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  :ةالرؤٌ

التمٌز فً مجال العلوم السٌاسٌة والطموح الى خلك بٌئة امنة ومستمرة لجمٌع افراد المجتمع والسعً لبناء 

 جٌل لادر على مواجهة التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة

 

 :الرسالة

فً الوسط  ثمافة لبول االخرنشر المعرفة السٌاسٌة الالزمة من اجل ترصٌن المٌم الدٌممراطٌة ونشر 

المادرة على لٌادتها من التنظٌمات السٌاسٌة بالمالكات والكفاءات واالجتماعً، ورفد مؤسسات الدولة 

 المؤهلٌن من طلبة البكالورٌوس والماجستٌر

 

 :اهداف البرنامج التعلٌمً

كافٌة للعمل فً مؤسسات  دراٌة ىلعمل على تأهٌل الطلبة من الناحٌة االدارٌة والمانونٌة لٌكونوا علا -1

 الكفاءة العالٌة .الدولة بما ٌضمن 

واللغة العربٌة واالنكلٌزٌة بما ٌسهم فً تزوٌد الخرٌج بالمعرفة التمنٌة بما ٌتعلك باستخدام الحاسوب  -2

 دعم المعرفة التخصصٌة .

وم على ترسٌخ اسس المواطنة تم العمل على تأصٌل لٌم الدٌممراطٌة وحموق االنسان بما ٌعمل على -3

 .االعتراف باألخر واحترام خصوصٌته 

المعرفة الالزمة باألفكار السٌاسٌة من حٌث تارٌخها والفلسفة التً تموم علٌها ما ٌسهم تزوٌد الطالب  -4

 الرؤى والتجارب الفلسفٌة التً تحكم الدول.االطالع على فً 

بما  لدستورٌة التً تموم علٌهاواالسس ابالمعرفة الالزمة بطرٌمة عمل النظم السٌاسٌة  الطلبةتزوٌد  -5

 . ٌسهم فً فهم طرٌمة عمل المؤسسات السٌاسٌة 

واالسس التً تعتمدها الدول تزوٌد الطالب بالمعرفة الالزمة فً العاللات الدولٌة من حٌث النظرٌات  -6

ما  تؤدي الى تنمٌة لدرة الطالب فً تحلٌل سلون الدول فً تفاعالتها سواء فً الصراع او التعاون 

 ضوء طبٌعة النظام الدولً . فً

المانون الدولً العام والمانون الدولً الخاص  السٌاسة الخارجٌة تزوٌد الطالب بالمعرفة الالزمة فً -7

 والدبلوماسٌة ما ٌسهم فً بناء لاعدة معرفٌة تساعده للعمل فً المجال الدبلوماسً .
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واالحزاب السٌاسٌة فً المحلٌة  ودور الحكوماتعلى كٌفٌة صٌاغة السٌاسات العامة ٌتعرف الطالب  -8

 هذه العملٌة مع التأكٌد على النظام السٌاسً العرالً.

تحسٌن لدرات الطلبة فً مجاالت الثمافة والتنمٌة السٌاسٌة واتجاهات الحوكمة الرشٌدة بما ٌساعدهم  -9

 فً المشاركة السٌاسٌة الفاعلة .

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 POL ) |   4رمز المسم  -الدلٌل العلمً 
 

 2021-2022العلوم السٌاسٌة(, دلٌل القسم  POLرمز القسم )

 لمعتمدة للمقررات الدراسٌة حسب المستوٌات الدراسٌة األربعةجدول توزٌع عدد الساعات ا

 المقررات
 الدراسٌة ستوٌاتالم

 المجموع
 الرابع الثالث الثانً األول

      اختٌاري جامعة
 6   1 5 أساسً جامعة

 6   1 5 المجموع
 22 4 6 6 6 أساسً كلٌة
      اختٌاري كلٌة

 22 4 6 6 6 المجموع
تخصص 
 أساسً

9 14 15 17 55 

تخصص 
 اختٌاري

     

 55 17 15 14 9 المجموع
مجموع 
 الوحدات

19 22 21 21 81 

 
 
 
 

 متطلبات التخرج

 المتطلبات المعتمد

 متطلبات الجامعة 6

 متطلبات الكلٌة 22

 متطلبات القسم 55

 المقررات االختٌارٌة 0

 المجموع 33
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 ساعة معتمدة 4متطلبات الجامعة: 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الساعات  مهدالم
 االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

 رمز المقرر عنوان المقرر

 
 1الحاسوب 1 1

105 
COMP 

 
 2الحاسوب  1 1

105 
COMP 

 
 حقوق االنسان 2  2

103 
HS 

 
 اللغة العربٌة        2 2

104 
AL 

 المجموع 6 6 
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 .. الساعة المعتمدة11.... متطلبات الكلٌة

 

 الممهد
 الساعات االسبوعٌة

الوحدات 
 المعتمدة

مختبر رمز المقرر عنوان المقرر
 ٌة

 نظرٌة تطبٌقٌة

 

  

 106 المانون لدراسة المدخل 2 2

 AIL 

 

  

  107 االلتصاد علم مبادئ 2 2

ECO  

 

  

 السٌاسٌة علم فً ممدمة 2 2

 باالنكلٌزٌة

108 

 ITP  

 

  

 216 المانون الدولً العام  2 2

IGL 

 

  

 217 المنظمات الدولٌة انكلٌزي 2 2

IOE 

 

  

 324 الوسٌط فً التنظٌم الدولً 2 2

IO 

 
 عاللات التصادٌة دولٌة  2 2  

321 
IER 

 
 السٌاسات العامة انكلٌزي  2 2  

322 
PPIE 

 
 منهج البحث 2 2  

429 
PR 

 
 السٌاسة الدولٌة انكلٌزي 2 2  

432 
IPE 

 المجموع 22 22   
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 ةالمعتمد ...... الساعات سممتطلبات الق

 
 

 الممهد
الوحدات  الساعات االسبوعٌة

 المعتمدة
 رمز المقرر عنوان المقرر

 نظرٌة تطبٌقٌة مختبرٌة

 
   3 

 PCP 101 المدخل الى علم السٌاسة

 
   3 

 PS 102 االنظمة السٌاسٌة والدستورٌة المقارنة

 
   2 

 HIR 109 تارٌخ العالقات الدولٌة

 
   3 

عالقات الدولٌةال  210 IR 

 
   3 

 AMPT 211 الفكر السٌاسً القدٌم والوسٌط

 
   3 

 AS 213 النظم السٌاسٌة العربٌة 

 
   2 

 POC 212 علم االجتماع السٌاسً

 
   2 

 CL 215 النظام السٌاسً فً العراق المعاصر

 
   3 

 النظم السٌاسٌة فً اسٌا وافرٌقٌا
319 PSAA 

 
   3 

ستراتٌجٌةالمدخل الى اال  
325 STRA 

 
   3 

 الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث
320 MPT 

 
   3 

 الفكر السٌاسً العربً االسالمً
323 AIPT 

 
   3 

 السٌاسات العامة
318 PP 

 
   2 

 االحزاب السٌاسٌة والرأي العام
428 PPO 

 
   3 

 الفكر السٌاسً الغربً المعاصر
430 CWPT 

 
   2 

 الدبلوماسٌة
431 DY 

 
   3 

 السٌاسة الخارجٌة
434 FP 

 
   3 

 الفكر السٌاسً االسالمً المعاصر
433 CIPT 

 
   2 

 النظم السٌاسٌة فً اوربا واالمركٌتٌن
426 PSUA 

 
  2 2 

 النظم السٌاسٌة االقلٌمٌة
427 TI 

   55 
 المجموع 55
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 الورحلت االولي 
 
 

  

 

 

 

 

 الممهد

 االسبوعٌة الساعات

 الساعات
 المعتمدة

 ن المقررعنوا
رمز 
مختبر  المقرر

 ٌة
تطبٌقٌ

 ة
 نظرٌة

   
 PCP 101 السٌاسة علم الى المدخل 3 3

   
 PS 102 االنظمة السٌاسٌة والدستورٌة الممارنة 3 3

 حموق االنسان 2 2   
103 HS 

   
 AL 104 العربٌة اللغة 2 2

   
 105 الحاسوب 1 1

COMP 

   
 AIL 106 المانون لدراسة المدخل 2 2

   
 ECO 107 االلتصاد علم مبادئ 2 2

   
 ITP 108 باالنكلٌزٌة السٌاسٌة علم فً ممدمة 2 2

   
 HIR 105 الدولٌة العاللات تارٌخ 2 2

 
 المجموع 11 11  
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 ثانيتالورحلت ال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممهد

