
 العلوم السياسية في بكالوريوسالوصف مختصر لمقررات برنامج 

 

 االجبارية البرنامج مقررات

 POL 101العلوم السياسية  الى مدخل 

يهدف المقرر إلى التعرف على المفاهيم والمصطلحات األساسية مثل مفهوم السياسة، وعلم السياسة، والعالقة 

األخرى، وطرق البحث في العلوم السياسية، والمفاهيم الرئيسية للعلوم بين العلوم السياسية والعلوم اإلنسانية 

السياسية مثل الدولة ومفهومها ونشأتها ومهامها، وأنواع الدول، وأشكال الحكومات، واألحزاب السياسية، 

وجماعات الضغط والمصلحة، والرأي العام، ومواضيع العالقات الدولية مثل السياسة الخارجية، والنظام 

 دولي، والمنظمات الدولية.ال

 (ال يوجد)المطلب السابق: 

 

POL 131 مبادىء العالقات الدولية 

هذا المقرر  لإلحاطة بالمعارف التفصيلية  المتعلقة بالنظريات والمفاهيم والمبادىء الرئيسية فى مجال صمم 

العالقات الدولية واإللمام بأهم التحوالت والتفاعالت المرتبطة بالساحة الدولية وذلك من خالل دراسة: مفهوم 

راسة العالقات الدولية. كما يتناول المقرر العالقات الدولية والمفاهيم ذات الصلة، واإلطالع على مناهج د

تطور النظام السياسى الدولى وخصائصه وأهم العوامل المؤثرة فيه، إلى جانب دراسة السياسة الخارجية مراحل 

ظاهرة الصراع الدولى، أهدافها واليات تنفيذها، ودراسة القوة القومية فى العالقات الدولية، والبحث فى  –

حالف األنظام األمن الجماعى فى العالقات الدولية، فضالً عن التعرف على توازن القوى ووالوقوف على نظام 

 العسكرية والصور الرئيسية للحروب الدولية.

 (ال يوجد)المطلب السابق: 

 

 

POL 124  قانونمبادىء 

قانونية القاعدة الصمم هذا المقرر  لتزويد الطالب بمعرفة تفصيلية وفهم لمفهوم القانون وخصائصه، ومفهوم 

وانواعها، وعالقة القانون بالعلوم اإلجتماعية، وماهية القانون العام وفروعه المختلفة، و يشتمل المقرر على 

التعريف بالحق وانواعه وأشخاصه وكذلك الحماية القانونية للحق، ومفهوم التشريع وانواع التشريعات وكذلك 

هوم الشخصية القانونية حيث يتم تناولها من حيث الخصائص طرق سن هذه التشريعات، ويتضمن المقرر مف

 واالنواع.

 (ال يوجد)المطلب السابق: 

 



POL 121  نظم سياسية مقارنة 

معرفة تفصيلية وفهم للنظم السياسية المقارنة من منظور تحليلي مقارن، مستندا إلى العديد  يتناول هذا المقرر

المقارنة، مع التركيز على دراسة خصائص أنظمة الحكم السياسية المختلفة من مناهج دراسة النظم السياسية 

كالنظم الرئاسية والبرلمانية والمختلطة والجمعية النيابية، وتتضمن الدراسة نماذج تطبيقية كالنظام األمريكي، 

ة ية، باالضافوالنظام البريطاني، والنظام السويسري والنظام الفرنسي، ونماذج أخرى من أنظمة الدول النام

 الى مستقبل النظم السياسية في ظل العولمة.

 (POL 101)المطلب السابق: 

 

POL 125 يقانون دستور 

مصادر ة ومعرفالدستور والقانون الدستوري،  لتزويد الطالب بمعرفة تفصيلية وفهم لمفهوم صمم هذا المقرر

ين واستخدام وتنظيم المعلومات لتحليل العالقة بالقانون الدستوري، وأساليب نشأة الدساتير، وأنواع الدساتير، 

الدستور والنظام السياسي وأسباب سمو القواعد الدستورية، وتقديم المعلومات واألفكار للمقارنة بين طرق 

تعديل الدساتير، والرقابة على دستورية القوانين، و الطرق المختلفة  لنهاية الدساتير، وتحليل تطور النظام 

 ريني.الدستوري البح

 (POL 124)المطلب السابق: 

