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 ( ساعت يعتًذة21انتخصص انفرعً )  3   

 ساعت يعتًذة11أ.يساقاث إجبارٌت 

سااااااااعاث  6طهبااااااااث االختٍارٌااااااات ب.انًت

فًااا فااوق ياا  قسااى انعهااوو  200يسااتو  

 انسٍاسٍت

( ساعاث إجباري نهًنفرد باإلضاافت 6+)

 ( ساعت أعاله60نـ )
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 انًساقاث االختٍارٌت هً
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 200ب، ص.ح201، ظ.د200(، ظ.ا201،202، ح.ق )200، ق200ع.ا يجال انعهوو االجتًاعٍت واالقتصادٌت:

 يجال انعهوو وانتكنونوجٍا:

 

 200،هك209، ٌ.ا29، ٌ.ح209أ،ع.ح202، ع.ب200، ن200ب

 



 حها قسم العلوم السٌاسٌةمساقات درجة البكالورٌوس التً ٌطروصف 
 
 مقدمة فً العلوم السٌاسٌة202هـ 0س

وٌتضمن المفاهٌم األساسٌة فً العلوم السٌاسٌة مع التركٌز على عالقة العلـوم السٌاسيٌة بيالعلوم األىير  
تطييييور الفكيييير وكاالجتميييياا  واالقتصيييياد واعدار( العامييييةبح ومييييياهم البحيييي، فييييً العلييييوم السٌاسييييٌةح 

 0دولة وأشكال الحكومات السٌاسًحوطبٌعة ال
 

 التربٌة الوطيٌة201هـ 0س
والتربٌة الوطيٌة  ٌةطيوالوحات والمفاهـٌم الوطيٌة  واالساسٌة , كالوطن لتعرٌف الطـالب بالمصط ىٌهدف هذا المساق ال

ها السٌاسً ويظام وٌتطرق اٌضا الى جغرافٌة وتارٌخ الدولــــة 0والوالء والمواطية الصالحة والدٌمقراطٌة  وااليتماء
التحدٌات  ىال وأىٌرا ٌتعرض المساق 0والثقافً والتعلٌمً  واالداري ادي والعسكري واالميً ــً واالقتصاعواالجتم

 0 مواجهة هذه التحدٌاتؤسسات المىتلقة فً مى تواجه الدولة ودور الـالداىلٌة والىارجٌة الت

 
 مقدمة فً السٌاسٌة المقارية201هـ 0س

ن أهييم اليظرٌييات الحدٌثيية فييً السٌاسييٌة المقاريييةح ويظرٌييات التحييدٌ، والتيمٌيية وٌتضييمن فكيير( عاميية عيي
 حالسٌاسٌة والثقافية السٌاسيٌةح وسٌاسية الجماعيات وتحلٌيل الطبقيات وتحلٌيل األيظمية والعملٌيات السٌاسيٌة

 0الضوء على طبٌعــة األيظمة السٌاسٌةح الحدٌثة  إلقاءباعضافة الى 
 

 الدولٌةمقدمة فً العالقات 206هـ 0س
وٌتضمن تعرٌف الطالب بالمفاهٌم السٌاسٌة فيً العالقيات الدولٌيةح وتطيور العالقيات الدولٌية ميع التركٌيز 
على فتر( ما بعد الحرب العالمٌة األولىح كما ٌتياول المساق دراسية عواميل قيو( الدوليةح واليظيام اليدولً 

 0المعاصر وأطرافه 
 
 ب2الفكر السٌاسً الغربً ) 112هـ 0س

أهيم األفكيار ون تطور الفكر السٌاسً)ميذ بداٌة العهد اعغرٌقً حتى بداٌية القيرن السيادس عشيرح وٌتضم
 0واليظرٌات السٌاسٌة التً سادت فً تلك الفتر( 

