
 

الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في اآلداب 
 

: متطلبات الخطة 

:  تمنح درجة البكالورٌوس فً قسم العلوم السٌاسٌة بعد إتمام المتطلبات التالٌة 
،  1989لسنة  (2)الشروط المنصوص علٌها فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة الٌرموك رقم  -1

 . 1976لسنة  (76)الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة الٌرموك رقم 
 .ساعة معتمدة  (27)متطلبات الجامعة المبٌنة فً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس،عددها  -2

 

 :هتطلبات الجاهعة

: سبػخ ِؼتّذح ٚتشًّ (27)      ٌٚخظض ٌٙب 

 :سبػخ ِؼتّذح ًٚ٘ (12)ٌخظض ٌٙب : ِتطٍجبد إججبرٌخ .1
 

عدد الساعات عنواى الوســــاق رقن الوساق رهز الوساق 

 3 اٌتزثٍخ اٌٛطٍٕخ 102 ٘ـ.ص

 3 ػٍَٛ ػسىزٌخ 100 ع ع

 3 ٌغخ أجٍٍشٌخ 101 س.ي

 3 ٌغخ ػزثٍخ  101 ع

 

: هتطلبات اختيارية .  
 

سبػبد ِؼتّذح ٌختبر٘ب اٌطبٌت ِٓ خبرج وٍٍتٗ فً احذ اٌّجبالد اٌتبٌٍخ ٚثحذ أدٔى  (15)                     ٌٚخظض ٌٙب 

: ِبدح ٚاحذح ِٓ وً ِجبي ٚثحذ ألظى ِبدتٍٓ ِٓ وً ِجبي ٚ٘ذٖ اٌّجبالد ً٘ 

: هجال العلوم اإلنسانية ويضن الوساقات التالية :                      أوالً 

 اٌزٌبضخ فً حٍبتٕب أ100ر .د

 اٌٍٍبلخ اٌجذٍٔخ ٌٍجٍّغ 173ر  .د

 اٌثمبفخ اٌجّبٌٍخ 100د .ف

 اٌتذٚق اٌذراًِ 100د  .ف

 ِسبّ٘خ األردْ فً اٌحضبرح اإلٔسبٍٔخ 100أ ث  

 ٔشؤ اٌحضبراد 102أ ث  

  ػبَ 5000اٌمذص  أ106تخ  

 اٌٍغخ ٚاٌثمبفخ اٌىٛرٌخ ن101ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌفزٔسٍخ  أ141ح .ي

 (1)اٌٍغخ األسجبٍٔخ  أ171ح .ي



 (1)اٌٍغخ األٌّبٍٔخ  أ161ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌزٚسٍخ  أ181ح .ي

ٌغخ طٍٍٕخ   100ص .ي

                     

 :هجال العلوم االجتواعية واالقتصادية  ويضن الوساقات التالية : ثانياً        *               

 اإلدارح ٚاٌّجتّغ 100ا  .ع

 االلتظبد ٚاٌّجتّغ األردًٔ 100ق  

 ِٙبراد  إدارٌخ 498أ د  

 حمٛق اإلٔسبْ 101ح ق 

 اٌثمبفخ اٌمبٍٔٛٔخ 102ح ق 

 ثمبفخ إسالٍِخ 100أ .ش

 ٔظبَ األسزح فً اإلسالَ 101د .ش

 ٔظبَ اإلسالَ 100ف .ش

 ِٙبراد حٍبتٍخ 100ص .د

 أسبسٍبد فً رػبٌخ اٌطفً 100أ .د

 ِفبٍُ٘ أسبسٍخ فً اٌتزثٍخ 100د .د

 ِٙبراد اٌّؼٍِٛبد ة105د .د

 اٌؼٕف ألسزي 103أج  

 اٌّٛارد اٌّبئٍخ 100جغ  

 ثمبفخ إػالٍِخ 100ح .ص

: هجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة  ويضن الوساقات التالية :  ثاللاً                    