POL 211  الفكر السياسى القديم والوسيط 

التفصيلية والفهم والمهارات األساسية وبعض المهارات المتقدمة في  صمم هذا المقرر ليغطي المعرفة

في حضارات الشرق القديم، والحضارات الغربية  الموضوعات التالية: البيئة المولدة لألفكار السياسية

الفكر )واإلسالمية في العصرين القديم والوسيط، مع دراسة نماذج لكبار المفكرين في الحضارة الغربية كـ

اليوناني والروماني والمسيحي(، واإلسالمية كـ)الفارابي، والماوردي، والغزالي، وابن خلدون(، ذلك بهدف 

قديمة والمعاصرة، وهو ما يستلزم التركيز عليه لفهم الظواهر السياسية، ودراسة القضايا الربط بين األفكار ال

 الرئيسية التي شغلت التفكير السياسي في العصرين القديم والوسيط.

 (POL 101)المطلب السابق: 

POL 268 قراءات سياسية باللغة االنجليزية 

صمم هذا المقرر لتقديم المعرفة والفهم المتقدم في الموضوعات التالية: الدولة الريعية، والترابط االقتصادي، 

تم تصميم هذا المقرر لتمكين الطالب من  باإلضافة إلى ذلك،واألمن الغذائي والمائي في الشرق األوسط. 

مثل قضية الالجئين. كما يسعى هذا المقرر  مهارات المتقدمة للتعامل مع بعض الموضوعات المعقدةالاستخدام 

لعديد من الموضوعات السياسية مثل صنع اتحليل ل ساليباألاستخدم مجموعة من إلى تمكين الطالب من 

 التكامل العربي.و ،المغتربين، والحوكمة، وتغير المناخو ،السياسة العامة

 (ENG102 + POL101)المطلب السابق: 

POL 234 المنظمات الدولية 



راسة د يتناول الموضوعات التالية:صمم هذا المقرر لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في المنظمات الدولية و

ها، حيث يتناول مفهوموحدات األخرى، المنظمات الدولية باعتبارها وحدات فاعلة في النظام الدولي الى جانب ال

ها المؤسسي. كما يدرس شخصيتها من الناحيتين نشأتها التاريخية، أهدافها، شروط العضوية فيها، وتركيب

يير اعلى المستوى الدولي واإلقليمي. ويتطرق الى دراسة المنظمات العالمية واالقليمية ومع القانونية والوظيفية

ام األعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية، ومدى فاعليتها في النظويتناول أيضاً تقييم الوظائف والتمييز بينهما. 

لدولي، ويحلل أثر العولمة والمتغيرات الدولية على فاعلية التنظيم الدولي. ويركز كنماذج على منظمة األمم ا

 المتحدة وفروعها ووكاالتها المتخصصة، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي.

 (POL 131)المطلب السابق: 

 

POL 251 يعلم االجتماع السياس  

صمم هذا المقرر ليزود الطلبة بمعرفة متقدمة حول بعض موضوعات االجتماع السياسي، وبنطاق واسع من 

أساليب التقييم والنقد، وبعض المهارات المتقدمة في التواصل وعرض االفكار والعمل في سياقات متغيرة ، 

ع السياسي وموضوعاته وذلك من خالل موضوعات علم االجتماع السياسي الرئيسة مثل : مفهوم االجتما

واالتجاهات المنهجية لدراسته، عالقة الدولة بالمجتمع ومفهوم المجتمع المدني الحديث، النخب السياسية 

ومصادر قوتها، الرأي العام وأهميته وطرق قياسه ، البيروقراطية، الثقافة السياسية، التنشئة السياسية، 

سياسية، جماعات الضغط والمصلحة، ونظريات التنمية في الدول اآليديولوجيا، المشاركة السياسية، األحزاب ال

  النامية. 

 (POL 101)المطلب السابق: 

POL 233 الجغرافيا السياسية 

: يتناول الموضوعات التاليةصمم هذا المقرر لتقديم المعرفة والمهارات المتقدمة في الجغرافيا السياسية، و

السياسية، ومناهج البحث العلمي في هذا اإلختصاص، مقومات الدولة؛ مفاهيم والعناصر األساسية للجغرافيا ال

عالقة و ،الطبيعية والبشرية واالقتصادية، وأثرها على سلوكها السياسي داخلياً، وعلى دورها اإلقليمي والدولي

ي هذا ف الجغرافيا السياسية بالجيوبولتكس، نظريات القوة وأثرها على السياسة الدولية والتطورات الحاصلة

أثر التقدم التكنولوجي على الجغرافيا السياسية ومفاهيمها الحديثة، مع طرح نماذج لبعض النزاعات الموضوع. 