 االسبوعٌة الساعات
 الساعات
 المعتمدة

 رقم المقرر عنوان المقرر
مختبر

 ٌة
تطبٌقٌ

 ة
 ظرٌةن

   
 IR 210 العاللات الدولٌة 3 3

   
 AMPT 211 الفكر السٌاسً المدٌم والوسٌط 3 3

   
 POC 212 علم االجتماع السٌاسً 2 2

   
 AS 213 النظم السٌاسٌة العربٌة  3 3

   
 COMP 105 الحاسوب 1 1

   
 LG 214 حكومات محلٌة 2 2

   
 CL 215 النظام السٌاسً فً العراق المعاصر 2 2

   
 IGL 216 المانون الدولً العام 2 2

   
(المنظمات الدولٌة )باللغة االنكلٌزٌة 2 2   217 IOE 

 
 المجموع 21 21  
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 الوستوى الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممهد

 االسبوعٌة الساعات
 الساعات
 المعتمدة

  رقم المقرر عنوان المقرر
مختبر

 ٌة
تطبٌقٌ

 ة
 نظرٌة

   3 3 
 السٌاسة العامة 

318PP 

   3 3 
 النظم السٌاسٌة فً اسٌا وافرٌمٌا

319PSAA 

   3 3 
 الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث

320 MPT 

   2 2 
 العاللات االلتصادٌة الدولٌة

321 IER 

   2 2 
 (السٌاسات العامة )باللغة االنكلٌزٌة

322 PPIE 

   3 3 
 الفكر السٌاسً العربً االسالمً

323 AIPT 

   2 2 
ات الدولٌة المنظم  

324 IO 

   3 3 
 المدخل الى االستراتٌجٌة 

325 STRA 

 
 المجموع 21 21  
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 الوستوى الرابع

 

 :ز كل مستوىجتٌاالحد األدنى من الوحدات المطلوبة أل
 11:  المرحلة االولى
 21: المستوى الثانً
 21: المستوى الثالث
 21: المستوى الرابع

 
 
 
 
 
 

 الممهد

 االسبوعٌة الساعات
 الساعات
 المعتمدة

  رقم المقرر عنوان المقرر
مختبر

 ٌة
تطبٌقٌ

 ة
 نظرٌة

   2 2 
 النظم السٌاسٌة فً اوربا واالمركٌتٌن

426 PSUA 

   2 2 
 النظم السٌاسٌة االللٌمٌة

427 TI 

   2 2 
 االحزاب السٌاسٌة والراي العام 

428 PPO 

   2 2 
 البحوث السٌاسٌة 

429 PR 

   3 3 
 الفكر السٌاسً الغربً المعاصر

430 CWPT 

   2 2 
 الدبلوماسٌة

431 DY 

   2 2 
 (السٌاسة الدولٌة )باللغة االنكلٌزٌة

432 IPE 

   3 3 
اسً االسالمً المعاصرالفكر السٌ    

433 CIPT 

   3 3 
 السٌاسة الخارجٌة

434 FP 

 
 المجموع 21 21  
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التعلم لمخرجاتوفقا  اتالمقررمع  الهداف البرنامج التعلٌمًخرٌطة المناهج الدراسٌة   

 اهداف البرناهج التعليوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 االولالورحلت 

 الحاسوب   √       
 العربٌة اللغة  √       
 باالنكلٌزٌة السٌاسٌة علم فً ممدمة  √       
 السٌاسة علم الى المدخل     √    
 السٌاسٌة والدستورٌة الممارنةالنظم         √ 
    الدولٌة العاللات تارٌخ      √   
 المانون لدراسة المدخل √        

 االلتصاد علم مبادئ √        
 باالنكلٌزٌة السٌاسٌة علم فً ممدمة  √       

 الثانيالورحلت 

 العاللات الدولٌة  √       

 الفكر السٌاسً المدٌم والوسٌط  √       

 علم االجتماع السٌاسً  √       

 النظم السٌاسٌة العربٌة    √     

 الحاسوب     √     

 حكومات محلٌة      √   

 النظام السٌاسً فً العراق المعاصر √        

 المانون الدولً العام √        

(المنظمات الدولٌة )باللغة االنكلٌزٌة  √          

 الثالثتالورحلت 

 السٌاسة العامة  √       

 النظم السٌاسٌة فً اسٌا وافرٌمٌا  √       

 الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث  √       

 العاللات االلتصادٌة الدولٌة    √     

 (السٌاسات العامة )باللغة االنكلٌزٌة     √    

 الفكر السٌاسً العربً االسالمً      √   

 المنظمات الدولٌة √        

 
 
 
 

  

 المدخل الى االستراتٌجٌة √     
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 الرابعتالورحلت 

 النظم السٌاسٌة فً اوربا واالمركٌتٌن  √       

 النظم السٌاسٌة االللٌمٌة  √       

 االحزاب السٌاسٌة والراي العام  √       

 البحوث السٌاسٌة    √     

 الفكر السٌاسً الغربً المعاصر     √    

 الدبلوماسٌة      √   

 (السٌاسة الدولٌة )باللغة االنكلٌزٌة √        

االسالمً المعاصرالفكر  √          

 السٌاسة الخارجٌة  √       
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 الى علم الدياسة المدخلالمادة: 
 PCP 101 رمز المادة :

 3عدد الهحدات الدراسية: 
 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 وصف المقرر : 
 دراسة اساسيات عمع الدياسة مغ حيث نذأة السفيػم وتعخيفو وتصػره واىع الصخوحات التي قيمت فيو 

 متطلبات المقرر :
 .مداعجة الصمبة عمى فيع وادراك عمع الدياسة  .1
 دراسة اىع السرصمحات الدياسية. .2
 تسكيغ الصالب مغ القجرة عمى تحميل الطػاىخ الدياسية .3

 
 السجخل الى عمع الدياسة، حافع عمػان الجليسييجي السعتسج : شسالالكتاب 

 
 مخرجات البرنامج :

 .اعجاد خخيجيغ قادريغ عمى االلسام بالجػانب الدياسية وفقًا لسشاىج عمسية.1
 الجولة بالتخررات الدياسية. .تدويج مؤسدات2
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 االنظوت السياسيت والدستوريت الوقارنتالمادة: 

 PS 102 رمز المادة :
  3عدد الهحدات الدراسية: 

 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية
 

 يةدراسة االنطسة الدياسية والجستػرية السقارنة مع االشارة الى عجد مغ الشساذج التػضيح : وصف المقرر
 

 متطلبات المقرر :
 مداعجة الصالب عمى فيع شبيعة االنطسة الدياسية-1
 تجريب الصالب عمى ميارات البحث عغ كل مايتعمق باالنطسة الدياسية والجستػرية -2
 تذجيع الصالب عمى الكيام بشذاشات تداعجه عمى فيع شبيعة الجستػر وتاثيخ ذلظ عمى الشطع الدياسية -3
 

 االنطسة الدياسية والجستػرية السقارنةحدان العاني/ سعتسج : يجي الشسالالكتاب 
 

 مخرجات البرنامج :
 الفيع واالستفادة مغ السشيج السقخر-1
 وصىل الطالب الى مرحلت متقدمت من االطالع على تفاصيل دقيقت في انىاع االنظمت السياسيت -2

 وتطبيقاتها

 

 السياسيت والدستىريت منح الطالب مهارة التمييز بين انىاع االنظمت -3

 دراست نشأة ووظائف الدساتير -4
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 حقهق االندان :لمادةا
 HS 103 دة:الما رمز
 2 :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 ييجف ىحا السقخر الى التعخيف بحقػق االندان ومجػ قيستياالعميا التي يشبغي الحفاظ عمييا: المقرر وصف
وبيان حقػق االندان وحخياتو ودور السجتسع الجولي في  لقجرة عمى التسييد بيغ الحقػق العامة والخاصةوا

 مدالة حقػق االندان
 
 
 

 التعخف عمى حقػق االندان واىسية دراستيا مع بيان التشػع والتصػر في مدالة حقػق : المقرر متطلبات
 
 
 

 مكاتب حافع عمػان الجليسيكتاب حقػق االندان ل : السعتسج السشيجي الكتاب
 
 

 : البرنامج مخرجات
 .بشاء شخرية سياسية قادرة عمى العسل الدياسي1
 .بيان اىسية دراسة حقػق االندان كػن االندان ىػ اساس العسمية الدياسية 2
 .القجرة عمى تحميل االمػر الدياسية التي تتعمق بحقػق االندان وحخياتو3
 حقػق االندان.بيان مجػ تاثيخ الدياسة عمى 4
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 2021-2022العلوم السٌاسٌة(, دلٌل القسم  POLرمز القسم )

 اللغة العربية :لمادةا
  AL 104 دة:الما رمز
 2 :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

واالستفادة يػصف ىحا السقخر ايجازا الىع متصمبات التعميع الستػقع تحكيقيا مغ الصالب : المقرر وصف
 القرػػ مغ الفخص الستاحة في التعمع.

