
 

 

قسم العلوم /  وصـف المــــواد برنامج البكالوريوس
  السياسيــــــة

  
  

        سيةالعلوم السيامبادئ   ٨١٠١٠٢٣

تبحث هذه المادة في مفهوم الدولة من حيث عناصر وجودها واشكال الحكومات فيها وما يتفرع عنهـا مـن                   
والقـانون ، وااليـديولوجيات واألحـزاب الـسياسية ، وجماعـات            ،مؤسسات سياسية اخـرى كالـسلطات     

 تعريـف علـم الـسياسة    : وللوصول الى هذه األهداف ستناقش هذه المادة العناوين التالية       ٠الخ  ٠٠٠الضغط
 إضافة الى الدولة من حيث أصلها والنظريـات التـي       ٠وطبيعته وعالقته بالعلوم األخرى وطرق البحث فيه        

بحثت في نشأتها وتطورها وعناصرها وأشكالها وأنواع الحكومات والدسـتور والديمقراطيـة والمؤسـسات              
   ٠السياسية والحقوق المدنية والسياسية ، ووظائف الدولة 

  
  ١٠١٨٠٢٣    المتطلب السابق   مبادئ ونظريات العالقات الدولية  ٨١١١٠٢٣

  :إلى تعريف الطالب بـ: تسعى هذه المادة
  . مفهوم العالقات الدولية وتطورها التاريخي  -
  . مناهج دراسة العالقات الدولية-
  . تحليل عناصر قوة الدولة-
العالقات البينية الثنائية والجماعية بين الدول من جهـة          اإلطار النظري العام للعالقات الدولية من جهة ، و         -

  .أخرى
  . العالقة بين العالقات الدولية وكل من القانون الدولي العام والدبلوماسية والسياسة الخارجية-
  . تطور النظام السياسي الدولي-
  . تحليل النظريات المختلفة التي تبحث في العالقات الدولية-
  .اهج النظرية في العالقات الدولية دراسة وتحليل المن-
  . الواقع السياسي على المستوى الدولي-
نظرية النظم في العالقات الدولية، نظريات الصراع التقليديـة، نظريـات          :  دراسة وتحليل النظريات التالية    -

  .التكامل الدولي، نظريات اتخاذ القرار، نظرية افة إلى نظرية الحرب
  

  :حث العلمي في العلوم السياسية        مناهج الب٢٣٠٨١١٢

يركز هذا المساق على المشكالت المنهجية والنظرية األساسية في التحليل الجزئي والكلي في العلوم                
 كما ويركز المساق على الموضوعات األساسية  ٠السياسية من خالل الجمع بين أساليب التحليل الكيفي والكمي        

تصميم البحث العلمـي ، تقنيـات جمـع المعلومـات ،            : لعلوم السياسية   التالية في المنهجية العلمية لدراسة ا     
أخالقيات البحث العلمي ، منطق وفلسفة البحث في العلوم االجتماعية ، تصميم واختيـار العينـات وقيـاس                  
المتغيرات ، كتابة التقارير ومشاريع البحث العلمي ، باالضافة الى أساسيات التحليل االحصائي فـي العلـوم                 

   ٠اسية وتطبيقاتها الحاسوبية السي
  
  



        ٢٣٠٨١٠١    حلقة بحث في العلوم السياسية     المتطلب السابق ٢٣٠٨١١٥

 يتناول هذا المساق مستوى متقدم ودراسة متعمقة لعدد من النظريات التي تعرض على الطالب  كما ويطلـب    
   .من الطلبة تحضير بحث باالتفاق مع مدرس المادة

  
     ١٠١٨٠٢٣المتطلب السابق   راسات سياسية في اللغة االنجليزية     د٨١٢٣٠٢٣

  :  تهدف هذه المادة الى تقوية
  :  تمكين الطالب من استخدام المصادر االنجليزية في دراسة العناوين التالية -
   المؤسسات السياسية - النظرية السياسية ومقومات الدولة      -
  الدولي والصراعات الدولية  النظام الدولي الراهن  والتعاون -
   والديمقراطية     اإلنسان  وحقوق -
   ، والتنافس االقتصادي ، ونزع السالح ، وسباق التسلح اإلستراتيجية ومفهوم العولمة ، والمصالح -
  ٠ االقتصادية والمؤسسات المالية الدولية واإلصالحات -
  