االقليمية حول المياه والحدود مع التركيز على الخصائص الجيوبوليتيكية للوطن العربي ومن ضمنها منطقة 

 الخليج العربي وبشكل خاص مملكة البحرين.

 (POL 131)المطلب السابق: 

POL 322 النظام السياسي البحريني 

 خصائص وبيئة النظام السياسيليغطي المهارات والمعارف المتقدمة في الموضوعات التالية: صمم هذا المقرر 

البحريني، واإلطار الدستوري والقانوني لنظام الحكم البحريني، بما في ذلك تنظيم السلطات العامة والعالقة 

ما بينها باإلضافة إلى دراسة القوى السياسية واالجتماعية البحرينية المختلفة، فضالً عن دراسة عمليات النظام في

 السياسي البحريني الداخلية والخارجية والتي يظهر من خاللها الطابع الحركي للنظام.



 (POL 121)المطلب السابق: 

POL 312 الفكر السياسي الحديث والمعاصر 

المقرر ليغطي المعرفة والمهارات المتقدمة وبعض المهارات المتخصصة في الموضوعات التالية: صمم هذا 

ة ، مع دراسة نماذج لكبار المفكرين في الحضارالبيئة المولدة لألفكار السياسية في العصر الحديث والمعاصر

ن جاك روسو، وكارل مارتن لوثر، وجان كالفن، ومكيافيلي، وتوماس هوبز، وجون لوك، وجا)الغربية كـ

ماركس..الخ(، والعربية واإلسالمية كـ)محمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، ومالك بن نبي، واسماعيل 

الفاروقي، ومحمد عابد الجابري(، ذلك بهدف الربط بين األفكار االصالحية والواقع الراهن، وهو ما يستلزم 

حديث الرئيسية التي شغلت التفكير السياسي في العصر ال التركيز على فهم الظواهر السياسية، ودراسة القضايا

 والمعاصر.

 (POL 211)المطلب السابق: 

POL 325 النظم السياسية العربية 

صمم هذا المقرر ليغطي المهارات والمعارف المتقدمة في الموضوعات التالية: خصائص النظم السياسية 

القرار فيها، واإلطار الدستوري والقانوني لها، باإلضافة إلى العربية ومعايير تصنيفها وبيئاتها وآليات صنع 

األيديولوجيات السائدة في الوطن العربي فضالً عن مؤسسات المجتمع المدني العربي. ويتضمن شرحا للنظام 

مة والخارجية وبعض نماذج األنظ اإلقليمي العربي والنظم اإلقليمية الفرعية من خالل دراسة بيئتهما الداخلية

 لسياسية العربية وسماتها العامة واهم القضايا فيها إضافة لنماذج لبعض األنظمة السياسية العربية.ا

 (POL 121)المطلب السابق: 

POL 313 النظرية السياسية 

صمم هذا المقرر ليغطي المعرفة والمهارات المتقدمة وبعض المهارات المتخصصة في الموضوعات التالية: 

مناهج  ،وعالقتها بفروع العلوم السياسية األخرى، موضوعات في صلب الظواهر السياسيةالنظرية السياسية 

كية، المدرسة السلو المستخدمة حديثاً، المنهج العلمي التجريبي،ادوات التحليل التنظير المستخدمة قديماً، 

 الوطنية كـ)البنيوية،المدرسة ما بعد السلوكية، مجموعة النماذج المستخدمة في اطار  تحليل عالم السياسة 

مجموعة النظريات المستخدمة في اطار تحليل عالم السياسة الدولية كـ) نظرية والوظيفية، والنسقية، والثقافية(، 

 االتصال، نظريات االتزان التلقائي، نظريات االتزان النمطي(.

