها ومعالمها وتأثرها بالفكر السياسي املعاصر واإلضافات الفكرية اليت مسهمت بها يف 

لفكر العربي اإلسالمي والنظم واحلرذات السياسية اليت نشأت استنادًا هلا مساره ومدى ارتباطها با

 واعتربت اساسًا حلرذتها السياسية 

 

  األردنيالنظام السياسي     6054011

Political System in Jordan 

تهدف هله املادة اىل تزويد الطالب مبعلومات عن النظام السياسي األردني ومؤسساته املختلفة  

رها السياسي    وتتضمن دراسة السلطات العامة يف األرد  واختصاصاتها الدستورية يف ضو  وتطو

 إضافةوحتى اليوم  األمارةمن عهد  األردنية   ذما تباث يف التجربة الربملانية األردنينصوص الدستور 

 ا اتجمال   ، ودور املؤسسات احلكومية وغريها يف هلاألرد عرض ذيفية صن  القرار السياسي يف  إىل

 العالقات الدولية يف اإلسالم          6054131

International Relations In Islam 

تهدف هله املادة اىل تعريف الطالب بأهم املبادئ اليت مرساها اإلسالم يف حتديد عالقات  

د   وتتضمن الدولة اإلسالمية م  غريها وذيفية رسم سياساتها اخلارجية يف حاالت احلرب والسلم واحليا

هله املادة نشاة العالقات الدولية يف اإلسالم وذيفية تأثري اإلسالم على النظام الدولي ومعاملة غري 

املسلمني يف الدولة اإلسالمية، وقواعد احلرب والسلم يف االسالم، ومظاهر السيادة يف الفكر اإلسالمي، 

 منواعها ومصادر القانو  الدولي من وجهة نظر اإلسالم، املعاهدات و

 نظم دبلوماسية وقنصلية:          6054141

Diplomatic & Consulate Systems 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبهام السل  الدبلوماسي والقنصلي وواجباتهم   وتتضمن  

ذما   املادة دراسة تطور الدبلوماسية عرب العصور، واألساليب واألصول الدبلوماسية يف العامل املعاصر  

تباث يف األسس العامة اليت حتكم سياسة الدولة اخلارجية ومساليب التعبري عنها    ذما تتناول املادة 

التعريف بكيفية تعيني معضا  السل  الدبلوماسي وامتيازاتهم واعتماد رؤسا  البعثات الدبلوماسية 

 ومهامهم م  إشارة خاصة لألرد  



 9 

 

 ياسة األردنيةحلقة حبث يف الس            6054151

Seminar in Jordanian Politics  

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بأسس السياسة األردنية ومرتكزاتها   وتتضمن املادة دراسة 

وحتليل ذيفية صن  السياسة اخلارجية األردنية، والقضايا الرئيسية العربية واإلقليمية والعاملية اليت هي 

رجية األردنية، ذما تباث يف الدور العربي واإلقليمي والدولي لألرد  موض  اهتمام السياسة اخلا

 ومقومات هلا الدور 

 

                 Arab Political Systems   النظم السياسية العربية        6054221

يهدف هلا املساق اىل دراسة النظم السياسية العربيــة حيث يعين بتأصيل مفهومها وعرض  

قرتابات اليت تستخدم يف دراستها ، وحتليل اخلصائص املميزة هلا والتصنيفات اليت تنتظم املناهج واال

فيهـا ، والبيـئة الداخلية بكافة مكوناتها من  ثقافية، اجتماعية، جغرافية، تارخيية، واقتصادية واالطار 

اف آفاق التطور من الدستوري والقانوني احلاذم هلا، وديناميات التفاعل بني مكوناتها، وذلل  استشر

 حيث عناصر االستمرار والتغيري 

 حلقة حبث يف احلكومات والنظم السياسية          6054241

Seminar in Comparative Government and Political Systems 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبواضي  متخصصة يف جمال احلكومات والنظم السياسية  

