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اخلط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري يف العلْو الطٔاضٔ٘
(مطاز الػامل)
اضه الدزج٘ (بالعسبٔــ٘) :املاجطتري يف العلْو الطٔاضٔ٘
اضه الدزج٘ (باإلجنلٔصٓ٘)M. A. in Political Science:
أ -أحلاو ّغسّط عامـ٘:
تلتصو ٍرِ اخلط٘ بتعلٔنا مي رزج٘ املاجطتري يف جامع٘ آل البٔت
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املؤٍل الرٖ ٓقبل يف ٍرا الربىامج :رزج٘ البلالْزْٓع يف أحد حقْل املعسف٘ املتعدرٗ
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ب -ملّْىا اخلط٘:
تتلٌْ اخلط٘ الدزاضٔ٘ لدزج٘ املاجطتري يف العلْو الطٔاضٔ٘ مً ( )33ضاع٘ معتنـدٗ مْشعـ٘ علـٙ
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عيْاٌ دلال التدؿـ
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اليظسٓ٘ الطٔاضٔ٘
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عيْاٌ دلال التدؿـ
زضال٘ املاجطتري
مطاز الػامل

ر) املْار االضتدزاكٔ٘:
حتدر مبْجب تعلٔنا الدزاضا العلٔا يف جامع٘ آل البٔت
(أّالً ) متطلبا التدؿـ ) 33( :ضاع٘ مْشع٘ عل اليخْ اآلتٕ:
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القاىٌْ الدّلٕ ّامليظنا الدّلٔ٘
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ّؾف املْار
تؿنٔه البخث ّمياٍجُ يف العلْو الطٔاضٔ٘
0601700
Research Design and Scientific Approaches
in Political Sciences
تتياّل ٍرِ املارٗ التعسٓف بامليَج ّاقرتابا ّمدازع ّفلطف٘ البخث العلنـٕ يف العلـْو الطٔاضـٔ٘د بـدٛاً
مً حتدٓد املػلل٘ البخثٔ٘ ّؾـٔاة٘ الفـسّا العلنٔـ٘ ّتؿـنٔه البخـْا ّأضـالٔب يـع البٔاىـا
ّأضالٔب حتلٔل البٔاىا للتأكد مً مد ٚؾخ٘ الفسّا ّالتْؾل إىل اليتاٜج العلنٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

اليظه الطٔاضٔ٘ املقازى٘
0601711
Comparative Politics
تتياّل املـارٗ التعسٓـف مبجـال علـه الطٔاضـ٘ املقازىـ٘ ّتطـْزِد ّامليـاٍج املطـتددم٘ يف رزاضـ٘ الـيظه
الطٔاضٔ٘د ّمعآري تؿئف اليظه الطٔاضٔ٘ ّاألمناط السٜٔطٔ٘ للـيظه الطٔاضـٔ٘ احلدٓثـ٘ باإلضـاف٘
إىل رزاض٘ املؤضطا احللْمٔ٘ ّمؤضطا اجملتنع املدىٕ يف األىظن٘
( 3ضاعا معتندٗ)

التينٔ٘ الطٔاضٔ٘
0601712
Political Development
تتياّل ٍرِ املارٗ التعسٓف مبفَْو التينٔ٘ الطٔاضـٔ٘د ّرزاضـ٘ االجتاٍـا اليظسٓـ٘ يف رزاضـ٘ عنلٔـ٘
التينٔ٘ الطٔاضٔ٘ ّاألشما املستبط٘ بَاد إضاف٘ إىل اضتعساا األمناط العاملٔ٘ للتينٔ٘ الطٔاضٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

رزاضا مياطق
0601713
Area Studies
تعتند ٍرِ املارٗ علـ ٙاختٔـاز إحـد ٚامليـاطق اإلقلٔنٔـ٘ اللـرب ٚيف العـا لتؿـب مٔـداى ًا للدزاضـ٘
الطٔاضٔ٘ املعنق٘ ّاملتدؿؿ٘ ّمً أبسش ٍـرِ امليـاطق جيـْب غـسق آضـٔاد ّالـْطً العسبـٕد ّإفسٓقٔـاد
ّأمسٓلا الالتٔئ٘د ّأّزّبا الػسقٔ٘ … اخل ّتتياّل رزاض٘ امليطق٘ اإلقلٔنٔ٘ املدتـازٗ طبٔعـ٘ الـيظه
الطٔاضٔ٘ ّاالقتؿارٓ٘ الطاٜدٗ فَٔا ّعالقا التعاٌّ ّالؿساع فٔنا بٔيَا ّاىعلاضا ذلم كلـُ علـٙ
التْاشىا اإلقلٔنٔ٘ ّالدّلٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