 
 
 

التعخيف بقػاعج المغة العخبية وفشػن القػل لسداعجة الصالب عمى التعبيخ الدميع والتسييد بيغ : لمقررا متطلبات
  اساليب المغة.

 
 

 : السعتسج ميجي الكتاب
 شخح ابغ عقيل،دار التخاث ، القاىخة .1
 السخجع في الشحػ،دار الكتب العمسية، بيخوت. .2

 
 : البرنامج مخرجات

 ..التعخف عمى الكالم واقدامو1
 .التعخف عمى كيفية ربط الجسل2
 .التعخف عمى فشػن البالغة واساليب القػل.3
 .االشالع عمى اساليب االدب السختمفة.4
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 2021-2022العلوم السٌاسٌة(, دلٌل القسم  POLرمز القسم )

 الحاسهب :المادة
 COMP 105: المادة رمز
 2 :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

فيع البخمجيات في الحاسػب مغ اجل تػسيع ادراك ييجف ىحا السقخر الى تػصيل معمػمات و : المقرر وصف
الصمبو بعمع الحاسػب وايراليع الكتداب معمػمات عامو عغ انػاع االنطسة وادوارىا في تصػر الحاسػب 

 الخقسي او الذخري
 

دراسو عامو لسجاالت الحاسػب وانػاع البخامج والحػاسيب السدتخجمة في السجاالت كافو : المقرر متطلبات
غ خالل السشياج والسػاد العمسية السجرسو وعسميات مغ خالل مختبخ حاسػب الجل تػصيل نطخيا م

 السعمػمات لمصمبة لتػسيع فيسيع بالساده العمسية 
 
 
 

  2١15- 2١14اساسيات الحاسػب وتصبيقاتو السكتبية الجدء االول /  : السعتسج السشيجي الكتاب
 
 

 : البرنامج مخرجات
 تصػيخ ميارة الصمبة  -1
 خ السعمػمات البخامجية بيغ الصمبة نذ -2
 تحديغ عمسيو الصمبة بالسادة  -3

 تعديد قجرة الصمبو عمى التعخف بأىسية مجاالت الحاسػب-4 
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 2021-2022العلوم السٌاسٌة(, دلٌل القسم  POLرمز القسم )

 المدخل لدراسة القانهن   :المادة
 AIL 106 : المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
سقخر الى رفع السعخفة  وااللسام بفكخة القانػن مغ حيث مفيػم القانػن والقاعجة القانػنية والتسييد ييجف ىحا ال

بيغ القاعجة القانػنية وقػاعج الجيغ وقػاعج االخالق والتعخف عمى خرائز القاعجة القانػنية  ومرادر 
عخيف بشطخية الحق ومعشى الحق القانػن الخسسية والتفديخية وشخق سغ التذخيع واقدام وفخوع القانػن والت

 واركانو ومرادره واقدامو  ومعخفة الذخرية السعشػية والذخرية الصبيعية وكيفية انتياء كل مشيسا.
 

 : المقرر متطلبات
دراسة مفيػم القانػن والقاعجة القانػنية وتسييدىا عغ القػاعج االجتساعية االخخػ والتسييد بيغ عمع القانػن 

تحجيج مرادر القانػن ووضيفتو ،معخفة اقدام القانػن وفخوعو ، التعخيف بالحق وشبيعتو والعمػم االخخػ ، 
وعشاصخه واركانو واقدامو ، ومفيػم الذخرية والتسييد بيغ الذخرية الصبيعية والذخرية السعشػية وكيفية 

 انتيائيا.
  : المعتمد الكتاب المنهجي

 .2١11، 3يخ البذيخ، الصبعة السجخل لجراسة القانػن ، عبجالباقي البكخؼ وزى
 : البرنامج مخرجات

 كيفية صياغة القاعجة القانػنية وتحجيج مرادرىا.  -1
 تحميل الشز القانػني وتفديخه .  -2
 تحجيج عيػب الشز القانػني وكيفية معالجتو.  -3
 معخفة اساس نذػء الحق وانػاعو وكيفية حسياتو بالقانػن.  -4
 وتحميميا. معخفة القػانيغ الشافحة وكيفية صياغتيا -5
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 2021-2022العلوم السٌاسٌة(, دلٌل القسم  POLرمز القسم )

 
 االقتصاد علن هبادئالوادة :

 ECO 107 : المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر

 
 

ييجف السقخر الى تػضيح اساسيات عمع االقتراد ونذأتو واىع نطخياتو واىع العػامل السؤثخة  وصف المقرر:
 ة السذكمة االقترادية وسبل معالجتيا.فزال عغ البحث في شبيعفيو مغ عخض وشمب، 

 
 

فزاًل عغ اعجاد محاضخات محجثة ،  اعتساد وسائل االيزاح الستصػرة في ايرال السعمػمة :متطلبات المقرر
 بغية زيادة مجارك الصمبة.تحاكي الػاقع 

 
 
 

 االقتراد.عمع كخيع ميجؼ الحدشاوؼ، مبادغ  الكتاب السشيجي السعتسج:
 
 

 مخرجات المقرر:
 
 . تصػيخ القابميات الحىشية لمصمبة عمى فيع وادراك شبيعة عمع االقتراد وكيفية حخكتو.1
 القجرة عمى تحميل جػىخ السذكمة االقترادية وسبل معالجتيا. .2
 اعجاد كػادر عمى دراية بالجػانب االقترادية . .3
 معخفة الصمبة بصبيعة العالقة بيغ االندان واالقتراد..4
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 Introduction to the political science concepts  :المادة
 : ITP 108المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

ىحا السقخر ييجف الى التعخيف بسرصمحات ومفاليع العمػم الدياسية ومحاولة التعخيف  :   المقرر وصف
ل مغ خالليا زيادة وتعسق شالب العمػم الدياسية بالسفاليع بيا لجػ شمبة السخحمة االولى ، التي تحاو 

الدياسية، فزال عغ التعخف عمى اىع السرصمحات في ىحا السجال ، والتي مغ شانيا ان تتخك اثخىا 
 السعخفة لجييع.و دتػػ الصمبة باتجاه زيادة الػعي االيجابي عمى م

 
 
 

ل مفاليع العمػم الدياسية مغ خالل اجخاء القخاءة دراسة وتشسية ميارات الصالب والتحمي:المقرر متطلبات
 والسحادثة وخمق جػ مغ التفاعل االيجابي وتشسية وتصػيخ القابميات الفكخية  لمصالب.

  : السعتسج السشيجي الكتاب
  Introduction to the political science conceptsأنيدة الدعجون ،  -1
 

 : البرنامج مخرجات
 ليع ومرصمحات العمػم الدياسيةالتعخف عمى مفا - 1
 اعجاد الصمبة ألخح دورىع في العسل في الدمظ الجبمػماسي وسفارات العخاق السعتسجة في الخارج -  2
 اعجاد شمبة قادريغ عمى تحميل ومتابعة االخبار واالحجاث الدياسية.  - 3
 ة: تعميع الصمبة ميارات السحادثة والقخاءة في اختراص العمػم الدياسي -  4
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 تاريخ العالقاث الدوليت :وادة.ال

 :HIR 109رهس الوادة

 ٣عدد الوحداث 

 الوقرر هطلوب لقسن العلوم السياسيت
 

 وصف المقرر
السقخر يتزسغ التعخف عمى العالقات الجولية مشح نذػء الجولة القػمية الحجيثة ومعاىجة وستفاليا مخورا بالثػرة 

 االوروبية  وانتياء بالحخبيغ العالسييتيغ وحتى انييار االتحاد الدػفيتيالفخندية ومعاىجة فيشا والحخوب 
 

 متطلبات المقرر
 إعجاد محاضخات تخكد عمى السفخدات التاريخية

مذاركة الصالب بالمقاء السحاضخات والسذاركة بالشقاش تػضيح السفاليع والسفخدات التقميجية والحجيث والتعخف 
 عمى عػاصع والجول االوربية

 اب السشيجي: تاريخ العالقات الجولية،لمجكتػر سعج حقي تػفيقكت
 

 المخرجات
 
 
 قجرة الصالب عمى تحميل الػقائع واألحجاث.1
 تعديد الذخرية التاريخية والقجرة عمى االستقخء.2
 كتابة السقاالت وإعجاد البحػث العمسية.3
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 مباديء العالقات الدولية :ةالماد
 IR 210 :المادة رمز
 3: الدراسية داتالهح عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

اليجف السعخفي الحؼ يتػخاه السقخر ىػ دراسة العالقات الجولية ومخاحل تصػرىا قجيسا وحجيثا : المقرر وصف
، ومعخفة أىع الشطخيات والسجارس الفكخية ، فزال عغ دراسة التفاعالت وصػال الى العػامل السؤثخة عمى 

