
لسياسيةالعلوم ا بكالوريس                                                            قسم العلوم السياسية  

 وصف مختصر لمقررات برنامج بكالوريوس العلوم السياسية

 

 أوال : المقررات االجبارية :

 أوال : المقررات االجبارية :

 

 (POL 101المدخل إلى العلوم السياسية ) -1

 

بالمفاهيم والمصطلحات االساسية مثل مفهوم السياسة  وعلم السياسة والعالقة بين علم السياسة والعلوم تهدف هذه المادة إلى التعريف 

 االنسانية االخرى ومناهح البحث في علم السياسة باالضافة الى مفاهيم مفتاحية في علم السياسة مثل الدولة : مفهومها ونشأتها ووظائفها

ية لبعض المفكرين اليونانيين والرومان القدامي واهم المفكرين في عصر النهضة واالصالح . باالضافة الى دراسة االفكار االساس

الديني والعصر الحديت . كما يتطرق المقرر الى انواع الدول واشكال الحكومات باالضافة الى قضايا االجتماع السياسي مثل عالقة 

سة مبادئ العالقات الدولية واعطاء قكرة عامة عن السياسة الدولية الدولة بالمجتمع ودراسة األحزاب والرأي العام ،فضال عن درا

 والتنظيم الدولي والقانون الدولي .

 

 (POL 131مبادئ العالقات الدولية ) -2

يتنااااول هاااذا المقااارر قضاااايا النظاااام الااادولي وتحدياااد مفاهيماااد و أنماداااد ، و الواقاااع الااادولي محدداتاااد و تقويماااد، كماااا يساااعى هاااذاالمقرر 

نااااول ظهاااور العالقاااات الدولياااة والاااذي يعاااد المجتماااع الااادولي مادتاااد، ماااع التركياااز علاااى أناااواع ومفااااهيم ومضاااامين ونظرياااات و إلاااى ت

منااااهل العالقاااات الدولياااة ، إنطالقاااا  مااان المرحلاااة التقليدياااة التاااي ركااازت علاااى تااااريي العالقاااات الدولياااة إلاااى مرحلاااة التنظيااار العلماااي 

يااااة الوحاااادات الدوليااااة مثاااال الاااادول ، و المنظمااااات الدوليااااة الحكوميااااة ، و المنظمااااات الدوليااااة لهااااذه العالقااااات ، وصااااوال  لتحديااااد ماه

الخاصاااااة ، و الكياناااااات االقتصاااااادية العمالقاااااة العاااااابرة للحااااادود ، و القاااااوى و التنظيماااااات ا جرامياااااة أو المتطرفاااااة كلمافياااااا وشااااابكات 

تمااااع، وتفساااايرهم ماااان خااااالل مجموعااااة معااااايير  ات تهرياااام المخاااادرات و القاعاااادة، كماااادخل للوقااااوف علااااى تعاااادد أشااااخا  هااااذا المج

داللاااد بقصاااد تحدياااد مكاناااة ودور كااال مااانهم علاااى السااااحة الدولياااة ، و أدااار المتءيااارات العالمياااة الجديااادة علاااى أداء األمااام المتحااادة ،كماااا 

دولي المحاااددات يتطااارق هاااذا المقااارر إلاااى سااامات و خصاااائ  العولماااة السياساااية و االقتصاااادية ، و العالقاااة باااين العولماااة والواقاااع الااا

 والتقويم .

 (POL 141أصول الدبلوماسية ) -3

مات ويتناول المقرر مفهوم الدبلوماسية والتطور التاريخى للدبلوماسية فى المجتمعات القديمة , والعصور الوسطى والحديثة ، وأدر دورة المعل 

ات قوا تصاالت على مفهوم الدبلوماسية ومهمة الدبلوماسى، دم التعريف بالدبلوماسي والقنصل، وأوجد التشابد واالختالف والتنسيق بين العال

 الدبلوماسية والقنصلية, كما يتناول دراسة الوضع الحالي للدبلوماسية ضمن المجتمع الدولي , وشرود تبادل التمثيل الدبلوماسى , ومراحل