 (POL 312)المطلب السابق: 

POL 342 السياسة الخارجية المقارنة 

مفهوم السياسة الخارجية وأهم : ليغطي المعارف والمهارات المتقدمة في الموضوعات التاليةصمم هذا المقرر 

المفاهيم المرتبطة بها، وأدواتها، ومناهج البحث في مجال دراستها وتحليلها، والعوامل الداخلية والخارجية 

التطبيقي دراسة مقارنة لنماذج من  المؤثرة في صنع السياسة الخارجية للدول، في حين يتضمن الجانب

السياسات الخارجية للدول، خاصة الدول الكبرى، كالسياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية، وروسيا، 

بجانب السياسة الخارجية الموحدة لدول االتحاد األوروبي، والسياسة الخارجية للدول النامية، بحيث تجري 



السياسة الخارجية لتلك الدول في موضوعات محددة، كاألهداف والمحددات، المقارنة على مستويين: مستوى 

 ومستوى دراسة السياسة الخارجية لتلك الدول من خالل مواقفها تجاه المنطقة العربية.

 (POL 233)المطلب السابق: 

POL 327 االدارة العامة 

من منظور تحليلي، مستندا إلى العديد من يتناول هذا المقرر دراسة المعرفة المتقدمة والفهم لالدارة العامة 

االربع لالدارة العامة المختلفة كالتخطيط والتنظيم  مناهج دراسة االدارة، مع التركيز على دراسة الوظائف

والقيادة والرقابة، ويتضمن المقرر موضوعات البيروقراطية في الجهاز االداري للدولة وكذلك المركزية 

ربط الالمركزية بالتنمية المحلية وأخيرا هناك جزء تطبيقي علي الجهاز االداري  والالمركزية، باالضافة الى

 لمملكة البحرين.

 (POL 121)المطلب السابق: 

POL 361 منهاج العلوم السياسية 

تناول يبحوث العلوم السياسية، ومناهج صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة ومهارات متخصصة في 

مفاهيم تفصيلية في بحوث علم السياسية، ودراسة الظاهرة السياسية وتحليلها، الموضوعات التالية:  هذا المقرر

استراتيجيات البحث المتضمنة في مناهج البحث الكمي ويدرس  واخالقيات البحث العلمي والملكية الفكرية.

رير مثل ورش اعداد خطة وتقوالنوعي والمختلط. كما يتعرض المقرر بشكل تطبيقي عبر العديد من االساليب 

البحث. ويتضمن كذلك تدريب الطلبة على العمل ضمن فريق بحثي وجمع البيانات والمعلومات وتنظيمها 

 استخدامها وعرض االعمال العلمية.

 (BA 303)المطلب السابق: 

POL 354 العام واالعالم  أيلرا 

ً عالقتهما ببعض العلوم يتناول المقررالتعريف بالرأي العام واالعالم ونشأتها  وتطورهما، كما يتناول ايضا

االجتماعية االخرى. ويتناول المقرر عوامل تكوين الرأي العام وتغييره وسماته وخصائصه وانواعه والجوانب 

السلوكية في الرأي العام ودور االعالم في تشكيله. كما يدرس العالقة بين االعالم والرأي العام من جهة والسلطة 

فضالً عن الدور الرقابي للمجتمع والسلطة السياسية على االعالم. ويتعرض المقرر ، سية من جهة أخرىالسيا

للفروقات بين الرأى واالتجاه والسلوك والتمييز بين الرأى العام والشائعات. كما يدرس تاثير وسائط التواصل 

 الحديثة على الحياة السياسية في المجتمع.

 (POL 251)المطلب السابق: 

POL 343 لدبلوماسية في النظرية والممارسةا 

صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بمعرفة تفصيلية وناقدة ومهارات متخصصة في العمل الدبلوماسي، بدءاً بدور 

ً في ظل العولمة وثورة اإلتصاالت، وكذلك مفهوم السلك الدبلوماسي  العمل الدبلوماسي الدولي، خصوصا

ووظيفة اللغة  معاهد والمؤسسات المتخصصة،كالراسة اعداد الكوادر الدبلوماسية ، مروراً بدووظائفه

 العام الرأي وأثر الخارجية، إلدارة العالقات الدبلوماسية. وإجراء التحليل النقدي لألجهزة المركزية والفرعية



صادر لثنائي الدائم، ومأشكال العمل الدبلوماسي، ونظام التبادل الدبلوماسي افي صناعة القرار الدبلوماسي، و

قواعده، وشروط ممارسته. وصوالً الى تحديد مشكالت الدبلوماسية المعاصرة وتحديد وتطبيق الحلول ذات 