اجلة مواضي  خمتلفة يف احلكومات والسياسات املقارنة لعدد من منظمة احلكم يف  وتتضمن املادة مع

 ممريكا الالتينية مو مفريقيا  

 

 نظم سياسية وحكومات آسيوية               6054251

Political Systems & Governments in Asia: 

طورها السياسي واالقتصادي تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب باألنظمة السياسية اآلسيوية وت

واالجتماعي   وتتضمن املادة دراسة املؤسسات السياسية واخللفية الثقافية واالجتماعية تجمموعة من 

النظم اآلسيوية، مثل اليابا ، ذوريا، اهلند، الصني، الفليبني   باإلضافة إىل دراسة السياسة اخلارجية هلله 

 الدول 
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 لدولية واإلقليميةاملنظمات ا             2660541

International and Regional Organizations 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بالتنظيم الدولي ، وتطور ه حتى وقتنا احلاضر، إذ تباث 

اخلطوات العلمية اليت مدت إلي قيام مول تنظيم دولي وهو عصبة األمم    ذما تعرض املادة لتطور 

مم املتادة، من حيث مهدافها ومبادئها ومجهزتها املتخصصة، ودورها يف التنظيم الدولي وظهور األ

العالقات بني الدول وخاصة فيما يتعلق حبفظ السالم واألمن الدوليني واملساهمة يف حتقيق التعاو  

االقتصادي واالجتماعي والثقايف بني دول العامل    وتباث املادة يف عدد من املنظمات اإلقليمية 

 الدول العربية ومنظمة الوحدة األفريقية ومهدافها ومبادئها  مثل جامعة

 

 العالقات االقتصادية الدولية             6054341

International Economic Relations 

تهدف هله املادة اىل تعريف الطالب مبفهوم العالقات االقتصادية الدولية وتطورها ومؤسساتها   

صاد والسياسة وتعرف باملؤسسات االقتصادية واملالية والتجارية الدولية وتتضمن شرح العالقة بني االقت

والعالقات االقتصادية بني دول العامل   ذما تتضمن املادة تعريف الطالب باملبادئ واألسس العامة اليت 

حتكم العالقات االقتصادية الدولية وخاصة العالقات االقتصادية بني دول الشمال ودول اجلنوب، وبني 

 لدول الكربى م  بعضها البعض ا

 

 السياسة اخلارجية للدول الكربى             6054361

Foreign Policy in Great Countries 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبفهوم السياسة اخلارجية ومرتكزاتها األساسية، والعوامل  

ارجية للدول الكربى ) الواليات املتادة، املؤثرة فيها، وتتضمن حتليل املبادئ األساسية للسياسة اخل

بريطانيا، فرنسا، الصني، روسيا( ومناقشة سياسات هله الدول جتاه القضية الفلسطينية والقضايا الرئيسية 

 على الساحة الدولية 
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 فن التفاوض وإدارة األزمات               6054391

Negotiations and Conflicts Management 

ملادة اىل تعريف الطالب مباهية املفاوضات ومهميتها ودورها يف إنها  الصراع تهدف هله ا 

واخلالفات وحتقيق مصاحل املؤسسات والدول واألطراف املتنازعة، وتتناول املادة حبث ذافة 

املتغريات والعناصر اهلامة اليت تشكل اإلطار النظري للمفاوضات الدولية الثنائية ومتعددة األطراف  

د العلمية للمفاوضات من حيث املراحل اليت متر بها وممناط املباريات االسرتاتيجية اليت متر واألبعا

بها  وتباث املادة ذلل  يف مساليب التفاوض ومهاراته يف اتجماالت السياسية واإلدارية واالجتماعية  

ابقة يف هلا ذما تهدف املادة اىل تعريف الطالب على األزمات الدولية التارخيية والتجارب الس

اتجمال    وذل  بقصد التوصل اىل مبادئ عامة الدارة األزمات ومتطلباتها والعقبات والتهديدات 