  .اختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية والوظائف الدبلوماسية والقنصلية ,والحصانات واالمتيازات الدبلوماسية, وانتهاء المهمة الدبلوماسية

  :(POL 122النظام السياسي البحريني ) -4

تنصاااام دراسااااة هااااذا المقاااارر عل ااااالتطور التاااااريخي لنشااااأة الدولااااة البحرينيااااة، ويسااااتعر  المحااااددات االجتماعيااااة و االقتصااااادية و  

الثقافياااة للنظاااام السياساااي البحريناااي ، و كماااا يتضااامن الوقاااائع واألحاااداه السياساااية والدساااتورية الهاماااة التاااي شاااهدتها السااااحة البحرينياااة 

ياساااي ، و كيفياااة تنظااايم السااالطات العاماااة التشاااريعية و التنفيذياااة و القضاااائية ، و العالقاااة بينهماااا ، كماااا ومااادى تأديرهاااا علاااى النظاااام الس

يتطااارق هاااذا المقااارر إلاااى تفااااعالت الحيااااة السياساااية فاااي المجتماااع البحرينياااة ودراساااة الجمعياااات السياساااية، و جماعاااات المصاااالح ، و 

ياااز عل عملياااة صااانع السياساااات العاماااة بشاااقيها الاااداخلي والخاااارجي التاااي يتبناهاااا اتجاهاااات الااارأي العاااام ، و النخااام السياساااية ، ماااع الترك

 النظام السياسي البحريني . 
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 (:POL 125القانون الدستوري ) -5

يتنااااول هاااذا المقااارر دراساااة النظرياااة العاماااة للقاااانون الدساااتوري والتعرياااف باااد واصاااطالحاتد ، وكيفياااة تطبياااق قواعاااده ، إضاااافة إلاااى 

ويتضااااامن المقااااارار دراساااااة مصاااااادر القاعااااادة الدساااااتورية   تعرياااااف الدساااااتور لءةوموضاااااوعا و ماااااا هيةعالقتاااااد باااااالقوانين األخااااارى.

ودااارق وضاااعها وسااامو الدسااااتير ودااارق الرقاباااة علاااى دساااتورية القاااوانين إضاااافة إلاااى المكتوباااة و يااار المكتوباااة وأناااواع الدسااااتير 

تعااااديل الدساااااتير ونهايتهااااا وتطبيقهااااا، كمااااا يتناااااول المقاااارر نشااااأة الدسااااتور البحرينااااي ، وتطااااور الحياااااة الدسااااتورية ، و العالقااااة بااااين 

 رين . السلطات العامة و الحقوق االقتصادية و ا جتماعية و السياسية في دستور البح

 

 (:  211POLالفكر السياسي القديم والوسيط )  -6

يااادور هاااذا المقااارر حاااول تعرياااف الااادارس ببي اااة الفكرالسياساااي فاااي العاااالمين : الءرباااي واالساااالمي السياساااي فاااي العصااارين  القاااديم 

السياسااااي المساااايحي  والوساااايع ،مااااع دراسااااة نمااااا   لكبااااار المفكاااارين فااااي الحضااااارتين الءربيااااة  الفكاااار اليوناااااني والروماااااني والفكاااار

السااابق علااى عصاار النهضااةي واالسااالمية منااذ ظهااور االسااالم فااي جزياارة العاارب فااي القاارن السااابع الماايالدي وحتااى الفتاارة الموازيااة 

 . لعصر النهضة في اوربا ،والبحث في مدى إمكانية ا ستفادة من هذه االفكار  في الواقع المعاصر

 

 :POL 232)المنظمات الدولية ) -7

يتنااااول هاااذ المقااارر وحااادات المجتماااع الااادولي وأشخاصاااد، والتركياااز بشاااكل خاااا  علاااى المنظماااات الدولياااة  باااراز شخصااايتها مااان 

النااااااحيتين القانونياااااة والوظيفياااااة. كماااااا يتطااااارق للمنظماااااات الدولياااااة وا قليمياااااة مااااان حياااااث: تعريفهاااااا، نشاااااأتها التاريخياااااة، أهااااادافها، 

اليتهاااا فاااي النظاااام الااادولي، والتركياااز كنماااا   علاااى منظماااة األمااام المتحااادة وجامعاااة عضاااويتها، واألعماااال التاااي تقاااوم بهاااا، مااادى فع

 الدول العربية، وفروعها ووكاالتها المتخصصة.