 طحخ ػبِخ ٚتثمٍف طحً 100ة  

 اٌىٍٍّبء ٚاٌّجتّغ 100ن  

 (1)ػٍَٛ اٌجٍئخ  أ101ة .ع

 أسبسٍبد ػٍُ اٌفٍه 100ف  

 اٌحٛسجخ إٌّشٌٍخ 109ح  .ع

 اٌّؼٍِٛبتٍخ ٚاٌّجتّغ 109ح .ْ

 خذِبد تىٌٕٛٛجٍب اٌّؼٍِٛبد 109أ  .ْ

 اٌطبلخ اٌجذٌٍخ 100٘ك 

 إسؼبفبد أٌٍٚخ  100طت 

                    



 
ساعة  (18) متطلبات الكلٌة المبٌنة فً الخطة الدارسٌة لدرجة البكالورٌوس فً كلٌة اآلداب وعددها  -3

 .معتمدة 
كلية اجبارية  -1

 (  ساعة معتمدة 15  )متطلبات الكلية االجبارية 

رمز 
 المساق

رقم 
 المساق

 اسم المساق

ت
عا

سا
 

 3 مدخل إلى علم اإلجتماع 101 ج.أ

 3 مهارات لغوية أ105 زي

 3 فن الكتابة والتعبير 107 ع

 3 تاريخ الحضارة اإلسالمية 151 تخ

 3 2مهارات الحاسوب  100 ح.ى

 
:  كلية اختيارية -2

 ساعات( 3 )االختٌارٌة الكلٌة متطلبات
 
 

:   متطلبات القسم وهى موزعة وفق الترتٌب اآلتً  -4
 

متطلبات القسم اإلجبارٌة  : - أوال
:  ساعة معتمدة ممثلة فً المساقات اآلتٌة  (66)التخصص المنفرد وله  : أ 

 

المتطلب السابق            اسم المساق  

    - مبادىء فً اإلدارة 101د .أ

    -  مقدمة فً العلوم السٌاسٌة 101هـ .س

     -  التربٌة الوطنٌة                         102هـ .س

    -  مقدمة فً السٌاسٌة المقارنة 105هـ .س

    -  مقدمة فً العالقات الدولٌة 106هـ .س

    -   القانون الدولً العام 131ق   .ح

 101هـ .  س( 1)  الفكر السٌاسً الغربً 221هـ .س

 105هـ .  س( 1) األنظمة السٌاسٌة 241هـ .س

 101هـ .س النظام السٌاسً االرنً 242هـ .س

 105هـ .س نظام الحكم فً إسرائٌل 243هـ .س

-  أسالٌب البحث العلمً أ282هـ .س

 السٌاسة الخارجٌة للدول أ311هـ .س

العظمى 

 106هـ .س

 221هـ.س( 2) الفكر السٌاسً الغربً 321هـ.س

 106هـ . س المنظمات الدولٌة اإلقلٌمٌة 332هـ .س

 241هـ . س( 2) األنظمة السٌاسٌة 341هـ .س



 105هـ . سأ األحزاب السٌاسٌة  342هـ .س

 106هـ .س النزاعات الدولٌة 411هـ .س

 دراسات متخصصة فً 413هـ .س

القضٌة الفلسطٌنٌة 

 106هـ . س

 106هـ .س علم االجتماع السٌاسً 317ج.أ

 نصوص سٌاسٌة باللغة 450هـ  .س

اإلنجلٌزٌة 

 101هـ . س

 282هـ . س مشروع تخرج 492هـ .س

 131ق.ح دراسات فً الدبلوماسٌة 431هـ.س

  105هـ . س التنمٌة السٌاسٌة والتحدٌث 442هـ .س

 

ساعة معتمدة ممثلة فً المساقات المذكورة أعاله   للتخصص المنفرد باستثناء  (60)التخصص الرئٌسً، وله :  ب 

(. 442هـ .س)و(431هـ .س)

: متطلبات القسم االختٌارٌة: ثانٌــا 
:          ساعة معتمدة، ٌختارها الطالب من المساقات آالتٌة (21)التخصص المنفرد وله   -أ