العالقة بها، ومن ثم تقييم بعض أنواع الدبلوماسية مثل: الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية القسر والدبلوماسية 

 .سية الشعبيةالسرية، والدبلوماسية العامة والدبلوما

 (POL234)المطلب السابق: 

POL 439 قضايا دولية معاصرة (E) 

صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بالمعرفة النقدية حول العديد من  القضايا المعاصرة والمؤثرة في السياسة  

كما يهدف هذا المقرر إلى تمكين الطالب من استخدام  .أسلحة الدمار الشامل نتشارإو ،اإلرهابالدولية مثل 

ضايا قو اإلرهاب الدولي والجهود المبذولة لمكافحته،المهارات المتخصصة للتعامل مع القضايا المتقدمة مثل 

 .القضايا البيئية وتغير المناخوالتمييز العنصري، والالجئين وحقوق اإلنسان، 

 (POL131 + POL268)المطلب السابق: 

POL 362 يتدريب ميدان 

صمم هذا المقرر الكساب طالب العلوم السياسيةالخبرات والتجارب العملية وسد الفجوة بين النظريات والمفاهيم 

العلمية والممارسات العملية، وتطبيق المهارات المتخصصة التي درسها وهو ما يزيد فرص النجاح المهني 

هذا المقرر الطالب في التواصل بشكل اختصاصي مع زمالئه  والتقدم الوظيفي في مكان العمل. كما يساعد

 . واالندماج السريع في بيئة العمل

  (ساعة معتمدة  90)

POL 433 الدولي  يالنظام االقتصاد((E 

هدف . كما يالنظام االقتصادي الدولي مفهوم وتنمية لتزويد الطالب بالمعرفة النقدية حول مقررال اصمم هذ

استخدام المهارات المتخصصة للتعامل مع القضايا المتقدمة مثل تطوير هذا المقرر إلى تمكين الطالب من 

باإلضافة  .التمويل الدولي وقضايا التنمية االقتصاديةوسياسات التجارة الدولية، والنظام االقتصادي الدولي، 

 ً الديون أزمة و ،االقتصادية مثل أزمة النظام النقدي الدولياألزمات إلى ذلك، يتناول هذا المقرر أيضا

 .واألزمات المالية العالميةالخارجية، وأزمة الطاقة، 

 (POL131 + POL268)المطلب السابق: 

POL 451 التنمية السياسية 

 في التنمية السياسية والتخلف السياسيصمم هذا المقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة ومهارات متخصصة 

والمفاهيم المرتبطة بهما. كما يدرس اسباب ونتائج واثار التخلف السياسي والنظريات واالتجاهات واالقترابات 

والمناهج المتعلقة بذلك والتاصيل للتنمية السياسية، ونشأة وتطور دراسة التنمية السياسية وادواتها. ويدرس 

اء اء الدولة القومية وتطوير قدرات النظام السياسي وبنالطالب ازمات التنمية السياسية المختلفة وعالقة ذلك ببن

 مؤسسات الدولة والحكم الرشيد. ويختم الطالب المقرر بدراسة نماذج لحاالت دراسية في مجال التنمية السياسية.

 (POL 251)المطلب السابق: 



POL 465 االخالقيات في السياسة 

األخالق، والمفاهيم المرتبطة به، وكذلك امتالك معرفة تفصيلية في هذا المقرر ليقدم معرفة ناقدة لمفهوم صمم 

االقترابات المختلفة لدراسة األخالق فى السياسة، بجانب إجراء التحليل النقدي لدراسة األخالق فى الفكر 

ة، هالسياسى الغربى واإلسالمى، كما يتناول نماذج من القيم األخالقية السياسية كالعدالة والمساواة والنزا

واحترام حقوق اإلنسان، فضالً عن المحاسبية وحكم القانون، وقضايا البيئة وقواعد الحرب والتدخل االنساني 

 فى أوقات الحروب والكوارث، وجهود المجتمع الدولى فى هذه الجوانب المختلفة.