 (: .POL 233الجغرافيا السياسية ) -8

منهمااااا.  يتناااااول هااااذا المقاااارر مفاااااهيم الجءرافيااااا السياسااااية، والجيوبااااولتكس، والفاااارق بينهمااااا ، كمااااا يتناااااول مناااااهل البحااااث فااااي كاااال 

ويااادرس مقوماااات الدولاااة، الطبيعياااة والبشااارية واالقتصاااادية، وأدرهاااا علاااى حركاااة  الدولاااة السياساااية، ودورهاااا ا قليماااي والااادولي. كماااا 

يقااادم نماااا   لااابعض النزاعاااات االقليمياااة حاااول الميااااه والحااادود، فاااي المنطقاااة العربياااة، بضااامنها منطقاااة الخلااايل العرباااي وبشاااكل خاااا  

ول المقاااارر نظريااااات القااااوة الجيوبوليتيكيااااة، وأدرهااااا علااااى سياسااااات الاااادول حتااااى الحاااارب العالميااااة الثانيااااة، مملكااااة البحاااارين. و يتنااااا

 والتطورات الجيوبولتيكية ادناء و بعد الحرب الباردة، وأدر التقدم التكنولوجي على الجءرافية السياسية ومفاهيمها الحديثة،

 (:POL 221النظم السياسية المقارنة ) -9

المقاارر دراسااة الاانظم السياسااية ماان منظااور تحليلااي مقااارن، مسااتندة إلااى العديااد ماان اقترابااات دراسااة الاانظم السياسااية مثاال يتناااول هااذا 

 تحلياااال الاااانظم ،واالتجاااااه الااااوظيفى البنااااائى ،والجماعااااات والنخبااااة، واالختيااااار الرشاااايد وصاااانع القاااارار ، والم سسااااية الجديدة،والثقافااااة 

صااااائ  أنظمااااة الحكاااام السياسااااية المختلفااااة كالرئاسااااية والبرلمانيااااة والمختلطااااة والجمعيااااة السياسااااية ، مااااع التركيااااز علااااى دراسااااة خ

النيابيااااة، وتتضاااامن الدراسااااة نمااااا   تطبيقيااااة ماااان األنظمااااة الحاكمااااة المعاصاااارة، كالنظااااام الرئاسااااي األمريكااااي، والنظااااام البرلماااااني 

 ، ونما   أخرى من أنظمة الدول النامية.البريطاني، ونظام حكومة الجمعية فى سويسرا والنظام شبد الرئاسى الفرنسي
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 :)POL 324(العربية  النظم السياسية -11

يتضااامن هاااذا المقااارر دراساااة األدااار التاريخياااة و ا جتماعياااة و السياساااية التاااي أحادااات بنشاااأة األنظماااة السياساااية العربياااة، والوقاااوف 

اآلخااار، والهياكااال األساساااية وشااارعية وتوجهاااات كااال علاااى مناااادق االتفااااق و االخاااتالف، ومقوماااات وجودهاااا، وماااا يمتااااز باااد كااال عااان 

نظاااام مااان خاااالل تنااااول عااادد مااان األنظماااة السياساااية العربياااة كنماااا   تطبيقياااة ودراساااتها بأسااالوب تحليلاااي ومقاااارن، كماااا تنااااول هاااذا 

إلاااى دراساااة المقااارر خصاااائ  و معاااايير تصااانيف الااانظم السياساااية العربياااة ،ومنااااهل البحاااث فاااي الااانظم السياساااية العربياااة . با ضاااافة 

  األحزاب و الجماعات السياسية و خريطة النخم في األنظمة السياسية العربية

 (:POL 342)سياسات خارجية مقارنة  -11

يشاااتمل هاااذه المقااارر علاااى تعرياااف السياساااة الخارجياااة المقارناااة ومنااااهل البحاااث فاااى مجاااال دراساااتها وتحليلهاااا والتعااارف علاااى العوامااال 