المتطلب السابق                                                    اسم المساق

  مدخل إلى علم المنطق 104هـ.س

 221هـ.س النظرٌة السٌاسٌة 245هـ.س

 221هـ.س اقتصاد سٌاسً 261هـ .س

 106هـ .س األحالف والتكتالت الدولٌة 312هـ .س

 106هـ .  س السٌاسٌة الخارجٌةاألردنٌة 314هـ . س

  علم اإلحصاء االجتماعً 338ج.أ

  علم النفس السٌاسً 317هـ.س

    105هـ .س التغٌر االجتماعً 318هـ .س

 106هـ.س األمن القومً 319هـ.س

 221هـ .س فكر سٌاسً عربً حدٌث 322هـ .  س

  النظم االنتخابٌة 374هـ.س

 دراسات متقدمة فً العالقات 412هـ .س

الدولٌة 

  106هـ .س

 106هـ .س( 1) دراسات سٌاسٌة 414هـ .س

 106هـ .سأفرٌقٌا  (2) دراسات سٌاسٌة 415هـ .س

 106هـ .سآسٌا   (3) دراسات سٌاسٌة 416هـ .س

  فكر سٌاسً إسالمً  422هـ .س

 131حــق دراسات متقدمة فً حقوق اإلنسان 432هـ .س

أ موضوعات مختارة فً العلوم 491هـ.س

السٌاسٌة 

 282هـ.س



 131حــق دراسات فً الدبلوماسٌة 431هـ .س

 105هـ.س  التنمٌة السٌاسٌة والتحدٌث442هـ.س

 
ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات المذكورة أعاله  اختٌاري (6)التخصص الرئٌسً، وله  -ب

 0:التخصص المنفرد
:  ساعة معتمدة هً موزعة على النحو آالتً  (21)التخصص  الفرعً فً العلوم السٌاسٌة وٌخصص له : ثالثا 

: ساعة معتمدة ممثلة فً المساقات آالتٌة  (15) مساقات إجبارٌة  وله 0        أ

  221هـ . س101هـ  .          س

  242هـ . س105هـ   .            س

 106هـ   .            س

 200من مستوى  ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات التً ٌقدمها القسم (6)مساقات اختٌارٌة  ولها –       ب 

. فما فوق 

:     توزٌع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد والرئٌسً فً قسم العلوم السٌاسٌة

الساعات المتطلبـــات 

اإلجبارية 

الساعات 

االختيارية 

المجموع 

  27 15 12متطلبات الجامعة 

  18 3 15متطلبات الكلٌة 

 -                       :متطلبات القسم 

  87 21 66تخصص منفرد -     أ

  66 6  60تخصص رئٌسً -  ب

 

 



 

وصف مساقات درجة البكالوريوس التي يطرحها قسم العلوم السياسية 
 

مقدمة فً العلوم السٌاسٌة 1.1هـ .س
وٌتضمن المفاهٌم األساسٌة فً العلوم السٌاسٌة مع التركٌز على عالقة العلـوم السٌاسٌة بالعلوم األخرى كاالجتماع  

، ومناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة، وتطور الفكر السٌاسً، وطبٌعة الدولة وأشكال الحكومات (واالقتصاد واإلدارة العامة
 .
 

التربٌة الوطنٌة 1.2هـ .س
كالوطن والوطنٌة والتربٌة الوطنٌة ، ٌهدف هذا المساق الى تعرٌف الطـالب بالمصطلحات والمفاهـٌم الوطنٌة  واالساسٌة 

وٌتطرق اٌضا الى جغرافٌة وتارٌخ الدولــــة ونظامها السٌاسً . واالنتماء والوالء والمواطنة الصالحة والدٌمقراطٌة 
وأخٌرا ٌتعرض المساق الى التحدٌات . واالجتماعً واالقتصــادي والعسكري واالمنً واالداري والثقافً والتعلٌمً 

. الداخلٌة والخارجٌة التـى تواجه الدولة ودور المؤسسات المختلقة فً مواجهة هذه التحدٌات
 