 
 ب2األيظمة السٌاسٌة ) 112هـ 0س

وٌتضييمن أيظميية الحكييم فييً بعييض الييدول الغربٌيية كالوالٌييات المتحييد( األمرٌكٌيية والمملكيية المتحييد( وكيييدا 
الشييبه واالىييتالف بٌيهييا ميين حٌيي، السييلطة  أوجييهريسييا واسييترالٌا وإٌطالٌييا وألمايٌييا مييع المقارييية بييٌن وف

 0والتيفٌذٌة والقضائٌةح وصيع القرار فٌها  التشرٌعٌة
 
 

 اليظام السٌاسً األرديً 111هـ 0س

ديٌييةح بييالتركٌز علييى تطييور الدسيياتٌر األر وٌتضييمن فكيير( عاميية عيين التطييور السٌاسييً لليظييام األرديييً
الفعلٌيية لكييل سييلطة ميين السييلطات األرديٌيية مييع االهتمييام باالىتصاصييات  ح 2911وبىاصيية دسييتور عييام 

التحييوالت الدٌمقراطٌيية الجدٌييد( واالسييتقرار السٌاسييً فييً اليظييام السٌاسييً وإلقيياء الضييوء علييى  الييثال،
   0األرديً 



 
 يظام الحكم فً إسرائٌل  113هـ 0س

بما فً ذلك توزٌع السلطات والعالقة بٌيها وعالقة كل ميها بالسلطات  وٌتضمن يوعٌة الحكم فً إسرائٌل
األىيير ح األحييزاب السٌاسييٌة والمؤسسييات المالٌيية والعسييكرٌة والدٌيٌيية التييً تعمييل بوصييفها جماعييات 

 0ضاغطة توجه السٌاسات  الداىلٌة والىارجٌة 
 

 التيمٌة السٌاسٌة )يظرٌاتب 111هـ 0س 
مراحييل اليمييوح التحييدٌ،ح االعتميياد  -السٌاسييٌة عيين طرٌييق دراسيية   يظرٌييات عدٌييد( ميهييا   وٌتضييمن تحدٌييد مفهييوم التيمٌيية

االسيتقرار السٌاسيًح ودور وسيائل والمتبادلح  التبعٌة ودراسية بيياء المؤسسيات السٌاسيٌة والسيلطة  والمشياركة السٌاسيٌةح 
 اععالم فً عملٌات التيمٌة السٌاسٌة 

 
 االقتصاد السٌاسً 162هـ 0س

السٌاسية ويظيام االقتصيادي الرأسيمالً واالشيتراكً والمىيتلطح  ال وٌركيز عليى العالقية بيٌن االقتصياد والسٌاسيةح وٌتضمن
االقتصادٌة على المستو  العالمً المعاصر  التجار( الدولٌة الىارجٌة التبعٌةح  والشركات المتعدد( الجيسٌةح والمساعداتح  

 0وعملٌات يقل التكيولوجٌاح والمدٌويٌة
 

 علم االجتماا السٌاس112ًـه0س
وٌتضييمن  تعرٌييف الطالييب بعلييم االجتميياا السٌاسييً وتطييوره ميين حٌيي،    الدوليية والمجتمييعح السٌاسيية ايعكيياس للواقييع 
االقتصادي واالجتماعً )الماركسٌة وتطبٌقاتهابح يظرٌة التيظٌمح والقضاٌا المتعلقية بعملٌيات التيمٌية السٌاسيٌة واالجتماعٌية 

 0التقدم والتىلف والبٌئة االجتماعٌة وعالقتها   بالسٌاسةالسلطة وووميها   
 
 مياهم البح، العلمً فً العلوم السٌاسٌة131هـ 0س

كاسيتعمال  وٌتضمن المفاهٌم العلمٌة فً البح، فً العلوم السٌاسيٌة واسيتىدامهاح اسيتىدام الوسيائل الفيٌية
اء والحاسييب ايلييً والسييلوكً الميطييق والتييارٌخ واعحصييوٌتعرض لميييهم المكتبيية والمراجييع وغٌرهييا