ة الماااا درة فااااى صاااانع السياسااااات الخارجيااااة للاااادول ، ويتضاااامن الجاناااام التطبيقااااى دراسااااة مقارنااااة والمحااااددات الداخليااااة والخارجياااا

للسياساااات الخارجياااة للااادول خاصاااة القاااوى الكبااارى تجااااه بعاااض القضاااايا المحورياااة فاااى السياساااة الدولياااة كاعاااادة وبنااااء النظاااام الااادولى 

افة الاااى دراساااة مقارناااة للسياساااات الخارجياااة للقاااوى الدولياااة وم سسااااتد ، و االمااان الااادولى ، و البي اااة ، وحقاااوق ا نساااان، هاااذا باالضااا

الكبااارى فاااى مرحلاااة الحااارب البااااردة ومرحلاااة ماااا بعاااد الحااارب البااااردة وتشااامل السياساااات الخارجياااة للوالياااات المتحااادة االمريكياااة ، 

 ى الدولية الصاعدة االخرى .روسيا االتحادية ، الصين ، اليابان ، المانيا ، الهند باالضافة الى السياسات الخارجية لبعض القو

 :)POL 361(منهاج العلوم السياسية  -12

يتناااااول هااااذا المقاااارر دراسااااة الطاااارق والمناااااهل التااااي تسااااتخدم عااااادة فااااي علاااام السياسااااة، عاااان دريااااق معرفااااة األساااااليم واألدوات 

األساااس النظرياااة للبحاااوه الميدانياااة، التاااي والمفااااهيم المختلفاااة فاااي علااام السياساااة، وأهااام منااااهل التحليااال السياساااي ، هاااذا وتتنااااول الماااادة 

تهاااتم بقيااااس ومعرفاااة قراء ومواقاااف األفاااراد والجماعاااات، كماااا تركاااز علاااى تنمياااة القااادرات علاااى اساااتخدام التقنياااات التعليمياااة الحديثاااة ، 

بحاااث  . وهاااي باااذل  ماااادة أساساااية خادماااة لكافاااة ماااواد التخصااا  األخااارى ، ت هااال الطالااام  عاااداد.وكيفياااة كتاباااة البحاااوه العلمياااة

 التخر  ،ولكتابة تقارير و بحوه علمية الحقا في مجال عملد بعد التخر .

 :)POL 323 (النظام السياسي الخليجي  -13

مجلااااس التعاااااون الخليجااااي، وتركااااز علااااى دراسااااة الساااالطات المختلفااااة   يتناااااول هااااذا المقاااارر دراسااااة هياكاااال الاااانظم السياسااااية فااااي دول

لااانظم السياساااة، وكيفياااة صااانع القااارار السياساااي، وعالقاااة السااالطات العاماااة ، كماااا  يتنااااول داخااال النظاااام وم سسااااتد السياساااية وبي اااة ا

المقااااارر العملياااااة التشاااااريعية والرقابياااااة فاااااي األنظماااااة السياساااااية الخليجياااااة، و مظااااااهر التحاااااول الاااااديموقرادي و تجاااااارب التنمياااااة و 

 الوحدة الخليجية . ا صالح السياسي . با ضافة إلى  ل  يتطرق هذا المقرر إلى دراسة تحوالت 

 (:POL 313). النظرية السياسية  14

يتناااااول هااااذا المقاااارر النمااااا   و النظريااااات التااااي قاااادمت لفهاااام و تحلياااال عااااالم السياسااااة   الااااودني و الاااادوليي فيعاااار  النمااااا   و 

أدوات التحلياااال المسااااتخدمة  النظريااااات   الساااالوكية و مااااا بعااااد الساااالوكية، و البنيويااااة و الوظيفيااااة النسااااقية و النسااااقية االتصاااااليةي،    و

  في بنائها.