مقدمة فً السٌاسٌة المقارنة 1.5هـ .س
وٌتضمن فكرة عامة عن أهم النظرٌات الحدٌثة فً السٌاسٌة المقارنة، ونظرٌات التحدٌث والتنمٌة السٌاسٌة والثقافة 
السٌاسٌة، وسٌاسة الجماعات وتحلٌل الطبقات وتحلٌل األنظمة والعملٌات السٌاسٌة، باإلضافة الى إلقاء الضوء على 

. طبٌعــة األنظمة السٌاسٌة، الحدٌثة 
 

مقدمة فً العالقات الدولٌة 1.6هـ .س
وٌتضمن تعرٌف الطالب بالمفاهٌم السٌاسٌة فً العالقات الدولٌة، وتطور العالقات الدولٌة مع التركٌز على فترة ما بعد 

. الحرب العالمٌة األولى، كما ٌتناول المساق دراسة عوامل قوة الدولة، والنظام الدولً المعاصر وأطرافه
 

( 1) الفكر السٌاسً الغربً 221هـ .س
منذ بداٌة العهد اإلغرٌقً حتى بداٌة القرن السادس عشر، وأهم األفكار والنظرٌات )وٌتضمن تطور الفكر السٌاسً

. السٌاسٌة التً سادت فً تلك الفترة 
 

( 1) األنظمة السٌاسٌة 241هـ .س
وٌتضمن أنظمة الحكم فً بعض الدول الغربٌة كالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا واسترالٌا 

وإٌطالٌا وألمانٌا مع المقارنة بٌن أوجه الشبه واالختالف بٌنها من حٌث السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة، وصنع 
. القرار فٌها

 
 النظام السٌاسً األردنً 242هـ .س

وٌتضمن فكرة عامة عن التطور السٌاسً للنظام األردنً بالتركٌز على تطور الدساتٌر األردنٌة، وبخاصة دستور عام 
،  مع االهتمام باالختصاصات الفعلٌة لكل سلطة من السلطات األردنٌة الثالث وإلقاء الضوء على التحوالت 1952

.   الدٌمقراطٌة الجدٌدة واالستقرار السٌاسً فً النظام السٌاسً األردنً 
 

  نظام الحكم فً إسرائٌل 243هـ .س
وٌتضمن نوعٌة الحكم فً إسرائٌل بما فً ذلك توزٌع السلطات والعالقة بٌنها وعالقة كل منها بالسلطات األخرى، 

األحزاب السٌاسٌة والمؤسسات المالٌة والعسكرٌة والدٌنٌة التً تعمل بوصفها جماعات ضاغطة توجه السٌاسات  الداخلٌة 
. والخارجٌة 

 
 (نظرٌات) التنمٌة السٌاسٌة 244هـ .س 

مراحل النمو، التحدٌث، االعتماد :- وٌتضمن تحدٌد مفهوم التنمٌة السٌاسٌة عن طرٌق دراسة   نظرٌات عدٌدة منها 
المتبادل،  التبعٌة ودراسة بناء المؤسسات السٌاسٌة والسلطة  والمشاركة السٌاسٌة، واالستقرار السٌاسً، ودور وسائل 

اإلعالم فً عملٌات التنمٌة السٌاسٌة  
 

 االقتصاد السٌاسً 261هـ .س
وٌتضمن العالقة بٌن االقتصاد والسٌاسة، وٌركز على النظام االقتصادي الرأسمالً واالشتراكً والمختلط،  والسٌاسة 

التجارة الدولٌة الخارجٌة التبعٌة،  والشركات المتعددة الجنسٌة، والمساعدات،  : االقتصادٌة على المستوى العالمً المعاصر
. وعملٌات نقل التكنولوجٌا، والمدٌونٌة

 
 علم االجتماع السٌاسً 317ج.أ

الدولة والمجتمع، السٌاسة انعكاس للواقع :  وٌتضمن  تعرٌف الطالب بعلم االجتماع السٌاسً وتطوره من حٌث 
، نظرٌة التنظٌم، والقضاٌا المتعلقة بعملٌات التنمٌة السٌاسٌة واالجتماعٌة (الماركسٌة وتطبٌقاتها)االقتصادي واالجتماعً 