 0واستعمال فً دراسة القضاٌا السٌاسٌة 
 

 السٌاسة الىارجٌة للدول العظمى تجاه العالم العربً  322هـ   0س
وٌتضمن طبٌعة السٌاسة الىارجٌية للوالٌيات المتحيد( االمرٌكٌيه واالتحياد السيوفٌتً مييذ الحيرب العالمٌية 

لسٌاسة الىارجٌة للدول العظميى وأهيدافها وأثرهيا فيً السٌاسيات محددات  اودراسة ح ايهٌارهالثايٌة حتى 
 0اعقلٌمٌة والدولٌة للوطن العربً

 
 األحالف والتكتالت الدولٌة 321هـ 0س

والتطور التيارٌىً لسٌاسية  الىاصة باالحالف والتكتالت وٌتضمن إلقاء الضوء على المفاهٌم واليظرٌات
تيييثٌر هييذه التكييتالت واألحييالف علييى والمجيياالت المىتلفييةح األحييالف العسييكرٌةح التكييتالت الدولٌيية فييً 
 0السٌاسات الدولٌة وعالقة الشرق بالغرب

 
 

 السٌاسات الىارجٌة األرديٌة 321هـ 0س
 وٌتضمن كٌفٌة صيع السٌاسة الىارجٌة األرديٌة والعوامل الداىلٌة والىارجٌة والطبٌعٌة التً  تؤثر فٌهاح

  0ٌة ميذ بداٌة يشوء االماره الى اينالتركٌز عالقات األردن الدول مع
 
 
 

                      
 األمن القومً العربً 321هـ  0س

التحدٌات الداىلٌية والىارجٌية التيً ووٌتضمن  تعرٌف الطالب بىصوصٌة مفهوم األمن القومً العربًح 
ات  على طبٌعة العالقيات تواجه اليظام اعقلٌمً العربًح سواء أكايت داىلٌة أم ىارجٌة  وأثر هذه التحدٌ

 0بٌن الدول العربٌة 
 

 ب1الفكر السٌاسً الغربً ) 312هـ 0س



وٌتضمن تطيور الفكير السٌاسيً الغربيً مييذ بداٌـيـة ا لقـيـرن السيادس عشير حيـتى القيرن العشيرٌنححٌ، 
تراكٌة لوكح ادم سمٌ،ح الميفعٌونح روسوح واألفكار االشبدراسة ٌتياول دراسة األصول الفكرٌة للٌبرالٌة 

فكير( القومٌية والتٌيارات الفكرٌية التيً ظهيرت بعيد الحيرب ثم ٌتيياول والشٌوعٌة التً ياد  بها ماركسح 
 0األولى 

 
 فكر سٌاسً عربً حدٌ، 311هـ  0س

األصيول وعلى مصـر وبالد الشامح  2391وٌتضمن تطور الفكر السٌاسً العربً ميذ حملة يابلٌون سية 
 0ٌيٌة التً سادت العالم العربً فً القريٌن التاسع عشر والعشرٌن الفكرٌة للحركات القومٌة والد

 
 
 ميظمات دولٌة وإقلٌمٌة331هـ 0س

الميظميات الدولٌية  وٌيدرس ٌهدف هذا المساق الى تعرٌف الطالب بمفهوم التيظٌم الدولً يظرٌة وتطبٌقياح
ة جامعية اليدول العربٌية وهٌئية واعقلٌمٌة وأهمٌتها لليظام العالمً وأيشيطتها ووظائفهيا وأدوارهيا السٌاسيٌ

 0األمم من حٌ، يشي( كل ميهما  وأجهزتها وسلطاتها وتقٌٌمها 
 

 ب1أيظمة سٌاسٌة )312هـ 0س
مثل االتحاد السوفٌاتً والصٌن الشعبٌة وٌوغسالفٌا والهيد  أيظمة الحكم فً بعض الدولدراسة وٌتضمن 

اسة الىلفٌات التارٌىٌة والفكرٌة لهيذه األيظمية والبرازٌل واألرجيتٌن وإٌران وتركٌا مع التركٌز على در
 0وكٌفٌة اتىاذ القرار السٌاسً فٌها 