 ية سػاء كانت تقميجية أم معاصخة .العالقات الجول
 
 
 

دراسة العالقات الجولية وتشسية القجرات مغ خالل تبيان التجارب الجولية مخورا بالرخاع : المقرر متطلبات
 والتشافذ والتعاون الحؼ يدػد تمظ العالقات والتي تقػم عمى مبجأ واحج وىػ تحقيق السرمحة الػششية

 
 
 

  : المعتمد المنهجي الكتاب
 2١12،  3عج حقي تػفيق ، مبادغ العالقات الجولية ، دار وائل لمشذخ ، طس

 : البرنامج مخرجات
 تبيان مفيػم العالقات الجولية واىع السقاربات لحلظ السفيػم -1
 معخفة اىع الشطخيات التي تشاولت مفيػم العالقات الجولية بسختمف اشكاليا ومدسياتيا -2

 العالقات الجولية . تشسية قجرات الصمبة في مجال -3
العسل عمى تشسية القجرات في اشار التحميل وتسكيشيع مغ متابعة االحجاث ومحاولة تحميميا بالذكل  -4

  السصمػب.
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 المادة: الفكر الغربي القديم والهسيط
 AMPT 211: المادة رمز

 3عدد الهحدات الدراسية: 
 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 
حا السقخر الى تعخيف الصالب بتاريخ الفكخ الدياسي الغخبي القجيع والػسيط مشح : ييجف ى وصف المقرر

اليػنان الى بجاية عرخ الشيزة في أواخخ القخن الخامذ عذخ. والتأسيذ عشج الصالب لسمكة التحميل 
شية التي الدياسي لالفكار واالنطسة الدياسية، واستيعاب السفاليع والسرصمحات الدياسية في ىحه السخحمة الدم

 تستج أللفيغ سشة تقخيبا.
 متطلبات المقرر :

دراسة وتحميل االفكار الدياسية والفمدفية لالغخيق والخومانييغ، وفالسفة الجيانة السديحية في العرخ 
الػسيط، مغ خالل مشيجية استقخائية، ومقارنة بيغ مختمف أىع السفكخيغ والفالسفة، فزال عغ التصخف الى 

 الغخبي واالسالمي في العرخ الػسيط.الفخق بيغ الفكخ 
 الكتاب ميجي السعتسج : الفكخ الدياسي القجيع والػسيط/ أ.د. غانع دمحم صالح.

 
 مخرجات البرنامج :

 تصػيخ ميارات التحميل الدياسي  -1
 اعتساد مشيجية نقج األفكار الدياسية  -2
 ة في تصػر االنطسة الدياسي.رفع قجرة الصالب عمى استيعاب وتحميل أثخ األفكار الدياسي  -3
 تعميع الصالب عالقة الفكخ الدياسي بالػاقع، والفخق بيغ الفكخ السثالي والفكخ الػاقعي.  -4
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 علم االجتماع الدياسي   :المادة
 POC 212 :المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 : المقرر وصف

 الدياسية وانعكاس الستغيخات االجتساعية عمى الدمصة . وعمى الخوابط بيغ الطاىخة االجتساعية  . التعخف1
 _  تحميل  الدمصة وما ىي اىع الستغيخات االجتساعية التي تختبط بيحه الطاىخة واىع الشطخيات الستعمقة بيا2

 يفية التحكع بيحه العسمية ._تشاول دور التشذئة الدياسية واىع الياتيا وابعادىا الدياسية وك3    
 _  التعخف عمى الثقافة الدياسية ومقػماتيا وانػاعيا 4 

 .اني مغ اختالالت بشيػية واسبابيا_ استبيان ضاىخة العشف الدياسي وارتباشيا ببعس السجتسعات التي تع5
 : المقرر متطلبات

مصة وجسيوع السسارسوات التوي دراسة الطوػاىخ االجتساعيوة التوي توؤثخ عموى الدياسوة وتحجيوج مكوامغ الدو -1
ليا تأثيخ عمى الدمػك واالتجاه الدياسي لمفخد مغ خالل السشيج السعتسج واالشالع عمى السؤلفوات فوي 

 ذات التخرز .
 عمى الصالب ان يجتاز عجة امتحانات ويػمية وفرمية وسشػية والحرػل عمى درجة الشجاح السقخرة . -2
 ات السقخرة تقجيع اوراق عسل كل فرل ذات صمة بالسفخد -3
فتح السجال لمحػارات والسشاقذات وربط ما بيغ االحوجاث االجتساعيوة فوي العوخاق والجانوب الشطوخؼ فوي  -4

 .الكتاب
  : السعتسج يجيشم الكتاب
 ا.د. ىذام حكست العداوؼ و أ.د وليج سالع دمحم : عمع االجتساع الدياسي  -1
 ) مداعج(أ.د. صادق االسػد: مبادغ عمع االجتساع الدياسي   -2

 : البرنامج مخرجات
سوويتعخف الصالووب عمووى شبيعووة العالقووة بوويغ السجتسووع والدوومصة واىووع الطووػاىخ االجتساعيووة واليووات التووأثيخ   -1

 الستبادلة 
سوويتعخف الصالووب كيفيووة تحميوول ومتابعووة القووػػ االجتساعيووة ومتابعووة مرووجر الشفووػذ فووي السجتسووع ومووا ىووي  -2

 انعكاسيا عمى الدمصة .
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 عربيه حكمنظم   :المادة 
 AS 213ة: الماد رمز

 2عدد الهحدات:
 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر

 وصف المقرر:
يعتبخ الشطام الدياسي عغ ندق مغ التفاعالت الدياسيو الحاصمو بيغ جسيع البشي الدياسيو وغيخ الخسسيو و 

خميو والخارجيو ووضائف يتسيد بأداء وضائف عجيجه تجاه السجتسع كػضيفو التػحيج والتكيف بيغ البئيو الجا
التعبيو والتجشيج راالترال والتشذئو الدياسيو كسا يقػم بأداء وضائف تشطيسيو واستخخاجيو ميسو لحياىاالفخاد 

 في السجتسع. 
 

 : المقرر متطلبات
احج أنػاع انطسو السجتسع وىػ مجسػعو عشاصخ ميستيا اإلبقاء عمى السجتسع وىػ أيزا احج اىع اركان 

تسارس فييا كافو أنػاع الحكع الدياسي بسا يجعميا ان تدسػ فػق الجسيع وىي مغ اكثخ السفاليع  الجولو الن
 .تجاخل واختالط مع الشطام الدياسي 

 
مغ الكتب السعتسجه في السشيج ىػ انطسو الحكع في الػشغ العخبي مغ تاليف أ.د دمحم حدغ  :السشيجيب االكت

 لمسػلف لمجكتػرعمي خميفو  استبجاد في انطسو الحكع العخبيو،دخيل 
 

 : البرنامج مخرجات
 التعخف عمى كيفيو تكػيغ نطام الحكع في البالد وختيار الصبقو الحاكسو فيو. -1

 انتخاب رئيذ الحكػمو  وكيفيو سيخ الحكػمو ورسع سياستيا الجاخميو وخارجيو.-2
 .والدمصو القزائيوالعسل عمى التعخف في كيفيو عسل الدمصو التشفيحيو والدمصو التذخيعيو -3
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 الحاسهب :المادة 

 COMP 105: المادة رمز
 2 :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

ييجف ىحا السقخر الى فيع البخمجيات في الحاسػب مغ اجل تػسيع ادراك الصمبو بعمع : المقرر وصف
نطسة وادوارىا في تصػر الحاسػب الخقسي او الحاسػب وايراليع الكتداب معمػمات عامو عغ انػاع اال

 الذخري
 
 
 

دراسو عامو لسجاالت الحاسػب وانػاع البخامج والحػاسيب السدتخجمة في السجاالت كافو : المقرر متطلبات
نطخيا مغ خالل السشياج والسػاد العمسية السجرسو وعسميات مغ خالل مختبخ حاسػب الجل تػصيل 

 سيع بالساده العمسية السعمػمات لمصمبة لتػسيع في
 
 
 

 : البرنامج مخرجات
 تصػيخ ميارة الصمبة  -1
 نذخ السعمػمات البخامجية بيغ الصمبة  -2
 تحديغ عمسيو الصمبة بالسادة  -3
 تعديد قجرة الصمبو عمى التعخف بأىسية مجاالت الحاسػب -4
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 المادة: الحكهمات المحلية

 LG 214رمز المادة :

 2عدد الهحدات الدراسية: 

 مطلهب لقدم العلهم الدياسية مقرر

 

 وصف المقرر : 

ييجف السقخر الى اشالع الصمبة عمى كافة السعمػمات الحجيثة التي تتعمق بالتذخيعات والقػانيغ 
 التعخف عمى عسل السؤسدات ذات الذان والستخررة .الستعمقة بالسادة، وكحلظ 

 

 متطلبات المقرر :

دراك مغ خالل السشاقذات واالستشتاجات والفيع عغ شبيعة تسكيغ الصالب مغ قيامو عمى التحميل واال
 الحكػمات السحمية،

 

 مخرجات البرنامج :  

مشح الصالب االدراك باىسية الحكػمات السحمية  تػسيع مجاركو واالشالع عمى االليات الستبعة في  .1
 ادارة الػحجات االدارية في نطام الالمخكدؼ .