. والسلطة والتقدم والتخلف والبٌئة االجتماعٌة وعالقتها   بالسٌاسة: ومنها 
 

أسالٌب البحث العلمً  282هـ .س



وٌتضمن المفاهٌم العلمٌة فً البحث فً العلوم السٌاسٌة واستخدامها، استخدام الوسائل الفنٌة كاستعمال المكتبة والمراجع 
. وغٌرهاوٌتعرض لمنهج المنطق والتارٌخ واإلحصاء والحاسب اآللً والسلوكً واستعمال فً دراسة القضاٌا السٌاسٌة 

 
  السٌاسة الخارجٌة للدول العظمى تجاه العالم العربً 311هـ  . س

وٌتضمن طبٌعة السٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة االمرٌكٌه واالتحاد السوفٌتً منذ الحرب العالمٌة الثانٌة حتى انهٌاره، 
. ودراسة محددات  السٌاسة الخارجٌة للدول العظمى وأهدافها وأثرها فً السٌاسات اإلقلٌمٌة والدولٌة للوطن العربً

 
 األحالف والتكتالت الدولٌة 312هـ .س

وٌتضمن إلقاء الضوء على المفاهٌم والنظرٌات الخاصة باالحالف والتكتالت والتطور التارٌخً لسٌاسة األحالف 
العسكرٌة، التكتالت الدولٌة فً المجاالت المختلفة، وتأثٌر هذه التكتالت واألحالف على السٌاسات الدولٌة وعالقة الشرق 

. بالغرب
 

 السٌاسة الخارجٌة األردنٌة 314هـ .س
وٌتضمن كٌفٌة صنع السٌاسة الخارجٌة األردنٌة والعوامل الداخلٌة والخارجٌة والطبٌعٌة التً  تؤثر فٌها، مع التركٌز 

.  عالقات األردن الدولٌة منذ بداٌة نشوء االماره الى اآلن
 

                     
 األمن القومً  319هـ  .س

وٌتضمن  تعرٌف الطالب بخصوصٌة مفهوم األمن القومً العربً، والتحدٌات الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه النظام 
. اإلقلٌمً العربً، سواء أكانت داخلٌة أم خارجٌة  وأثر هذه التحدٌات  على طبٌعة العالقات بٌن الدول العربٌة 

 
( 2) الفكر السٌاسً الغربً 321هـ .س

وٌتضمن تطور الفكر السٌاسً الغربً منذ بداٌــة ا لقــرن السادس عشر حـتى القرن العشرٌن، حٌث ٌتناول دراسة 
األصول الفكرٌة للٌبرالٌة بدراسة لوك، ادم سمٌث، المنفعٌون، روسو، واألفكار االشتراكٌة والشٌوعٌة التً نادى بها 

. ماركس، ثم ٌتناول فكرة القومٌة والتٌارات الفكرٌة التً ظهرت بعد الحرب األولى
 
 
 
 

 فكر سٌاسً عربً حدٌث 322هـ  .س
 على مصـر وبالد الشام، واألصول الفكرٌة للحركات 1897وٌتضمن تطور الفكر السٌاسً العربً منذ حملة نابلٌون سنة 

. القومٌة والدٌنٌة التً سادت العالم العربً فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن 
 

منظمات دولٌة وإقلٌمٌة 332هـ .س
ٌهدف هذا المساق الى تعرٌف الطالب بمفهوم التنظٌم الدولً نظرٌة وتطبٌقا، وٌدرس المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة 

وأهمٌتها للنظام العالمً وأنشطتها ووظائفها وأدوارها السٌاسٌة جامعة الدول العربٌة وهٌئة األمم من حٌث نشأة كل منهما  
. وأجهزتها وسلطاتها وتقٌٌمها 

 
( 2)أنظمة سٌاسٌة 341هـ .س

وٌتضمن دراسة أنظمة الحكم فً بعض الدول مثل االتحاد السوفٌاتً والصٌن الشعبٌة وٌوغسالفٌا والهند والبرازٌل 
واألرجنتٌن وإٌران وتركٌا مع التركٌز على دراسة الخلفٌات التارٌخٌة والفكرٌة لهذه األنظمة وكٌفٌة اتخاذ القرار السٌاسً 