 
 األحزاب السٌاسٌة والرأي العام 311هـ0س

يظرٌيييات الييرأي العيييام المىتلفييية ووٌتضييمن يشيييي( األحييزاب السٌاسيييٌة  وتطورهيييا وأشييكالها ووظائفهييياح 
 .الدول بعامة والدٌمقراطٌة بىاصة ومصادره وكٌفٌة تكوٌيه ودوره فً عملٌات صيع القرار فً

 
  التغٌر االجتماعً 311هـ 0س

وٌتضمن مد  تيثٌر المؤسسات البٌروقراطٌة فيً إحيدا، التغٌٌيرات االجتماعٌية ميع التركٌيز عليى كٌفٌية 
فرصة توصل األفيراد والجماعيات لصيايعً القيرار فيً واستىدام المؤسسات الحكومٌة السلطة الشرعٌةح 

 0 المؤسسات الحكومٌة
 



 موضوعات مىتار(392هـ 0س
بالتيسٌق ميع  .وٌتضمن اىتٌار المدرس موضوعا من الموضوعات السٌاسٌة التً تهم الباح، فً المٌدان

الشيتراك لوٌمكن ألكثر من عضيوهٌئة تيدرٌس   .رئٌس القسم بعد تقدٌم وصف للماد( المرغوب تدرٌسها
 0فً تدرٌس المساق الواحد على شكل يدو( أسبوعٌة 

 
 اليزاعات الدولٌة  122ـ ه0س

إلقاء الضيوء عليى جيذور ووٌتضمن دراسة بعض المشكالت الدولٌة التً تهدد األمن والسالم العالمٌٌنح  
اليزاعيات السٌاسيٌة واالقتصيادٌة والعسيكرٌة والعقائدٌية وأهيدافهاح وتلك المشكالت وأسبابها وتطوراتهياح 

اليزاعييييييات اليييييييزاا علييييييى  المٌيييييياه وميييييين هييييييذه  .محتمليييييية لحييييييل تلييييييك اليزاعيييييياتالتصييييييورات وال
 0والحدودحواليفطحواليزاا حول شط العرب 

 
 دراسات متقدمة فً العالقات الدولٌة121هـ 0س

وضع العالقات الدولٌة فيً العقيود الثالثية ووٌتضمن اليظرٌات األساسٌة فً العالقات الدولٌة وتطبٌقاتهاح 
الحييوار بوصيفه  أدا( سييلٌمة لحييل ودراسيية ح األىٌير( ومييا يجيم عيين اليظييام اليدولً ميين تييوترات وتغٌيرات

اليزاعات وللتىفٌف من حدتها ولترسٌخ سبل التعاون بٌن الدول مثيل الحيوار العربيً األوروبيًح وحيوار 
 .الشمال والجيوبحوحوار الجيوب مع الجيوب

 
 دراسة متىصصة   القضٌة الفلسطٌيٌة123هـ 0س

بعادها وجوايبها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالسيتراتٌجٌة وٌتضمن القضٌة الفلسطٌيٌة  جذورها التارٌىٌة  وأ
إجيراء  الطلبية دراسيات وبحيو،  واالستراتٌجٌة الصهٌويٌةح و والعسكرٌة والدٌيٌةح قومٌا وإقلٌمٌا ودولٌاح

 0فً موضوعات محدد( فً مجال القضٌة الفلسطٌيٌة 
 

 ب )أمرٌكا الالتٌيٌةب2دراسات سٌاسٌة ) 121هـ 0س
السٌاسٌة بٌن دول أمرٌكا الجيوبٌة وأمرٌكا الوسطى تطورها بوصفها مجموعة إقلٌمٌة وٌتضمن العالقات 

دور كتليية دول أمرٌكييا الالتٌيٌيية فييً مجموعيية عييدم االيحٌيياز وهٌئيية األمييم وثقافٌيياح واجتماعٌيياح وسٌاسييٌاح 
 0المتحد(ح كذلك وعالقاتها القرٌبة مع الوالٌـــات المتحد( 