ل واالدراك مغ خالل السشاقذات واالستشتاجات والفيع عغ تسكيغ الصالب مغ قيامو عمى التحمي .2
 شبيعة الحكػمات السحمية.

تسكيغ الصالب مغ العسل ضسغ لسؤسدات التي تعشى بالجانب الدياسي  والعسل عمى خمق  .3
 .مبادرات
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 في العراق المعاصر النظام الدياسي :المادة
 CL 215 :المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم بمطله  مقرر
 

 : المقرر وصف
ييجف السقخر الى تعميع الصالب باساسيات تاريخ العخاق السعاصخوالتصػرات الدياسية السعاصخة في العخاق 

 ومعخفة مخاحل التصػر الدياسي في العخاق والتعخف عمى شبيعة تصػر الشطام الجيسخاشي في العخاق .
 
 

 : المقرر متطلبات
دراسة وتحميل االحجاث التاريخية عبخ مخاحل تصػر الشطام الدياسي في العخاق مغ اواخخ الحكع العثساني 

العيج الجسيػرؼ والتصػر  1551تسػز 14مخوا بسخحمة االحتالل البخيصاني ومغ ثع قيام الحكع السمكي وثػرة 
 2١١3الدياسي والجيسقخاشي بعج 

 
 

  : المعتمد هجينمال الكتاب
 صػرات الدياسية السعاصخة في العخاق /د. وميس جسال عسخ نطسيوووالت1
 وووالتصػرات الدياسية السعاصخة في العخاق وووجامعة بغجاد وووكمية العمػم الدياسية2

 : البرنامج مخرجات
 ووووان يعخف الصالب مخاحل التصػر الدياسي في العخاق -1
 مجال التخرز ووووقجرة الصالب عمى اعجاد التقاريخ العمسية في -2
 ووووو قجرة الصالب عمى العسل في السؤسدات االخبارية واالعالمية -3
وووو ان يجرك الصالب الرػرة السدتقبمية لمحياة الدياسية في العخاق والقجرة عمى تحميل االحجاث الدياسية  -4

 التي يسخ بيا العخاق
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 القانهن الدولي العام   :لمادةا
 :IGL 216   المادة رمز
 2 :الدراسية الهحدات دعد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

االحاشة بكل مالو عالقة بالعالقات القانػنية الجولية بيغ الجول واشخاص القانػن الجولي  : المقرر وصف
االخخػ. فزال عغ التعخيف بالقانػن الجولي وماىيتو ونصاقو وشبيعتو والتعخيف بقػاعج القانػن الجولي 

الساسية والثانػية في حيغ يتشاول الباب الثاني مغ السقخر السشيجي بيان اشخاص القانػن الجولي وبسرادرىا ا
وىع كل مغ الجولة والسشطسات الجولية وبكية االشخاص الجولية االخخػ مع بيان احكام السدؤولية الجولية 

 ات الجولية سمسيا.وفي الباب الثالث بيان شخق تدػية السشازع  عمييا واخيخا وما يتختبواساسيا 
 

 التعخيف بالقانػن الجولي العام ومػضػعاتو  -1 : المقرر متطلبات
 دراسة مرادر قػاعج القانػن الجولي العام األصمية والسداعجة  -2                   
 التعخيف بأشخاص القانػن الجولي العام ، الجولة ، والسشطسات الجولية . -3                   

 بيان الػسائل الدمسية لحل السشازعات الجولية  -4                   
 احتياج الصالب لالمتحانات التحخيخية والذفيية لمشجاح في السقخر  -5                  
 حمقات مشاقذة  -5                  

 القانػن الجولي العام / ا د عرام العصية  : السعتسج يجيشسال الكتاب
 الػسيط في التشطيع الجولي / الجكتػر سييل حديغ الفتالوؼ                          

 
 : البرنامج مخرجات

 ان يفيع الصالب نصاق القانػن الجولي  .1
 ان يعخف الصالب أشخاص القانػن الجولي    .2
 ان يعخف الصالب اساس القانػن الجولي .3
 رة الديادة ان يسيد الصالب بيغ الجولة تامة الديادة والجولة ناق .4
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 international Organizations  :المادة
 : IOE 217المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

اليجف السعخفي مغ ىحا السقخر ىػ التعخيف بسرصمحات ومفاليع العمػم الدياسية لسادة :   السقخر وصف
الثانية ، التي تحاول مغ خالليا زيادة وتعسق شالب العمػم الدياسية السشطسات الجولية لجػ شمبة السخحمة 

بسفاليع السشطسات الجولية ، وكحلظ التعخف عمى ترشيف السشطسات الجولية الحكػمية مشيا وغيخ الحكػمية، 
التي تتصمع الى تحقيق اىجاف سياسية واقترادية، ذلظ يشعكذ ايجابيا عمى زيادة الػعي السعخفي لجػ 

 ب وتصػر مدتػياتيع العمسية.الصال
 
 
 

دراسة وتشسية ميارات الصالب والتحميل مفاليع باختراص مادة السشطسات الجولية مغ خالل :المقرر متطلبات
 اجخاء القخاءة والسحادثة وخمق جػ مغ التفاعل االيجابي وتشسية وتصػيخ القابميات الفكخية  لمصالب.

  : السعتسج السشيجي الكتاب
  International Relations،  سسيخ جدام وأخخون الجكتػر  -1
 

 : البرنامج مخرجات
 التعخف عمى مفاليع ومرصمحات مادة السشطسات الجولية - 1
 اعجاد الصمبة ألخح دورىع في العسل في السشطسات الجولية ذات الرمة بالعمػم الدياسية. -  2
 ياتيع الحىتية.تشسية قجرات الصمبة عمى تحميل ومتابعة  وتشسية قابم  - 3
 تعميع الصمبة ميارات السحادثة والقخاءة في مػاضيع السشطسات الجولية:  -  4
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 العامة ةالدياس :المادة
 :PP 318 المادة رمز
 2 :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

ياسات العامة مغ خالل ربط اليجف السعخفي الحؼ يتػخاه السقخر ىػ التعخيف بسفيػم الد: المقرر وصف
 االحجاث التاريخية وبسا تذيجه العالقات الجولية السعاصخة في اشار رسع وتشفيح الدياسات العامة .

 
دراسة وتشسية ميارات صشع القخار مغ خالل التجارب والعسل عمى خمق جػ ايجابي  : المقرر متطلبات

ية ميارات الشقج وتحميل االحجاث ومغ ثع الػصػل الى لتصػيخ السيارات والقابميات الفكخية والعسل عمى تشس
 االسباب والشتائج التي يسكغ ان يدتفاد مشيا صانع القخار لخسع الدياسات العامة .

 
معتد اسساعيل واحسج شكخ ، صشع الدياسة العامة الخارجية في الشطع البخلسانية  : السعتسج يجيشسال الكتاب

 . 2١12 العخاق ، –،مكتبة الػان ، بغجاد 
 
 

 : البرنامج مخرجات
 التعخف عمى مفاليع الدياسات العامة  -1
 اعجاد الصمبة باعتبارىع صشاع القخار في اشار الدياسات العامة  -2
 االشالع عمى التجارب الجولية في مجال صشع الدياسات العامة  -3
 ال التعامل مع السخاكد البحثية لتشسية القجرات والقابميات في ىحا السج -4
 العسل عمى تشسية ميارات الشقج والتحميل  -5
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 النظم الدياسية في اسيا وافريقياالمادة: 
 PSAA 319رمز المادة : 

 3عدد الهحدات الدراسية: 
 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 وصف المقرر : دراسة النظم الدياسية لعدد من دول قارتي اسيا وافريقيا
 

 متطلبات المقرر :
 مداعجة الصالب عمى فيع شبيعة الشطع الدياسية في دول مغ قارة اسيا واخخػ مغ قارة افخيكيا-1
 تجريب الصالب عمى ميارات البحث عغ كل مايتعمق بالشطع الدياسية في دول اسيا وافخيكيا -2
 افخيكيةتذجيع الصالب عمى الكيام بشذاشات تداعجه عمى فيع شبيعة الشطع الدياسية في دول اسيػية و  -3
 