  ١٠١٨٠٢٣: لمتطلب السابق      الفكر السياسي القديم والوسيط         ا٨٢٢١٠٢٣

  : تسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بـ
 تطور الفكر السياسي اإلنساني في العصور القديمة والوسطى وذلك من خالل دراسة حياة وأفكار الـرواد                 -

  :  في بناء الفكر السياسي اإلنساني مثلأسهموااألوائل من المفكرين الذي 
  ٠ ثم الرومان حتى ميكافيلي وأرسطو  السفسطائيين وسقراط وأفالطون -
  : الفكر السياسي الوسيط انطالقا من-
   األنظمة السياسية القديمة في العالم ودولة المدينة وغيرها-
   الفكر المسيحي وإشكالية العالقة بين السلطتين الدينية والزمنية -
  ٠ نظام اإلقطاع وانتهاء باالتجاهات الفكرية العامة للعصر الوسيط -
  

     االقتصاد األردني ٦٠٧٢٢٤١

يدرس هذا المساق النظام االقتصادي األردني من خالل التركيز على الهيكل والسنة االقتصادية او المـصادر                
 يركز المساق على السياسة المالية والتقدمية وسياسات تشجيع االسـتثمار، وكـذلك             ٠والسياسات االقتصادية   

يحلل المساق االقتصاد السياسي للتنمية والتنمية البشرية ، االقتـصاد           كما و  ٠على النحو االقتصادي والتنمية     
 يقيم المساق السياسات االقتصادية في ضوء مجموعة  من المعـايير            ٠الجديد ودور التكنولوجيا في االقتصاد    

   ٠االقتصادية والتنموية والسياسية 
  
  

  ٢٣٠٨١٠١لمتطلب السابق ا  الفكر السياسي الصهيوني والنظام السياسي االسرائيلي ٨٢٢٥٠٢٣

  
ويدرس منابع الفكر الصهيوني وتطوره التاريخي ومكونات هذا الفكر وابرز اساطينه، والدور الذي لعبـه           

 الدولية على تكون هذا الفكر ومنظماته       ---في طروحات الحركة الصهيونية القامة دولة اسرائيل ومؤثرات         
  .المختلفة

  
  



  
  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق                          االتصال السياسي       ٨٢٢٦٠٢٣

ويدرس مفهوم االتصال من الجوانب القانونية والسياسية والثقافية، والتطور التاريخي لالتصال ومن              
االساليب التقليدية الى الوسائل الحديثة، والمهارات الالزمة للعمل االتصالي على المستويين الداخلي والدولي،             

  . في رسم السياسات وقضايا االمن الداخلي وعلى مستوى العالقات الدوليةواثر االتصال
  

    االقتصاد السياسي ٢٣٠٨٢٢٧

وتركـز علـى تـأثير      ، تقدم هذه المادة النظريات والمناهج األساسية في دراسة االقتصاد السياسي             
قتصادية ، اوالتأثير المشترك    العوامل األقتصادية على النشاطات السياسية ، والمكونات السياسية للنشاطات اال         

 كما يركز المساق على التفاعل مـن االقتـصاد     ٠للسياسة واالقتصاد على السياسة القومية والشؤون  الدولية         
 ٠والسياسة وبشكل خاص على تأثير السياسة على المالية العامة بما في ذلك سياسات الموازنـة والـضرائب                

خاصة بتوزيع الثروة، والمصادر والدخل ، وكذلك صـياغة وتحديـد           وتأثير السياسة على السياسات العامة ال     
   ٠ كما وتركز المادة على سياسات النمو والتنمية ٠السياسات العامة في مختلف القطاعات 

  
  ١٨٢٢٠٢٣:  المتطلب السابق                الفكر السياسي الحديث و المعاصر٢٣١٨٠٢٣

  :لمفكرين السياسيين مثلتسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم ا
 ميكيافيلي ، وجان بودان ، هوبز ، لوك ، مونتيسكو ، روسو ، سيس ادموند ، اليكس دي توكفيل ، جون                      -١