 : (POL 343)في النظرية والممارسةالدبلوماسية   -15

يتناااااول هااااذا المقاااارر دراسااااة معاهااااد اعااااداد الكااااوادر الدبلوماسااااية، وفاااان اللءااااة الدبلوماسااااية، كمااااا يتناااااول مفهااااوم ووظااااائف الساااال  

المركزياااة والفرعياااة، مااان النااااحيتين النظرياااة والتطبيقياااة وتضااامينها الدبلوماساااي. ويتنااااول دراساااة أجهااازة العالقاااات الخارجياااة للدولاااة، 
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المواضااايع التالياااة: رئااايس الدولاااة، رئااايس الاااوزراء، وزيااار الخارجياااة، وزراء قخااارون، البرلماااان، قياااادة المخاااابرات العاماااة، البعثاااات 

وماساااية المنظماااات الدولياااة، ومااان دااام بعاااض يتنااااول دبلوماساااية المااا تمرات الدولياااة ودبل الدبلوماساااية الدائماااة، والبعثاااات الخاصاااة. كماااا

 أنواع الدبلوماسية مثل: الدبلوماسية المباشرة، دبلوماسية القمة، دبلوماسية المناسبات والدبلوماسية السرية.

:)POL 312( 16- الفكر السياسي الحديث والمعاصر  
 

يتنااااول هاااذا المقررتطاااور الفكااار السياساااي مناااذ  عصرالنهضاااة واالصاااالح الاااديني فاااي اورباااا وحتاااى الوقااات الاااراهن . ويركاااز المقااارر 

علااااى دراسااااة البي ااااة االجتماعيااااة والسياسااااية التااااي اسااااهمت فااااي بلااااورة االفكااااار الرئيسااااية لمفكااااري العصاااار الحااااديث والمعاصاااار ، 

 لمفكرين العرب والمسلمين في العصر الحديث والمعاصر . باالضافة الى دراسة االفكار الرئيسة لبعض ا

 

 :(POL 362) تدريب ميداني -11

يعماااال هااااذا المقاااارر علااااي تزويااااد المتاااادربين بتجااااارب وممارسااااات تدريبيااااة، وباعتماااااد أساااالوب التوزيااااع علااااى الم سسااااات الرساااامية 

والدبلوماساااية مااان أجااال تعزياااز قااادرات المتااادربين العملياااة مااان حكومياااة كانااات أو  يااار حكومياااة  ات العالقاااة بمفااااهيم العلاااوم السياساااية 

 .خالل العمل التطبيقي الميداني

 

 (:POL 434)نظريات العالقات الدولية   -18.

التنظير  ويركز على  يتناول هذا المقرر األدر النظرية والمفاهيم  ات الصلة بالعالقات الدولية في المراحل المختلفة لتطور النظام الدولى. 

ها تالعلمي للنظام الدولي من خالل التمييز بين الفكر التقليدي  والنظريات الحديثة ، و ل  بدراسة المدارس الفكرية  ات العالقة ، ونظريا

  المختلفة .

 :)POL 444(السياسة الخارجية البحرينية   -19

 

يهااادف هاااذا المقررإلاااى دراساااة وتحليااال السياساااة الخارجياااة البحرينياااة اساااتنادا الاااى المنهاجياااة العلمياااة فاااى دراساااة السياساااة الخارجياااة 

فاااى هاااذا المجاااال دااام ننتقااال الاااى التطبياااق وهاااو ماااا يتطلااام الماااام الطالااام بالمفااااهيم العلمياااة المتعلقاااة بالموضاااوع والمنااااهل المساااتخدمة 

علاااااى السياساااااة الخارجياااااة لمملكاااااة البحااااارين ، فنتعااااار  لدراساااااة وتحليااااال بي اااااة السياساااااة الخارجياااااة البحرينياااااة والتعااااارف علاااااى 

ا محدداتهاوعمليااة صاانعها وادواتهااا، وننتقاال بعااد  لاا  الااى معالجااة القضااايا التااى تتناولهااا داام التحاارو الفعلااى لهااذه السياسااة فااى دوائرهاا

 المختلفة االقليمية والدولية وصوال الى تحديد معايير تقييمها واستشراف مستقبلها .