 يجي السعتسج : االعتساد عمى السحاضخات بدبب عجم وجػد كتاب مشيجيشسالالكتاب 
 

 مخرجات البرنامج :
 مداعجة الصالب عمى السقارنة بيغ الشطع الدياسية في اسيا وافخيكيا  -1
 بيان اوجو الذبو واالختالف بيغ الشطع الدياسية في اسيا وافخيكيا  -2
حمة متقجمة مغ االشالع عمى تفاصيل دقيقة في انػاع الشطع الدياسية في اسيا وصػل الصالب الى مخ   -3

 وافخيكيا
 مشح الصالب ميارة التسييد بيغ انػاع الشطع الدياسية في دول اسيا وافخيكيا -4
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 الحديث. الغربي الدياسي الفكر  :المادة
 MPT 320 :المادة رمز
 3  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
 وتعخيف، الدياسية الطػاىخ فيع في تعيشو مػضػعيَّة   معخفيَّة   مفاتيح امتالك الصالب يبمغ أن السأمػل مغ     

 كانت التي، تعتخضيا التي السذكالت وما، بيشيا الستذابكة والعالقات، والقزايا، السفاليع: بأبخز الصالب
 وفي، السختمفة العرػر في تصػرىا لسخاحل التعخُّض خالل ومغ، عامَِّتو في الدياسي خلمتفكي الذاغل الذغل

 الدياسية. السجاالت أبخزىا ومغ، الستشػعة الحزارية السجاالت
 : المقرر متطلبات

الفكخية، التي تبشي الفمدفة الدياسية في الفكخ الغخبي، في العرخ  السػاقف واآلراء والترػرات وتحميل دراسة
لمدمصة، وتحػيميا مغ قيج الترػرات التي سادت في العرػر الػسصى  لحجيث، والسيسا الستَّرل بالتأسيذا

وإخخاجيا لتؤسذ إلى فقو الجولة السجنية السشطسة، بعيجًا عغ الترػرات االفتخاضية، وعغ قيػد  السطمسة، 
 فيػم العرػر الػسصى وسسات الفكخية. 

  : السعتسج السشيجي الكتاب
الدياسي في العرخ الحجيث والسعاصخ، أ.د. عبج الخضا الصعان، أ.د. عامخ حدغ فياض، أ.د. عمي  الفكخ

 عباس مخاد.
 : البرنامج مخرجات

 سسات الفكخ الدياسي في العرخ الحجيث.بيان   -1
 تمسُّذ ابخز ما تسيد بو العرخ الحجيث مغ حيث التأسيذ لمفكخ الميبخالي.  -2 
فكخو العرخ الحجيث، وأبخز إضافاتيع الفكخية، التي أسدت لمفكخ الدياسي مغ معخفة ما تسيد بو م  -3

 بعجىع.
 تمسُّذ معالع الكيع الغخبية، التي اسدت لمفكخ في العرخ الحجيث.  -4
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 : العالقات االقتصادية الدولية المادة
 :IER 321 المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 يةالعلهم الدياس لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
ييجف ىحا السقخر الى رفع مدتػػ التحميل االقترادؼ في نطخيات العالقات االقترادية الجولية والتعخف 

 عمى آلية عسل السؤسدات السالية الجولية وآثارىا عمى حخكة االقتراد العالسي.
 
 

 : المقرر متطلبات
سية قجرات الصمبة في ادراك وفيع الشطام االقترادؼ دراسة وتحميل مالية العالقات االقترادية الجولية وتش   

 العالسي،
 

 العالقات االقترادية الجولية، مجسػعة باحثيغ. السعتسج: مشيجي الكتاب
 

 : البرنامج مخرجات
 . معخفية: وتيجف الى اعجاد الصالب وتعخيفو بكسية مغ السعارف السيسة في مجال السػضػع.1         

صالب عمى اداراك اىع العػامل السؤثخة في مديخة العالقات االقترادية الجولية .ذىشية تشسية قجرة ال2
 والشطخة السدتقبمية ليا.
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 International Politics    :المادة
 : PPIE 322المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

خر ىػ التعخيف بسرصمحات ومفاليع العمػم الدياسية لسادة اليجف السعخفي مغ ىحا السق : المقرر وصف
الدياسة الجولية لجػ شمبة السخحمة الثالثة ، التي تحاول مغ خالليا زيادة وتعسق شالب العمػم الدياسية 
بسفاليع الدياسة الجولية عمى سبيل السثال االحداب الدياسية ودورىا في العسمية االنتخابية ، وكحلظ التعخف 

فاليع مشيا جساعات السرالح والزغط ومعاييخ الجيسقخاشية في االنطسة الستثجمة.  باإلضافة الى عمى م
العخف عمى اىع سسات وخرائز االحداب الدياسية وماىي افزل الدياسات التي تتبعيا االحداب لخجمة 

 االندان.
 
 

مادة الدياسة الجولية مغ خالل دراسة وتشسية ميارات الصالب والتحميل مفاليع باختراص  : المقرر متطلبات
 اجخاء القخاءة والسحادثة وخمق جػ مغ التفاعل االيجابي وتشسية وتصػيخ القابميات الفكخية  لمصالب.

   : السعتسج السشيجي الكتاب
 محاضخات  .1

 
 

 : البرنامج مخرجات
 التعخف عمى مفاليع ومرصمحات مادة الدياسة الجولية.   -1
 دورىع في العسل في الدفارات والسشطسات ذات الرمة.اعجاد الصمبة ألخح     -2
 تشسية قجرات الصمبة عمى تحميل ومتابعة  وتشسية قابمياتيع الحىتية    -3
 تعميع الصمبة ميارات السحادثة والقخاءة في مػاضيع الدياسة الجولية.   -4
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 الفكر الدياسي العربي االسالمي   :المادة
 :AIPT 323 المادة رمز
 3  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

اليجف السعخفي الحؼ يتػخاه السقخر ىػ االشالع عمى شبيعة االفكار الدياسية ضسغ : المقرر وصف
االوساط العخبية االسالمية، وبيان مجػ التاثيخ الحؼ احجثتو السشطػمات الفكخية االخخػ عمى ىحه االفكار 

ب، ومعخفة مجػ استجابة البيئة الفكخية العخبية االسالمية لالفكار الػافجة وإمكانية احجاث بالدمب أو االيجا
 نػع مغ التكييف و التبيئة لتمظ االفكار وجعميا مشدجسة مع السحيط العخبي واالسالمي . 

 
وتحميل دراسة اتجاىات الفكخ الدياسي العخبي االسالمي وتفديخاتيا لطاىخة الدمصة، :  المقرر متطلبات

اسباب وجػد تمظ االتجاىات وجحورىا الفكخية وابخز السؤثخات التي اوججتيا، مغ خالل دراسة نساذج فكخية 
 تعبخ عغ ىحه االتجاىات .   

 
 الفكخ الدياسي العخبي االسالمي/ الجكتػر جياد تقي صادق  : السعتسج السشيجي الكتاب

 
 : البرنامج مخرجات

 ؤىمو لفيع وتحميل ونقج ضاىخة الدمصة بذكل يدتشج الى اسذ عمسية.تدويج الصالب بسخدون معخفي ي .1
 تصػيخ قجرة الصالب عمى فيع الدمػك الدياسي لمدمصة .  .2
 تشسية ميارات الصمبة عمى تحجيج مرجر شخعية الدمصة في السشطػمات الفكخية السختمفة  . .3
 حقل الفكخ الدياسي. تسكيغ الصمبة مغ اكتداب القجرة عمى كتابة السقاالت االكاديسية في  .4
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 المنظمات الدولية  :المادة
 :IO 324 المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 : المقرر وصف

 و يتعخف الصمبة عمى شبيعة السشطسات الجولية وعمى جحور التاسيذ ومبادغ واىجاف السشطسات   1
 لجولية في العالقات الجوليةو تشاول دور السشطسات ا 2
و التعخف عمى اىع السشطسات العاممة والفاعمة عمى السدتػػ االقميسي والجولي وال سيسا مشطسة االمع  3 

 الستحجة واجيدتيا وميام تمظ االجيدة 
و التعخف عمى التحجيات والسذكالت التي تعاني مشيا السشطسات اضافة الى السذكالت التي تعتخض  4

 سشطسات ومدؤولياتيع وامتيازاتيع  مػضفي ال
و التعخف عمى االلية الستبعة في استرجار القخارات وال سيسا القخارات التي ترجر عغ مجمذ االمغ في  5

 معالجة التيجيج لالمغ والدمع الجولييغ 
 : المقرر متطلبات

عب التػسع في ميام  و الػقػف عمى دور السشطسات الجولية في مختمف السجاالت واثخه عمى السجتسعات 1
 تمظ السشطسات ان كانت تمظ السيع عدكخية او امشية او تشسػية او اندانية 