  .ستيوارت ميل ، دون بانتون ، ماركس 
  : االشتراكيون-٢
     المدراس الماركسية-    الماركسية  بعد ماركس  -
     الستالينية-             اللينينية-
     االشتراكية الوطنية-        تروتسكية     ال-
  . الفاشية  ، النازية ،  الماركسية الماوية ، الليبرالية ، االشتراكية الديموقراطية-
  
  

  ٢٣٠٨٢٢١ الفكر السياسي العربي واالسالمي              المتطلب السابق ٢٣٠٨٢٣٣

  : تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب   
   تاريخ تطور الفكر العربي االسالمي -    سالمي  مصادر الفكر العربي اال-  

   المدارس الحديثة في الفكر االسالمي - بعض المفكرين العرب واالسالميين القدماء   -
  .  المدارس الحديثة في الفكر العربي-
  

  ١٨١١٠٢٣المتطلب السابق               السياسة الخارجية ٨٣٣٢٠٢٣

  :تسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بـ
مكونات النظام الدولي واألهمية النسبية إلدارة هذه المكونات في صياغة وتفاعالت العالقات الدولية من حيث               

  :أبعادها السياسية واالقتصادية، وتأثير ذلك، على الدولة وسياساتها، ولهذا فإن المادة ستبحث في
  .الفات عالقات القوى الدولية، والعالقات السياسية للقوى اإلقليمية، والتح-
  . العالقات االقتصادية ودور الشركات متعددة الجنسية في النظام الدولي-
  . ظاهرة العولمة وآثارها على العالقات الدولية بإبعادها المختلفة-



  
  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق     العالم العربي في العالقات الدولية  ٨٣٣٦٠٢٣

قات العربية مع عدد من الـدول والكيانـات       والعال. دراسة وضع الوطن العربي في السياسة الدولية        
ودور جامعة الدول العربية على الساحة الدولية وكذلك القضايا التي تثأر في العالقات العربية مـع                . الكبرى

  .القوى االخرى
  

  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق       دبلوماسية ومفاوضات  ٨٣٣٧٠٢٣

ولية والسياسة الخارجية واداة للتفاوض مع دراسـة        ويدرس مفهوم الدبلوماسية ودورها في ادارة العالقات الد       
  .الجوانب القانونية والسياسية والفنية للتفاوض

 . للدبلوماسية والمفاوضات على الصعيد االقليمي والدوليت تطبيقية ويشمل ايضا على دراسة حاال
 

 

  
  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق         قضايا دولية معاصرة  ٢٣٨٠٣٣٨

 من القضايا والمشكالت الدولية، وتفاعالتها المؤثرة في العالقـات الدوليـة            يهدف الى دراسة نماذج     
  .على مستويات اقليمية ودولية، وطرق حل ومعالجة هذه المشكالت بالطرق القانونية او السياسية

  
                  الصراعات الدولية وادارتها٢٣٠٨٣٣٩

اسات الصراعات الدولية وادارتها من     تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بأهم مناهج ونظريات در           
خالل التركيز على مصادر وعمليات الصراع والعنف والتغير واالندماج واالستقرار والسالم في المجتمعـات      

 كما تدرس المادة آليات حمل الصراعات بما فيها المفاوضات وعمليات اعادة البناء             ٠الدولية والمجتمع الدولي  
 إلى إتفاق من األطراف المتنازعة وكيفية معالجة الصراعات السابقة بطريقـة   ما بعد الصراع وكيفية التوصل    

   ٠تضمن سالما أكثر ديمومة 
 

  
  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق   النظام السياسي واالقتصادي الدولي     ٨٣٤٣٠٢٣

 وعلـى   ويتحدث في فكرة العولمة وتطبيقاتها واثارها على العملية السياسية في الدول وفي المجال الـدولي،              
  .االقتصاد والثقافة واالعالم، والعالقات الدولية والنظام الدولي

  
  

  ٢٣٠٨١١١:المتطلب السابق                     القانون الدولي العام          ٨٣٤٤٠٢٣

  تبحث هذه المادة في   
ام عليها وعالقته    تعريف بالقانون الدولي العام ، وطبيعته ، ونطاقه ، ومصادره ، وتدوينه ، واالسس التي ق                -