  
 )أفرٌقٌاب ب1دراسات سٌاسٌة ) 121هـ 0س

وٌتضييمن المسيياق دراسيية  العالقييات العربٌيية واألفرٌقٌيية تارٌىٌييا وجغرافٌييا ودٌيٌييا وثقافٌييا وفكرٌاحاعبعيياد 
التعييياون الزراعيييًح وقضييياٌا األمييين المشيييتركح واليييدور واألفرٌقٌيييةح  –االقتصيييادٌة للعالقيييات العربٌييية 

 0الميظمات اعقلٌمٌة فً ذلك دور واألفرٌقً  –اعسرائٌلً فً أفرٌقٌاح مستقبل التعاون العربً 
 

 ب)أسٌاب3دراسات سٌاسٌة ) 126هـ 0س
وٌتضمن  دراسة طبٌعة العالقات بٌن  بعيض دول شيرق يسيٌا عليى الصيعٌد اعقلٌميً واليدولًح عالقيات 

 .تلك الدول بالعالم العربً مثال   عالقات الصٌنح والٌابان وبالعالم العربً
 
 الفكر السٌاسً اعسالم111ًهـ 0س

جذوره وتطوره ميذ بدء الرسالة المحمدٌيةح طبٌعية هيذا الفكير  حضمن دراسة الفكر السٌاسً اعسالمًوٌت
مفهيوم السيلطة فيً اعسيالمح الشيور  وكافية عملٌيات اتىياذ والىلٌفة واىتٌارهح وحويظر( اعسالم للدولةح 

 0القرار السٌاسً فً اليظام اعسالمً 
 



 دراسات فً الدبلوماسٌة 132هـ  0س
ضمن مفهوم الدبلوماسٌة والدبلوماسً عبر العصيورح المعاهيدات الدولٌية لتيظيٌم الشيؤون الدبلوماسيٌة وٌت

  0حصاية الدبلوماسٌٌن وحقوقهم ومؤهالتهم وامتٌازاتهم وايتهاء مهامهم  حوالقيصلٌة كاتفاقٌة فٌيا
 

 حقوق اعيسان 131هـ 0س
قوق اعيسان السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصيادٌةح وٌتضمن عالقة الفرد بالدولة وباليظام الدولًح مفهوم ح

الوثائق الدولٌة لحقوق اعيسانح اععالن األمرٌكً لحقوق اعيسان ح واععالن األوروبً لحقوق اعيسانح 
 0اعسالم وحقوق اعيسانح مشروا حقوق اعيسان العربً 

 
 مشكالت التيمٌة والتحدٌ، فً الدول اليامٌة112هـ 0س

ات التيمٌة والتحدٌ، وتطبٌقاتها ويتائجهاح الجوايب اعٌجابٌة والسيلبٌة فيً مسيٌر( التيمٌية وٌتضمن  يظرٌ
والتحدٌ، فً البلدان اليامٌةح مسائل التىلف والتيمٌية والمدٌويٌية والتصييٌع والثقافية والمشياركة السٌاسيٌة 

  0وااليصهار االجتماعً وتيثٌرها فً عملٌات التيمٌة سلبا وإٌجابا 
 

 مفاهٌم سٌاسٌة باللغة اعيجلٌزٌة 119هـ 0س
لحات السٌاسٌة المستعملة فً اللغة اعيجلٌزٌة )مع التركٌيز طوٌتضمن تعرٌف بالعدٌد من المفاهٌم والمص

  0الخ  00على مفاهٌم   الدٌمقراطٌة والعدالة والمساوا( والمشاركة السٌاسٌة 
 

 حلقة بح، فً العلوم السٌاسٌة192هـ 0س
تكلٌف  ٌتم حٌ، رس  موضوعا من الموضوعات السٌاسٌة بالتيسٌق مع رئٌس القسموٌتضمن اىتٌار المد

 البح،.الطلبة بعمل بحو، فً  عيوان حلقة البح، مع المشرف على حلقة 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