 (POL 313)المطلب السابق: 

 

 

POL434 نظريات العالقات الدولية 

معرفة ناقدة لألطر النظرية والمفاهيم ذات الصلة بالعالقات الدولية، وامتالك معرفة صمم هذا المقرر ليقدم 

تفصيلية بالنظريات التقليدية والمعاصرة، حيث يركز على  إجراء التحليل النقدي للتنظير العلمي للعالقات 

ة، والنظرية ة، والنظرية الواقعيباإلسهامات األولى فى التنظير للعالقات الدولية، والنظرية الليبرالي اً الدولية بدء

نظرية النقدية، ، ثم ينتقل لتناول ال، مروراً بالمدرسة البريطانية والصينية فى التنظير للعالقات الدوليةالماركسية

 ، ونظرية الصعود السلمي.رية البنائية، والنظرية النسوية، والنظرية الخضراءوما بعد البنيوية، والنظ

 (POL 433)المطلب السابق: 

POL 464 بحث تطبيقى في العلوم السياسية 

صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بالمهارات المتخصصة لتقصي المشكالت وتنفيذ بحث علمي لمعالجتها. 

ويتناول هذا المقرر الموضوعات التالية: مدخل إلى البحث التطبيقي، طرق البحث، اختيار موضوع البحث، 

طة البحث، جمع وتحليل مراجعات الدراسات السابقة، تحديد مشكلة البحث وتساؤالته ومنهجيته، مناقشة خ

 البيانات، كتابة التقرير النهائي للبحث وتقرير التقييم الذاتي.

 (POL361 + POL362)المطلب السابق: 

  مقرر من هذه المقررات( 2ساعات معتمدة / يتم اختيار  6)االختيارية البرنامج مقررات

POL 366 موضوعات خاصة في العلوم السياسية 

، وهي الحركات ألحداث سياسية مختارة ومؤثرة في الحياة الدولية اليوم معرفة ناقدةهذا المقرر ليقدم صمم 

االنفصالية والشعبوية والسيبرانية، حيث تتأثر الدول في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص بالحركات 

 دول ذات نفوذ دولي مثل االنفصالية متباينة الدوافع. كما أن ظاهرة الشعبوية ذات أثر في الحياة العامة في

الواليات المتحدة وألمانيا وبعض دول غرب أوروبا. أما السيبرانية فقد عنى بها المقرر من منطلق حضورها 

كظاهرة تعبر عن تأثير التقدم التكنولوجي الهائل في األبعاد ذات الطبيعة األمنية والسياسية. ولذا فإن المقرر 

 مقة بتلك الموضوعات، بإجراء التحليل النقدي لدراستها وطرحها للنقاش.يهتم الى جانب تقديم المعرفة المع



 (POL 251)المطلب السابق: 

POL 432 ىدول الجوار للوطن العرب 

صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بمعرفة ناقدة وتفصيلية للتعريف بماهية دول الجوار والتوجهات الخارجية لتلك 

المواقع الجغرافية لالطراف المختلفة، من خالل تناول السياسات التي تتبعها الدول تجاه األقطار العربية بسبب 

دول الجوار تجاه األقطار العربية، والكيفية التي تتم بها معالجة بعض القضايا الرئيسية التي تهم هذه الدول: 

 كاألمن القومي ومشاكل الحدود وأزمة المياه واألقليات.

 (POL 233)المطلب السابق: 

 

 

POL 414 أيدولوجيات سياسية معاصرة 

هوم مف صمم هذا المقرر ليغطي المعرفة الناقدة والمهارات واألساليب المتخصصة في الموضوعات التالية:

اإليديولوجيا وخصائصها ووظائفها، ماهية الدولة، معايير تصنيف االيديولوجيات، واالفكار ودورها السياسي 

: معاصرةعدداً من االيديولوجيات الفي المجتمعات، وتقييم االستخدام السياسي لأليديولوجية، كما يتناول المقرر 

ها( ومفكريها ية، وغيرات اإلسالمية،  القومية العربية، االنثوالليبرالية،االشتراكية، الشيوعية، الفاشية، الحرك

 .الرئيسيين

 (POL 312)المطلب السابق: 

POL 353 االحزاب السياسية  

يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم المتخصصة فيما يتعلق بدراسة الظاهرة الحزبية وذلك من حيث 

يزود الطلبة بمعرفة ناقدة تتعلق ببناء االحزاب السياسية واالنتقادات المفهوم واألركان والنشأة واالدوار. كما 

الموجهة لها وعالقتها بالنظام السياسي، فضالً عن االتجاهات النظرية المتعلقة باالحزاب السياسية. ويدرس 

 لالطلبة األحزاب السياسية وااليديولوجية ومؤشرات قياس فاعلية األحزاب السياسية واالحزاب واالتصا

والتسويق السياسي والرأي العام. كما يدرسون نماذج من االحزاب والممارسات الحزبية في كل من اوربا 

 الغربية والواليات المتحدة االمريكية والعالم العربي والدول النامية األخرى.