  بالقانون الداخلي 
   تطوره التاريخي ، واشخاصه -
   عناصر الدولة ومعيارها االقليمي وشخصيتها القانونية ، والمسؤولية الدولية ، ونشوء الدولة وفناؤها -
  . المعاهدات الدولية ، القانون الدولي والمنظمات الدولية ، وقانون البحار -
  .وعالقاتها باألجانب ، واللجوء السياسي  حقوق وواجبات الدولة - 
  ٠ االعتراف بين الدول وعالقاتها البينية في السلم والحرب -



  
  ٢٣٠٤١٠١المتطلب السابق        علم االجتماع السياسي  ٢٣٠٤٣٤٤

ويدرس المساق المبادئ االساسية لعلم االجتماع السياسي والثقافات والقيم المجتمعية التي تؤثر على االنـشطة               
  .لفعاليات السياسية، ودور النظام االجتماعي في تشكيل المؤسسات السياسية والسلوك السياسي وا
  
  

  ٢٣٠٨١١١ :المنظمات الدولية االقليمية         المتطلب السابق   ٢٣٠٨٣٤٥

  تركز هذه المادة على بحث   
   ٠ تطور نظرية االمن الجماعي والمنظمات على المستويين الدولي واالقليمي -
بحث اسباب تشكيل كل من عصبة االمم وهيئة االمم المتحدة وميثاق كل منهما ودورهما في الحفاظ علـى                   -

  السلم واالمن الدوليين ، 
   قواعد المنظمات الدولية المتخصصة ودورها على المستوى الدولي -
  : دراسة التطورات السياسية واالقليمية التي ادت الى تشكيل المنظمات االقليمية مثل -
      ومنظمة الوحدة االفريقية - جامعة الدول العربية        -
   منظمة الدول االمريكية - منظمة دول جنوب شرق اسيا -
  ٠ والوحدة االوروبية  مع تحليل شامل لمواثيق هذه المنظمات -
  

  ٢٣٠٨١١١المتطلب السابق   باللغة االنجليزيةإستراتيجيةدراسات   ٨٣٤٦٠٢٣

راتيجى الكالسيكي والمعاصر، والعالقات ما بين الـسياسة والقـوة العكـسريه،            دراسة الفكر اإلست    
واستخدام القوة او التهديد بها في العالقات الدولية، ومصادر تهديد لالمن العالمي واهم القضايا االسـتراتيجية                

  .المعاصرة ووضعها في النظام الدولي وتأثيرها على تفاعالته وحالته
  

  السياسي   علم النفس ٢٣٠٨٣٧٠

يدرس المفاهيم والمبادئ االساسية في علم النفس السياسي، والعوامل النفسية التي تشكل وتـصوغ كـل مـن      
السياسة وشخصيات االفراد، والعمليات والتفاعالت السياسية ويركز على االدراك الـسياسي، عمليـة صـنع      

ة السياسية، القيان الـسياسية، والتنـشئة       القرار، العواطف والدوافع في السياسة، االتجاهات السياسية الشخصي       
  .السياسية

  
  ٢٣٠٨١١١ المتطلب السابق       نظريات –نظم سياسية     ٨٤٢١٠٢٣ 

  : تهدف هذه المادة إلى    
  . دراسة تطور المؤسسات السياسية ، والمعطيات الفكرية واالجتماعية والثقافية التي تؤثر في هيكليتها-
  :لتالية  تناقش هذه المادة العناوين ا-
    النظرية العامة للنظم السياسية -
  .  والديمقراطية -  الوسائل االستبدادية     - ووسائل تولي الحكم       -
  .  السلطات العامة وكيفية ممارستها ، ومبدأ الفصل بين السلطات ونظم اندماجها -
     نظرية األحزاب السياسية -    انواع الحكومات -
   الثقافة السياسية- مدني مؤسسات المجتمع ال-
  



  
  ١٨٤٢٠٢٣:المقارنة              المتطلب السابق السياسية           ٨٤٢٢٠٢٣

  :تسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بـ
النظام الرئاسي، ونظام الجمعية، والنظـام البرلمـاني واألنظمـة الـشمولية،            :  النظم السياسية المعاصرة   -

  .ياسية المعاصرةوتطبيقاتها على األنظمة الس
  . النظام السياسي في كل من الواليات المتحدة-
  . المملكة المتحدة-
  . الجمهورية الفرنسية-
  . الفدرالية الروسية-
  . جمهورية الصين الشعبية-