 

 :(POL 465األخالقيات في السياسة ) -21

ألجتماعية ايتناول المقرر مفهوم األخالق في عالقتد بمفهوم السياسة،والسلوكيات النابعة من منظومة القيم السياسية، العالقة بين األخالق والقيم 

 من درف، والسلوو السياسي من درف قخر، 

اربات االخالقية واالاخالقية والمعتدلة في كما يتناول دراسة العالقة بين االخالق والسياسة، وهي ضرورة اجتماعية حتمية، تتضمن المق

 السياسة. 

كما يتناول البعد الم سسي للقيم االخالقية في الممارسة السياسية، مثل م سسات المجتمع المدني كمنظمات حقوق األنسان، والم سسات 

     .وتطبيق العدالة األجتماعية الديمقرادية،
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 (:POL 251). علم االجتماع السياسي  21

يتناااااول هااااذا المقاااارر دراسااااة القضااااايا والمفاااااهيم االجتماعيااااة السياسااااية، وعالقااااة الدولااااة مااااع المجتمااااع  والطبقااااات والنخاااام السياسااااية 

والااادور الاااذي تلعباااد البناااى والم سساااات االجتماعياااة فاااي عملياااة صااانع القااارار السياساااي، واتجاهاااات الااارأي العاااام والعوامااال المااا درة 

ات االجتماعيااااة واألحاااازاب السياسااااية وجماعااااات الضااااءع والمصااااالح والثقافااااة السياسااااية فااااي فيااااد، با ضااااافة إلااااى دراسااااة: الحركاااا

 المجتمع، والتنش ة السياسية  والبيروقرادية وااليديولوجيا السياسية.

 : POL 252. التنمية السياسية 22

 

يتنااااول هاااذا المقااارر دراساااة مواضااايع التنمياااة السياساااية والتحاااديث السياساااي، و االتجاهاااات النظرياااة التقليدياااة و الحديثاااة فاااي دراساااات  

التنميااة السياساااية، و خاصاااة فااي دول العاااالم الناااامي، ماااع التركيااز علاااي العالقاااات التفاعليااة باااين التنمياااة السياساااية ماان ناحياااة و عااادد مااان 

مثاااال الديموقراديااااة و الحكاااام الرشاااايد     و القيااااادة السياسااااية و الموادنااااة و حقااااوق ا نسااااان، كمااااا يحتااااوي  الموضااااوعات  ات الصاااالة

 المقرر علي نما   تطبيقية لتجارب تنموية من دول العالم.

 

 (:POL 435)قضايا دولية معاصرة  -23

السياساااي الااادولي، مااان باااين هاااذه القضاااايا الحااارب يتنااااول هاااذا المقااارر رصاااد عااادد مااان القضاااايا التاااي تمثااال معاااالم التءيااار فاااي الواقاااع  

الدوليااااة علااااي ا رهاااااب، و قضااااايا ناااازع السااااالح و حظاااار االنتشااااار، و قضااااايا حقااااوق ا نسااااان   و التاااادخل ا نساااااني و العسااااكري، و 

الحاارب الباااردة ،  و يشااير مصااطلح المعاصاارة هنااا إلااي الفتاارة التااي تمتااد بعااد نهايااة .قضااايا الفقاار و البي ااة و التنميااة فااي الاادول الناميااة

 .1002وما يرتبع منها بسياق العولمة و أحداه الحادي عشر من سبتمبر

 :(POL 464مشروع التخرج ) -24

يساااعى هاااذا المقااارر إلاااى تمكاااين الطالااام مااان إساااتخدام منااااهل و أسااااليم البحاااث فاااي دراساااة قضاااايا  ات عالقاااة باااالعلوم السياساااية ، و 

بياناااات و تقسااايمها وتحليلهاااا مااان أجااال التوصااال إلاااى نتاااائل علمياااة بشاااأن الموضاااوعات  بالتاااالي فاااقن المقااارر يمكااان الطالااام مااان جماااع

المساااتهدفة ، ويهااادف المقااارر إلاااى رفاااع مساااتوى الكفااااءة البحثياااة للطاااالب وفاااتح اآلفااااق أماااامهم ، ويماااز  باااين الجانااام النظاااري العلماااي 

علاااوم السياساااية ، وياااتم إعاااداد البحاااث التطبيقاااي بصاااورة والجانااام التطبيقاااي العملاااي مماااا يساااهم فاااي إداااراء العملياااة التعليمياااة فاااي مجاااال ال

 فردية أو جماعية تحت إشراف أستا  مخت  و تتم مناقشة البحث و تقييمد بواسطة لجنة علمية مختصة .