 و عمى الصالب ان يجتاز االمتحانات السقخرة ان كانت يػمية او شيخية او فرمية  3
 و السذاركة الفعالة في الحػار الغشاء السػضػع . 4

  : المعتمد المنهجي الكتاب
 لحجيثي  ) الػسيط في تشطيع الجولي  ( و خميل اسساعيل ا 1

 : البرنامج مخرجات
سيعخف الصالب عسل التشطيع االجولي  ومعخفة االليات لالنزسام الى تمظ السشطسات  وشبيعة االليات   -1

الستبعة لمػصل الى القخارات التي مغ شانيا معالجة السذكالت التي تطيخ في شبيعة العالقات الجولية او ما 
 جيج لمدمع واالمغ الجولييغ تي شأنو
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 المادة: المدخل لدراسة االستراتيجية

 STRA 325 رمز المادة :

 3عدد الهحدات الدراسية: 

 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 وصف المقرر : 

يػفخ وصف البخنامج األكاديسي ىحا  ايجازًا مقتزيًا ألىع خرائز دراسة االستخاتيجية ومخخجات 
ػقعة مغ الصالب تحكيقيا مبخىشًا عسا إذا كان قج حقق االستفادة القرػػ مغ الفخص الستاحة . التعمع الست

 ويراحبو وصف لكل مقخر ضسغ البخنامج

 متطلبات المقرر :

 تػضيف السعمػمات السكتدبة-1

 التصػيخ الذخري مغ خالل القخاءة وتحجيث السعارف-2

 االنخخاط في السيغ الخسسية-3

 لمعتمد: المدخل لدراسة االستراتيجيةالكاتب المنهجي ا

 مخرجات البرنامج :  

 تدويج الصالب بالسعمػمات االساسية لسادة االستخاتيجية–1

 تسكيغ الصالب لمحرػل عمى فيع واشسل لالستخاتيجية-2

 اعجاد كادر مؤىل لمعسل في السؤسدات الحكػمية-3
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  الدياسية في اوروبا واالمريكيتين: النظم  المادة
 :PSUA 426  المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
 بصبيعة االنطسة الدياسية في اوروبا واالمخيكيتيغاالىجاف العامة لمسقخر في تعخيف الصالب  تتخكد

 .تيا، فزال عغ االحاشة بأشكال الحكػمات وأنػاعيا واالنطسة الدياسيةاوخرائز سمص
 

 
 : المقرر متطلبات

  .تشسية  قجرات الصمبة  عمى فيع االنطسة الدياسية وخرائريا في العرخ الحجيث -
 القجرة عمى التسييد بيغ فكخة الحكػمة الفخدية والحكػمة الجيسقخاشية -
 القجرة عمى  تحميل التصبيقات السعاصخة لمحكػمات في اوروبا واالمخيكيتيغ. -

 
 

  :السعتسج السشيجي الكتاب
 لشطع الدياسية في اوروبا والػاليات الستحجة االمخيكية، حافع عمػان الجليسي.ا

 
 : البرنامج مخرجات

 تصػيخ قجرة الصالب عمى تقييع فكخة االنطسة الدياسية وتسييدىا عغ غيخىا مغ االفكار الدياسية. -
 تشسية قجرة الصالب عمى التسييد بيغ أنػاع الحكػمات السعاصخة.  -
 الب عمى البحث السػضػعي والعمع.تشسية قجرة الص  -
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 : النظم االقليمية  المادة
 :TI 427 المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
 .أىع الشطع االقميسية والتعخف عمى التصػرات التاريخية في نذأتياالتعخف عمى  -1
فزاًل عغ التعخيف بتأثيخ  ىحه الشطع الدياسية االقميسية،السؤسدات الخسسية في  دورتحميل  -2

 السؤسدات الغيخ الخسسية فييا. 
 .التحميل الدياسي لمدياسات الخارجية في الشطع االقميسية في تخكيا وايخان واسخائيل -3

 
 : المقرر متطلبات

ابخز نجاحاتيا ومكامغ دراسة الشطع االقميسية وتشسية قجرات ومعارف الصمبة في تحميميا والػقػف عمى    
 الخمل في اليات عسميا السؤسداتي. فزاًل عغ دراسة الدياسات الخارجية ليا.

 
كمية  نػرؼ الشعيسي وحديغ عمي الجسيمي، الشطام الدياسي في تخكيا وايخان، أحسج :السعتسج السشيجي الكتاب

 العمػم الدياسية، جامعة بغجاد.
 

 : البرنامج مخرجات
يغ السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية في الشطع الدياسية في عمى شبيعة العالقة ب سيتعخف الصالب  -1

 تخكيا وايخان واسخائيل.
  .تػجيات الدياسة الخارجية في الشطع االقميسيةسيتعخف الصالب  -2
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 االحزاب الدياسية   :المادة
 :PPO 428 المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 علهم الدياسيةال لقدم مطلهب مقرر
 : المقرر وصف

 و يتعخف الصمبة عمى شبيعة ومالية االحداب الدياسية ودورىا ق البيئة التي يشذا فيو   1
 و تشاول انػاع االحداب ان كانت جساىيخية او نخبػية او تقجمية او محافطة  2
 و معخفة شبيعة خرائز كل حدب واالليات التي يعسل بسػجبيا لتحقيق االىجاف  3
 و دور االحداب في تػجيو الجساىيخ نحػ تحقيق االىجاف مغ خالل السذاركة الفاعمة في مختمف الشذاشات  4
و التعخف عمى نػعية الكيادات الحدبية ودور الكيادات في البيئة التي تتػاجج فييا ان كانت بالجول الشامية  5

 او الستقجمة 
 : المقرر متطلبات

 عمى الػاقع الدياسي ومعخفة التعامل مع تمظ الستغيخات و دراسة الستغيخات التي تصخغ  1
و الػقػف امام اىع السذكالت والتحجيات التي تتعخض ليا االحداب ان كانت في ليكميا الجاخمي ا نتيجة  2

التشافذ مع االحداب االخخػ ، وكحلظ شبيعة التشافذ بيغ االحداب فبسا بيشيا او االختالفات التي تشذت 
 تو داخل الحدب ذا

 و عمى الصالب ان يجتاز االمتحانات السقخرة ان كانت يػمية او شيخية او فرمية  3
 و السذاركة الفعالة في الحػار الغشاء السػضػع . 4

  : السعتسج يجيشسال الكتاب
 و شارق عمي الخبيعي ) االحداب الدياسية (  1
 و مػريذ دوفيخجيو ) االحداب الدياسية ( مداعج  2
 

 : نامجالبر  مخرجات
سيعخف الصالب عسل التشطيع الحدبي ومعخفة االليات لالنزسام الى االحداب وشبيعة االليات الستبعة   

 لمػصل الى السذاركة والسداىسة في صشع القخار 
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 : مناهج البحثالمادة

  PR :429المادة رمز
 2::الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
يدعى ىحا السقخر الى إعصاء شالب العمػم الدياسية في السخحمة الخابعة أساسيات البحث العمسي ومشياجو     

الخئيدة، فزال عغ تػضيح العجيج مغ السفاليع العمسية التي تجخل في نصاق البحث العمسي، كسا يدعى ىحا 
ة العمسية الخصيشة التي تؤىمو لكتابة بحث السقخر أيًزا الى أن يكػن شالب العمػم الدياسية ممع بذخوط الكتاب

 التخخج ومغ ثع رسائل الساجدتيخ وأشاريح الجكتػراه.
 : المقرر متطلبات

تحجيج السشاىج والسجاخل الػاجب إتباعيا في البحث العمسي، وتحجيج اساليب االستقراء العمسي الجقيق    
 والسشطع، وصػال لحل السذكمة محل البحث.

 
 مشيج البحث العمسي في عمع الدياسة : المعتمد هجينمال الكتاب

 
 : البرنامج مخرجات

 إعجاد كتاب وباحثيغ في مياديغ العمػم الدياسية والسياديغ ذات الرمة. -1
 تصػيخ ميارة التحميل والشقج العمسي. -2
تصػيخ ميارة تفكيظ االحجاث الدياسية عمى مدتػػ العالع، وربط اجدائيا، واستشباط مآالتيا  -3

 ا.وتجاعياتي
تعديد قجرة الصالب عمى الكتابة العمسية في الرحف والسجالت، فزال عغ إعجاده ليكػن مؤىاًل  -4

 .لكتابة الخسائل واالشاريح الجامعية
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 لمادة: الفكر الدياسي الغربي المعاصرا

 CWPT 430رمز المادة :

 3عدد الهحدات الدراسية: 

 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 وصف المقرر : 

يجف السقخر الى التعخيف بأبخز االتجاىات والسجارس الفكخية الدياسية التي ضيخت في السجتسعات الغخبية ي
خالل التاريخ السعاصخ، ومغ ثع رصج تأثيخىا عمى الػاقع الدياسي وعمى التصػر الدياسي السعاصخ في تمظ 

 السجتسعات ومحاولة استذخاف افاق التصػر الفكخؼ والدياسي في الغخب .