  ٢٣٠٨٤٢١:المتطلب السابق             النظام السياسي األردني ٨٤٢٤٠٢٣

  :اسي في المملكة األردنية الهاشمية من خاللتسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بالنظام السي
    ومقومات وجوده -  النشأة التاريخية لألردن كدولة      -
   ومؤسساته السياسية -  ونظامه السياسي                   -
    وتطور الحياة الدستورية والسياسية-
  . التركيز على التجربة الديمقراطية الحديثة ومقوماتها-
   صنع القرار في السياسية األردنية-         األردنيبيئة القرار-
   العوامل المؤثرة في السياسية الخارجية األردنية-
  . دوره في النظام اإلقليمي العربي ومحيطه اإلسالمي والدولي بشكل عام-

  .عالقته مع دول الجوار
  

  ٢١٢٣٠٨٤: العربي      المتطلب السابق عالم السياسية في الاألنظمة     ٨٤٢٥٠٢٣

  :تسعى هذه المادة إلى تعريف الطالب بـ  
  . البنية الدستورية واالجتماعية والسياسية والثقافية وتفاعالتها في الدول العربية-
  : المؤسسات السياسية في بعض األنظمة السياسية العربية المختارة مثل-

 .المملكة العربية السعودية ـ العراق ـ سوريا ـ مصر ـ المغرب وغيرها
  
  

   دراسات إقليمية ٠٨٤٢٦٢٣

تهدف هذه المادة الى تفحص القضايات المنهجية والنظرية في الدراسات األقليمية مع التركيز علـى                 
التحليل المقارن للبنى والمؤسسات السياسية في االقاليم المختلفة ، وسوف ينصب االهتمـام علـى الـشروط                 

 واالقاليم  ٠ تؤثر على البنى والوظائف والعمليات السياسية         االجتماعية التي  –التاريخية والثقافية واالقتصادية    
التي سوف تتم دراستها امريكا الالتينية، الشرق األوسط، جنوب شرق أسيا ، شرق أسيا ، روسـيا وأوروبـا                  

  .الشرقية ، شمال امريكا وأفريقيا
  
  
  
  



  ٢٣٠٨٤٢١    المتطلب السابق      التنمية السياسية  ٨٤٣٢٠٢٣

 السياسية في اطار المدارس السياسية المختلفة واراء فقهاء علم السياسية حول التنميـة              ويدرس مفهوم التنمية  
  .السياسية وتطبيقاتها في مناطق العالم المختلفة

  .ويتم التطرق الى تطبيقات التنمية السياسية في االردن وفي اطار الفكر السياسي االردني
  

  اسية     الدراسات المستقبلية في العلوم السي٢٣٠٨٤٣٤

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بأهم النظريات والمفاهيم ووسائل البحث العلمي فـي مجـال                  
 يقدم المساق عرضا موسعا ألهم األدبيات العلمية في هذا المجـال            ٠الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية      

ويركز المساق على اكساب الطالب      كما   ٠من أجل تعريف الطالب على أهم المدارس الفكرية في هذا المجال            
المهارات الالزمة للتعرف وتحليل التغيرات السياسية العالمية وكيفية تحليل وبناء السيناريوهات البديلـة مـن               

   ٠خالل تحديد االحتماالت المختلفة لمسار الظاهرة السياسية 
  

               دراسات في العنف السياسي ٢٣٠٨٤٣٩

 مقارنا ألسباب ومحددات العنف السياسي واالرهاب والمذابح الدولية وتبعاتهم    يقدم هذا المساق تحليال     
  كما ويحلل المساق أهم النظريات التي تفسر العنف السياسي مع تطبيقات عملية لهذه ٠االجتماعية واالخالقية   

ـ                ن العنـف   النظريات التي تفسر العنف السياسي مع تطبيقات عملية لهذه النظريات على حاالت معاصـره م
ابتداء من االغتياالت والعنف بواسـطة      :  يركز المساق على دراسة االطار الشامل للعنف السياسي        ٠السياسي

   ٠منظمات قومية وغير دولية إلى أرهاب الدولة والمذابح الدولية
  
  

 

 