:445) Readings in Diplomacy (POL -25 

This course deals with the origins of diplomacy and the evolution of its issues, concepts and terminology as 

a sub discipline of International relations, it deals also with the broad lines of diplomacy: objectives and 

means, as well as, its institutions in ancient, medieval, and modern eras. 

26.Readings in politics )POL 463(: 

This course handles national political terms, by studying and explaining the political concepts and the way 

they are used by presenting the update concepts of national policy & international politics. 
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 ثانياً :المقررات االختيارية بالقسم :

 :POL) 353(األحزاب السياسية   -1

يهااادف هاااذا المقااارر إلاااى التعرياااف بمفهاااوم الحااازب ونشاااأتد ،وأناااواع األحااازاب ، و معاااايير تصااانيف األحااازاب عبااار العضاااوية والحجااام 

بياااة و التنظااايم وعالقاااة الحااازب باألعضااااء والمجتماااع، دااام االنتقاااال إلاااى دراساااة الااانظم الحزبياااة المختلفاااة: الحااازب الواحاااد والثنائياااة الحز

والتعددياااة الحزبياااة و الحااازب المهااايمن، ومااان دااام توضااايح دبيعاااة العالقاااة باااين الظااااهرة الحزبياااة والديمقرادياااة ودراساااة ا تجاهاااات 

العلميااة التااي ساااعت لوضااع نظرياااة عامااة تحكاام الظااااهرة الحزبيااة. با ضاااافة إلااى  لااا  يسااعى هااذا المقااارر إلااى تنااااول عالقااة االحااازاب 

 دني ، و دورها في عمليات التحول الديمقرادي . السياسية بم سسات المجتمع الم

 :POL) 436( إدارة األزمات الدولية -2

تتنااااول هاااذه الماااادة التعرياااف بمفهاااوم االزماااة الدولياااة وادارتهاااا وشااابكة المفااااهيم المرتبطاااة بهاااا ودراساااة االزماااات الدولياااة فاااى ساااياق 

ساااواء علاااى مساااتوى النظاااام الااادولى او علاااى مساااتوى التفااااعالت باااين التطاااورات التاااى شاااهدتها السياساااة الدولياااة الحديثاااة والمعاصااارة 

القاااوى الفاعلاااة فاااى اداااار العالقاااات الدولياااة ماااع التركياااز علاااى االزماااات الدولياااة المعاصااارة وتصااانيفها والتعااارف علاااى اسااااليم ادارتهاااا 

ة القائماااة والتاااى يمكااان ان تنشاااا فاااى وتقييمهاااا وتحدياااد الخبااارات المكتسااابة منهاااا ومحاولاااة استشاااراف المساااتقبل بالنسااابة لالزماااات الدوليااا

 المرحلة القادمة .

 (:POL 246) دول الجوار للوطن العربي -3

يتنااااول هاااذا المقااارر التوجهاااات الخارجياااة لااادول الجاااوار تجااااه األقطاااار العربياااة بسااابم المواقاااع الجءرافياااة لالداااراف المختلفاااة ، مااان 

ر العربياااة، وباااالعكس , والكيفياااة التاااي تاااتم  بهاااا معالجاااة بعاااض القضاااايا خاااالل تنااااول السياساااات التاااي تتبعهاااا دول الجاااوار تجااااه األقطاااا

 الرئيسية التي تهم هذه الدول: كاألمن القومي ومشاكل الحدود وأزمة المياه واألقليات والتنمية والتجارة الدولية. 