 .فٌها 
 

 األحزاب السٌاسٌة  342هـ.س
وٌتضمن نشأة األحزاب السٌاسٌة  وتطورها وأشكالها ووظائفها، ونظرٌات الرأي العام المختلفة ومصادره وكٌفٌة تكوٌنه 

. ودوره فً عملٌات صنع القرار فً الدول بعامة والدٌمقراطٌة بخاصة
 
 

 التغٌر االجتماعً  318هـ .س
وٌتضمن مدى تأثٌر المؤسسات البٌروقراطٌة فً إحداث التغٌٌرات االجتماعٌة مع التركٌز على كٌفٌة استخدام المؤسسات 

. الحكومٌة السلطة الشرعٌة، وفرصة توصل األفراد والجماعات لصانعً القرار فً المؤسسات الحكومٌة 
 
 

 النزاعات الدولٌة  411هـ .س
وٌتضمن دراسة بعض المشكالت الدولٌة التً تهدد األمن والسالم العالمٌٌن،  وإلقاء الضوء على جذور تلك المشكالت 
وأسبابها وتطوراتها، والنزاعات السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة والعقائدٌة وأهدافها، والتصورات المحتملة لحل تلك 

. ومن هذه النزاعات النزاع على  المٌاه والحدود، والنفط، والنزاع حول شط العرب . النزاعات
 

دراسات متقدمة فً العالقات الدولٌة 412هـ .س



وٌتضمن النظرٌات األساسٌة فً العالقات الدولٌة وتطبٌقاتها، ووضع العالقات الدولٌة فً العقود الثالثة األخٌرة وما نجم 
عن النظام الدولً من توترات وتغٌرات، ودراسة الحوار بوصفه  أداة سلٌمة لحل النزاعات وللتخفٌف من حدتها ولترسٌخ 

. سبل التعاون بٌن الدول مثل الحوار العربً األوروبً، وحوار الشمال والجنوب، وحوار الجنوب مع الجنوب
 

 دراسات متخصصة فً القضٌة الفلسطٌنٌة 413هـ .س
وٌتضمن القضٌة الفلسطٌنٌة  جذورها التارٌخٌة  وأبعادها وجوانبها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالستراتٌجٌة والعسكرٌة 

والدٌنٌة، قومٌا وإقلٌمٌا ودولٌا، واالستراتٌجٌة الصهٌونٌة، وإجراء  الطلبة دراسات وبحوث  فً موضوعات محددة فً 
. مجال القضٌة الفلسطٌنٌة 

 
( 1) دراسات سٌاسٌة 414هـ .س

وٌتضمن العالقات السٌاسٌة بٌن دول أمرٌكا الجنوبٌة وأمرٌكا الوسطى تطورها بوصفها مجموعة إقلٌمٌة ثقافٌا، 
واجتماعٌا، وسٌاسٌا، ودور كتلة دول أمرٌكا الالتٌنٌة فً مجموعة عدم االنحٌاز وهٌئة األمم المتحدة، كذلك وعالقاتها 

. القرٌبة مع الوالٌـــات المتحدة 
  
 

( أفرٌقٌا )(2) دراسات سٌاسٌة 415هـ .س
وٌتضمن المساق دراسة  العالقات العربٌة واألفرٌقٌة تارٌخٌا وجغرافٌا ودٌنٌا وثقافٌا وفكرٌا، اإلبعاد االقتصادٌة للعالقات 

األفرٌقٌة، والتعاون الزراعً، وقضاٌا األمن المشترك، والدور اإلسرائٌلً فً أفرٌقٌا، مستقبل التعاون العربً – العربٌة 
. األفرٌقً ودور المنظمات اإلقلٌمٌة فً ذلك – 
 

( أسٌا)(3) دراسات سٌاسٌة 416هـ .س
وٌتضمن  دراسة طبٌعة العالقات بٌن  بعض دول شرق آسٌا على الصعٌد اإلقلٌمً والدولً، عالقات تلك الدول بالعالم 