 الرئيسية اليت قد تعرتض سبيلها   وغري ذل  من املعلومات اليت ميكن تطبيقها على ذل األزمات 

 

 حلقة حبث يف الفكر السياسي           6054441

Seminar In Political Thought  

تتناول املادة بالدراسة والتاليل نسقًا فكريًا متكاماًل من حيث نشأته ومصادره ومضمونه ومعالمه  

وتطبيقاته احلرذية وسيتم يف ذل فصل دراسي اختيار ظاهرة فكرية متكاملة مثل )الفكر الليربالي، الفكر 

 االشرتاذي، الفكر القومي، الفكر املثالي( 

 وملة والعالقات الدوليةالع           1046051

Globalization and International Relations 

تهدف هله املادة اىل التعريف بظاهرة العوملة وابعادها املختلفة السياسية واالقتصادية والثقافية  

واإلعالمية، وذلل  تهدف املادة اىل حتليل انعكاسات العوملة واثارها على العالقات الدولية والنظام 

 لي وسيادة الدول واخريًا تباث املادة يف مستقبل العالقات الدولية يف ظل تداعيات العوملة الدو

 

 ندوة ومشروع خترج             6054991

 Seminar and Graduation Project 

تهدف هله املادة اىل متكني الطالب من تطبيق املعلومات النظرية اليت درسها يف مادة  

من خالل ذتابة حبث موس  يف احد املوضوعات الرئيسية يف العلوم السياسية، مساليب الباث العلمي 

 ويقوم الطالب مبناقشة حبثه وعرض النتائج اليت توصل إليها ممام الطلبة 
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 علم االجتماع السياسي         0204373

Political Sociology 

م السياسة واتجمتم  واهم تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب مبختلف جوانب العالقة بني عل

اتجماالت اليت يهتم بها علم االجتماع السياسي   وتدرس املادة السلطة السياسية يف اتجمتمعات من 

حيث ذيفية نشؤها، مظاهرها ومشكاهلا   ذما تباث يف النظام والتغيري السياسي للارذات االجتماعية 

 وك السياسي لألفراد والقوى السياسية يف اتجمتم  والتنشئة السياسية واالجتماعية إضافة اىل دراسة السل

 تاريخ العامل احلديث          0207351

Modern World History 

تهدف هله املادة إىل تعريف الطالب بالتغريات العاملية الكربى يف العصر احلديث من سياسية 

العلمي وحرذة اإلصالح  واجتماعية واقتصادية وفكرية وعلمية، وتتضمن دراسة عصر النهضة والتقدم

، ونظريات العقد االجتماعي والثورة اإلجنليزية وحرب 18، 17الديين والنهضة العلمية يف القرنني

 1848وثورات  1815االستقالل األمريكية والثورة الفرنسية وحروب نابليو ، وموروبا ما بني مؤمتر فينا 

وميات األوروبية والتوس  األوروبي يف القر  التاس  والثورة الصناعية وتوحيد إيطاليا ومملانيا وظهور الق

 عشر وظهور روسيا احلديثة وظهور اليابا  ذقوة دولية 

 

 تاريخ العامل املعاصر              0207452

Contemporary World History  

شر تهدف هله املادة اىل تعريف الطالب بالنـزاع والتسابق االستعماري يف مواخر القر  التاس  ع 

ومطل  القر  العشرين   وتتضمن هله املادة معاجلة املسائل التالية: احلرب العاملية األوىل والثورة 

الشيوعية ومؤمتر الصلح وعصبة األمم وتاريخ ممريكا واروبا والصني واليابا  بني احلربني واحلرب 

احلرب الكورية، واحلرب العاملية الثانية وهيئة األمم وحلف األطلسي وحلف وارسو واحلرب الباردة و

 الفيتنامية وانتها  عصر الثنائية القطبية وقيام األحادية القطبية يف العالقات الدولية وحروب التدخل 
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