 :(POL 366 ) . قضايا خاصة في العلوم السياسية4

مجموعاااة مااان القضاااايا الهاماااة و الحديثاااة  ات البعاااد السياساااي فاااي القااارن الواحاااد العشااارين يتنااااول هاااذا المقااارر دراساااة قضاااية خاصاااة أو 

، لدراساااة الموضاااوعات السياساااية المحلياااة والقضاااايا الجارياااة والهاماااة فاااي الوقااات الاااراهن والمتعلقاااة بالحيااااة السياساااية المحلياااة علاااى 

ا عاااالم و التحااااوالت السياساااية، و قضااااايا التعددياااة الثقافيااااة  سااابيل المثاااال ال الحصاااار قضاااايا التنميااااة المساااتدامة، واألماااان ا نسااااني،و

واالساااتقرار السياساااى مااان منظاااور علماااي واقعاااي ، مماااا يتااايح للطالااام الفرصاااة لفهااام الواقاااع السياساااي ، ومعالجاااة القضاااايا السياساااية 

 المعاصرة بشكل منهجي و أكاديمي .

 ويشترد لتقديم هذا المقرر اآلتي : 

الرا م في تدريس المقرر بتقديم توصيف و مواصفات شامال  النصو  و المواد األساسية ، قبل يقدم عضو هي ة التدريس  .2

 شهرين من بدء الفصل الدراسي .

 يعر  المقترح على مجلس القسم لمناقشتد و اقراره .   - 1     
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 (:POL 467) . دراسات إستراتيجية  5

تلااااف جوانبهااااا النظريااااة والعمليااااة ماااان خااااالل تطااااور الفكاااار والنظريااااات يتناااااول هااااذا المقاااارر مفاااااهيم ومعاااااني ا سااااتراتيجية بمخ 

ا سااااتراتيجية المختلفااااة واسااااتعرا  أنااااواع ا سااااتراتيجية ومناااااهل التحلياااال االسااااتراتيجى  ومفاااااهيم األماااان المتعااااددة ، مااااع التركيااااز 

المااان القاااومى , والسياساااة الدولياااة , دااام علاااى التخطااايع االساااتراتيجى لقضاااايا الوحااادة الودنياااة , واالعاااالم والاااراى العاااام ,والتنمياااة , وا

 االشارة الى حاالت تطبيقية . 

 :(POL 414)أيدولوجيات سياسية معاصرة -6

 الدولاااااة ماهياااااة والوظاااااائف، والخصاااااائ  االيديولوجياااااة : المفهاااااوم حاااااول العاماااااة الكلياااااة اياضاااااالق مااااان المقررعاااااددا   هاااااذا يتنااااااول

 السياساااااي االساااااتخدام تقيااااايم و المجتمعاااااات، فاااااي السياساااااي دورهاااااا و االفكاااااار و االياااااديولوجيات، تصااااانيف معاااااايير االيديولوجياااااة،

 القومياااة، الفاشاااية، الشااايوعية، االشاااتراكية، مثااال : الليبرالياااة، االياااديولوجيات المعاصااارة مااان عاااددا   المقااارر يتنااااول كماااا لاليديولوجياااة،

 . الرئيسيينا مفكريه و يرهاي و

 :(POL 326)النظم االنتخابية -1

هاااذا المقااارر دراساااة الااانظم االنتخابياااة دراساااة تحليلياااة ومقارناااة , مااان خاااالل دراساااة المفااااهيم والمصاااطلحات المرتبطاااة بااانظم يتنااااول  

التصااااويت, والتكيااااف القااااانونى لها,واالسااااس واألساااااليم االنتخابيااااة , وا جااااراءات التمهيديااااة ل نتخابااااات، وأهااااداف وأنااااواع واشااااكال 

ى أهاااام تلاااا  الاااانظم وخصائصااااها  وميزاتهااااا, وإبااااراز أهميااااة عالقااااة النظااااام ا نتخااااابى صاااايم نظاااام التصااااويت  المختلفااااة,والوقوف علاااا

 بالديمقرادية ، وتتضمن الدراسة نما   تطبيقية من االنظمة االنتخابية الحديثة والمعاصرة .

 

 