. عالقات الصٌن، والٌابان وبالعالم العربً: العربً مثال 
 

الفكر السٌاسً اإلسالمً 422هـ .س
وٌتضمن دراسة الفكر السٌاسً اإلسالمً، جذوره وتطوره منذ بدء الرسالة المحمدٌة، طبٌعة هذا الفكر ، ونظرة اإلسالم 
. للدولة، والخلٌفة واختٌاره، ومفهوم السلطة فً اإلسالم، الشورى وكافة عملٌات اتخاذ القرار السٌاسً فً النظام اإلسالمً

 
 دراسات فً الدبلوماسٌة 431هـ  .س

وٌتضمن مفهوم الدبلوماسٌة والدبلوماسً عبر العصور، المعاهدات الدولٌة لتنظٌم الشؤون الدبلوماسٌة والقنصلٌة كاتفاقٌة 
.  فٌنا، حصانة الدبلوماسٌٌن وحقوقهم ومؤهالتهم وامتٌازاتهم وانتهاء مهامهم 

 
 دراسة متقدمة فً حقوق اإلنسان 432هـ .س

وٌتضمن عالقة الفرد بالدولة وبالنظام الدولً، مفهوم حقوق اإلنسان السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، الوثائق الدولٌة 
لحقوق اإلنسان، اإلعالن األمرٌكً لحقوق اإلنسان ، واإلعالن األوروبً لحقوق اإلنسان، اإلسالم وحقوق اإلنسان، 

. مشروع حقوق اإلنسان العربً
 

 التنمٌة السٌاسٌة والتحدٌث  442هـ .س
وٌتضمن  نظرٌات التنمٌة والتحدٌث وتطبٌقاتها ونتائجها، الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة فً مسٌرة التنمٌة والتحدٌث فً 

البلدان النامٌة، مسائل التخلف والتنمٌة والمدٌونٌة والتصنٌع والثقافة والمشاركة السٌاسٌة واالنصهار االجتماعً وتأثٌرها 
  .فً عملٌات التنمٌة سلبا وإٌجابا

 
 النظم االنتخابٌة 374هـ .س

ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة العلمٌة الالزمة باألنظمة االنتخابٌة وتمكٌنه من اإلحاطة بشكل أولً 
، فً ضوء (التعددي، نظم التمثٌل النسبً،نظم المختلط،النظم األخرى-نظم األغلبً)بأساسٌات وأنواع هذه األنظمة المختلفة

وتناول عددا من التجارب . تعزٌز قدراته على فهم معنى االنتخابات واألنظمة االنتخابٌة ومقاربتها بالمفهوم الدٌمقراطً
العالمٌة فً مضمار تصمٌم األنظمة االنتخابٌة على تنوعها بالتوازي مع بٌان تبعات العملٌة االنتخابٌة والقضاٌا التً 

مع محاولة تسلٌط الضوء على الحالة األردنٌة وتقدٌم تصور . تثٌرها ومحاولة تقدٌم سٌنارٌوهات لتصمٌم نظم انتخابٌة
. لنظام انتخابً أفضل فً ضوء التجارب الدولٌة وخصوصٌة البٌئة الداخلٌة األردنٌة

 
 نصوص سٌاسٌة باللغة اإلنجلٌزٌة 450هـ .س

مع التركٌز على مفاهٌم   )وٌتضمن تعرٌف بالعدٌد من المفاهٌم والمصطلحات السٌاسٌة المستعملة فً اللغة اإلنجلٌزٌة 
  .الخ.. الدٌمقراطٌة والعدالة والمساواة والمشاركة السٌاسٌة 

 
 مشروع تخرج 492هـ .س

وٌتضمن اختٌار المدرس  موضوعا من الموضوعات السٌاسٌة بالتنسٌق مع رئٌس القسم حٌث ٌتم تكلٌف الطلبة بعمل 
. بحوث فً  عنوان حلقة البحث مع المشرف على حلقة البحث

 
 



 
 