 (POL251)المطلب السابق: 

POL 467 دراسات استراتيجية  

وفهم النظريات في اإلطار المفاهيمى لإلستراتيجية والمصطلحات ذات  الناقدةصمم هذا المقرر ليتناول المعرفة 

الصلة، وسمات اإلستراتيجية، وطبيعة البيئة اإلستراتيجية، كذلك تأثيرات البيئة اإلستراتيجية، والتفكير 

لقضايا ااإلستراتيجى، أيضا العالقة بين صانع السياسة والخبير اإلستراتيجى. كما صمم هذا المقرر لفهم 

المعاصرة واستخدام المهارات المتخصصة للتعامل مع المواقف المتقدمة فى صناعة اإلستراتيجية وتأثيراتها 

كما يتناول هذا المقرر التقيم اإلستراتيجى ، وصياغة   .على مستويات اإلستراتيجية، والبيئة الدولية لإلستراتيجية

 اإلستراتيجية ودراسة االستراتيجية األمريكية.



 (POL 233)المطلب السابق: 

POL 326 النظم االنتخابية 

يتناول هذا المقرر دراسة النظم االنتخابية دراسة تحليلية ومقارنة، من خالل دراسة المفاهيم والمصطلحات 

المرتبطة بنظم التصويت، والتكييف القانونى لها، واالسس واألساليب االنتخابية، واإلجراءات التمهيدية 

وأهداف وأنواع واشكال صيغ نظم التصويت المختلفة، والوقوف على أهم تلك النظم وخصائصها  لإلنتخابات، 

ة موميزاتها،  وإبراز أهمية عالقة النظام اإلنتخابى بالديمقراطية، وتتضمن الدراسة نماذج تطبيقية من االنظ

 .االنتخابية الحديثة والمعاصرة

 (POL 121)المطلب السابق: 

 

POL 436  االزمات الدوليةادارة 

وفهم القضايا المعاصرة  إلدارة األزمات الدولية والمفاهيم المرتبطة بها  ةصمم هذا المقرر ليتناول المعرفة الناقد

الناجمة عن األزمات الدولية، واستخدام المهارات المتخصصة للتعامل مع المواقف المتقدمة لتطبيق وتحليل 

، وأسبابها وخصائصها وأنواعها وطرق إدارتها. أيضا  مات الدوليةفي  إدارة األز المعرفة أو الممارسات

يتناول المقرر عمليات إحتواء ومواجهة األزمات، وكذلك مرحلة إعادة االوضاع أو التوازن بعد انتهاء االزمة 

ام الدولى، نظوإزالة آثارها. ثم ينتقل المقرر لدراسة عالقة التأثير المتبادل بين إدارة  األزمات الدولية وهيكل ال

 ودور اإلعالم واإلتصال فى إدارة األزمات، كما يتناول نماذج  من إدارة األزمات الدولية.

 (POL 234)المطلب السابق: 

POL 431 مهارات التفاوض 

صمم هذا المقرر لتزويد الطالب بمعرفة تفصيلية وناقدة ومهارات متخصصة في فن التفاوض. ويتناول المقرر 

واهداف المفاوضات، والتطور التاريخي لفن التفاوض. كما يتناول مناهج التفاوض، عناصر مفهوم التفاوض 

العملية التفاوضية ومبادئ علم التفاوض في القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعسكرية. ويركز 

سية وانب النفالمقرر على العنصر البشري في العمليات التفاوضية وعلى مهارات وقواعد التفاوض والج

واالخالقية. كما ويتناول ايضاً دراسة الضوابط التفاوضية بانواعها المختلفة، واستراتيجيات التفاوض، إضافة 

إلى دراسة مراحل العملية التفاوضية، وذلك من خالل نماذج تطبيقية في قضايا المفاوضات، والتكتيكات المتبعة 

 في المساومات التفاوضية.

 (POL 343)المطلب السابق: 

 