 متطلبات المقرر : 

 السحاضخات الحزػرية وااللكتخونية -

 اعجاد االوراق والتقاريخ العمسية وبحػث التخخج -

 ( في السحاضخات الحزػرية وااللكتخونيةpower pointاعتساد بخنامج عخض الذخائح ) -

 لحجيث والسعاصخاالكتاب السشيجي السعتسج : د. عبج رضا حديغ الصعان واخخون : الفكخ الدياسي الغخبي  

 مخرجات البرنامج :  

 تدويج الصالب بسيارات التحميل والتفكيظ لمسذكالت  الدياسية واقتخاح الحمػل السالئسة ليا.    - 1

 القجرة عمى استذخاف مدتقبل التصػرات الدياسية الجاخمية والخارجية . - 2

والسقارنات  العسمية بيغ الشرػص والػقائع  تشسية قجرات الصالب االبجاعية في مجال السقاربات الشطخية  - 3
 او بيغ الفكخ والسسارسة العسمية.
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 إكداب الصالب ميارات التػاصل واستخجام تقشيات التعميع الحجيثة بفاعمية.  -4

 الدبلهماسية  :المادة
 :DY 431المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

ليجف السعخفي الحؼ يتػخاه السقخر ىػ التعخيف بالجبمػماسية ومحاولة اضيار مفيػميا ا: المقرر وصف
باعتبارىا احج ادوات الدياسة الخارجية ، التي تحاول مغ خالليا الجول صغيخىا وكبيخىا تشسية وتصػيخ 

السفيػم  العالقات بغية تحقيق االىجاف والسرالح الػششية، فزال عغ التعخف عمى التصػرات التي اصابت
وصػال الى العالع السعاصخ بطيػر الجبمػماسية الخقسية ووسائل التػاصل االجتساعي والتي احجثت نقمة كبيخة 

 في الحياة البذخية ، فزال عغ االثخ الحؼ تخكتو في مجال العسل الجبمػماسي . 
  المقرر متطلبات

ع العسمي مغ خالل اجخاء التجارب الحىشية دراسة وتشسية ميارة السقارنة والتحميل بيغ ما ىػ نطخؼ والػاق:
وخمق جػ مغ التفاعل االيجابي وتشسية وتصػيخ القابميات الفكخية ومغ ثع خمق ادراك بالتصػرات التي اصابت 

 الجبمػماسية ومدتقبميا .
  : السعتسج يجيشسال الكتاب

 . 155١سعج حقي تػفيق ، الجبمػماسية في عالع متغيخ ، بغجاد ، العخاق  -1
 –سميسان سالع صالح ، وسائل االعالم والجبمػماسية العامة ، دار الفكخ ، ناشخون ومػزعػن ، عسان  -2

 . 2١15،  1االردن ، ط
 : البرنامج مخرجات

 التعخف عمى السفاليع الجبمػماسية  -1
 اعجاد الصمبة باعتبارىع القادة في مجال العسل الجبمػماسي  -2
 عالقات الجولية تحكيقا لمسرمحة الػششية العسل عمى تشسية وتصػيخ ال -3
 تسكيغ الصمبة في مجال تحميل ومتابعة االخبار واالحجاث الجولية -4

تعميع الصمبة ميارات التفاوض وتسكيشيع لسداولة العسل الجبمػماسي مغ خالل الكفاءة والسيارات العمسية  -5
 والذخرية 
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 International Relations   :المادة
 : IPE 432المادة رمز
 2  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

اليجف السعخفي مغ ىحا السقخر ىػ التعخيف بسرصمحات ومفاليع العمػم الدياسية لسادة   : المقرر وصف
ة العالقات الجولية لجػ شمبة السخحمة الخابعة ، التي تحاول مغ خالليا زيادة وتعسق شالب العمػم الدياسي

بسفاليع العالقات الجولية عمى سبيل السثال نطخيات العالقات الجولية ، وكحلظ التعخف عمى مفاليع مشيا ندع 
 الدالح وليكمية القػة الجولية.  باإلضافة الى العخف عمى  ادوار تػزيع القػة في الشطام الجولي: 

 
 

باختراص مادة العالقات الجولية مغ دراسة وتشسية ميارات الصالب والتحميل مفاليع  : المقرر متطلبات
 خالل اجخاء القخاءة والسحادثة وخمق جػ مغ التفاعل االيجابي وتشسية وتصػيخ القابميات الفكخية  لمصالب.

 
 

   : السعتسج السشيجي الكتاب
 International Relationsالجكتػر سسيخ جدام وأخخون:    -1

 
 : البرنامج مخرجات

 رصمحات مادة العالقات الجولية.التعخف عمى مفاليع وم   -1
 اعجاد الصمبة ألخح دورىع في العسل في الدمظ الجبمػماسي في خارج العخاق.   -2
 تشسية قجرات الصمبة عمى تحميل ومتابعة  اىع القزايا الدياسة واالحجاث الجولية.    -3
 السحادثة والقخاءة في مػاضيع العالقات الجولية. تعميع الصمبة ميارات   -4
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 االسالمي المعاصر الدياسي المادة: الفكر
 CIPT 433 رمز المادة :

 3عدد الهحدات الدراسية: 
 مقرر مطلهب لقدم العلهم الدياسية

 
مغ خالل تشاول مخحمة الفكخ  االسالمي ر الى زيادة معخفة الصالب بالفكخ: ييجف ىحا السقخ  وصف المقرر

لسخحمة الخاىشة، والسيسا دراسة مػقف ىحا الفكخ مغ كثيخ مغ السعاصخ مشح بجايات القخن العذخيغ الى ا
السفاليع الدياسية السعاصخة، ومحاولة مقاربتيا مغ مشطػر اسالمي معاصخ عبخ عخض مختمف االتجاىات 

 السعخفية فيو.
 

 : متطلبات المقرر
ع كالجيسقخاشية دراسة وتحميل الشرػص الفكخية حػل ضاىختي الدمصة والجولة وما يختبط بيسا مغ مفالي

والذػرػ والحخيات الدياسية والسذاركة الدياسية وحقػق االندان والتعجدية الحدبية والسعارضة والخقابة 
 البخلسانية وغيخىا.

 
 يجي السعتسج : الفكخ الدياسي االسالمي السعاصخ/ د. خميل مخيف الخبيعي، د. أمل الخدعميشسالالكتاب 

 مخرجات البرنامج :
 لب بسػاقف الفكخ االسالمي السعاصخ بالسفاليع الدياسية الغخبية.تعخيف الصا -1
 تعخيفو ايزا بأىع االتجاىات الفكخية التي تعكذ االختالف في السػاقف.  -2
 تصػيخ السعخفة االسالمية السعاصخة عشج الصالب.  -3
تمف مخجعياتيا وتػجياتو تشسية قجرتو في تحميل الطػاىخ الدياسية االسالمية والحخكات االسالمية في مخ  -4

 الفكخية.
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  الدياسة الخارجية:  المادة
 :FP 434المادة رمز
 3  :الدراسية الهحدات عدد

 العلهم الدياسية لقدم مطلهب مقرر
 

 : المقرر وصف
و دراسة الدياسة الخارجية لمجول الكبخػ مشح ييجف السقخر الى السام الصمبة باساسيات التجارة الخارجية، 

خب العالسية الثانية ودراسة محجدات الدياسية الخارجية لمجول الكبخػ وأىجافيا مع التخكيد عمى تأثيخ الح
العػامل الجاخمية والسدائل الجولية السعاصخة كأوضاع التػازن الجولي واالستقصاب والرخاع بيغ الكتل والتعاير 

  .وسياسة الػفاق الجولي والسالمح الججيجة في الدياسية الجولية
 

 
وتصػيخ  عبخ وسائل الذخح السعتسجة مقخوئة ومخئية ، تحفيد الصمبة و تشسية مياراتيع: المقرر متطلبات

  القابميات الحىشية لمصمبة.
 
 
 

 احسج نػرؼ الشعيسي، الدياسة الخارجية. :السعتسج السشيجي الكتاب
 
 

 : البرنامج مخرجات
 
 .تعخيف الصالب بسالية الدياسة الخارجية1
 ة القجرة لجػ الصمبة عمى تحميل الدياسة الخارجية .تشسي2 

 .رفج سػق العسل بسختريغ في مجاالت الدياسة 3
 