السأٖ العاو ّاإلعالو
0601714
Public Opinion & Communication
تتياّل ٍرِ املارٗ مفَْو السأٖ العـاود ّمساحـل تلْٓيـُ ّذلدراتـُد ّّضـاٜل التـأ ري علـ ٙالـسأٖ العـاود
ّأضالٔب قٔاضـُ املدتلفـ٘د ـه التعسٓـف مبفَـْو اإلعـالو ّىظسٓـ٘ االتؿـالد ّىظـه االتؿـال املدتلفـ٘د
باإلضاف٘ إىل رّز اإلعـالو يف ال تينٔـ٘د ّأخـري ًا تيـاقؼ ٍـرِ املـارٗ البعـد الـدّلٕ لعنـل أجَـصٗ اإلعـالو
ّاملػاكل اخلاؾ٘ اليت تْاجََا رّل اجليْبد ّالدعْٗ إىل ىظاو إعالمٕ رّلٕ جدٓد ّالقضآا املتعـدرٗ
اليت تثريٍا
( 3ضاعا معتندٗ)

ىظسٓ٘ العالقا الدّلٔ٘
0601721
Theory of International Relations
تتياّل ٍرِ املارٗ بيظسٓ٘ العالقا الدّلٔ٘ ّتطْزٍاد ّاضتعساا اليظسٓـا التقلٔدٓـ٘ ّاحلدٓثـ٘ (مـا
بعد احلدا ٘) يف دلال العالقا الدّلٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

عالقا اقتؿارٓ٘ رّلٔ٘
0601726
International Relations Economy
تتياّل ٍرِ املارٗ رزاض٘ املؤضطا االقتؿارٓ٘ الدّلٔ٘ ّالعالقا االقتؿارٓ٘ ّأ سٍا عل ٙاليظاو الـدّلٕ
مً خالل رزاض٘ تلٔف الطٔاضـا االقتؿـارٓ٘ الدّلٔـ٘ يف اـل العْملـ٘ ّتـأ ري الػـسكا املتعـدرٗ
اجليطٔ٘د ّميظن٘ التجازٗ العاملٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)
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القاىٌْ الدّلٕ ّامليظنا الدّلٔ٘
0601724
International Law and International
Organizations
تتياّل ٍرِ املارٗ التعسٓف بالقاىٌْ الدّلٕ ّخؿاٜؿُد ّمؿارزِ ّأغداؾُ ـه رزاضـ٘ أىـْاع امليظنـا
ّاإلطاز التيظٔنٕ هلاد مع رزاضا تطبٔقٔ٘ لبعض امليظنا الدّلٔ٘ ّاإلقلٔنٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

قضآا ضٔاضٔ٘ يف اللغ٘ اإلجنلٔصٓ٘
0601725
Political Issues in English Language
تتيــاّل ٍــرِ املــارٗ رزاضــ٘ عــدر مــً القضــآا الطٔاضــٔ٘ علــ ٙالطــاح٘ اإلقلٔنٔــ٘ ّالدّلٔــ٘ باللغــ٘
اإلجنلٔصٓ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

اليظسٓ٘ الطٔاضٔ٘
0601731
Political Theory
تَــده ٍــرِ املــارٗ إىل رزاضــ٘ تعسٓــف ّتطــْز اليظسٓــ٘ الطٔاضــٔ٘د ّأٍــه املــداخل ميَجٔــ٘ يف رزاضــ٘
اليظسٓ٘د باإلضاف٘ إىل اضتعساا التخدٓا اليت تْاجُ ىظسٓ٘ ضٔاضٔ٘ عسبٔ٘
( 3ضاعا معتندٗ)

الفلس الطٔاضٕ اإلضالمٕ
0601732
Islamic Political Thought
تَده إىل التعسٓف بالفلس الطٔاضٕ اإلضالمٕ ّمطاٍنتُ يف احلضازٗ اإلىطاىٔ٘

( 3ضاعا معتندٗ)

حقْق اإلىطاٌ
0601733
Human Rights
تتياّل ٍرِ املارٗ التعسٓف حبقـْق اإلىطـاٌ ّاليظسٓـا املتعلقـ٘ بَنـاد مـً خـالل اضـتعساا القـْاى
الْطئ٘ ّاملْا ٔق الدّلٔ٘ ّعالقتَا بالقاىٌْ الدّلٕ اإلىطاىٕ
( 3ضاعا معتندٗ)

ضٔاض٘ عام٘
0601734
Public Policy
تتيــاّل ٍــرِ املــارٗ التعسٓــف بالطٔاضــ٘ العامــ٘ ّاليظسٓــا ذا العالقــ٘ بــدّز احلاكنٔــ٘ ّاخلط ـ
املدزّضـ٘ يف التينٔــ٘د ّعالقـ٘ الطــلط٘ التيفٔرٓـ٘ ّمؤضطــا اجملتنـع املــدىٕ ّاجملـالظ اةلٔــ٘ يف
عنلٔا اإلؾالح مع اضتدداو مناذج متيْع٘ لد ٚالدّل املتقدم٘
( 3ضاعا معتندٗ)

حلق٘ حبث
0601735
Master's Seminar
حيدر مدزع املطاق يف بدآ٘ الفؿل للطلب٘ دلال حلقـ٘ البخـث يف أحـد دلـاال العلـْو الطٔاضـٔ٘د
حٔث تطتيد إىَا ٛمتطلبا املطاق عل ٙدلال  :ىظسٖ ٓته اليقاؽ خالل الفؿل بطسح األفلاز العلنٔ٘
اليظسٓ٘ ذا العالق٘ بدزاض٘ الظاٍسٗ الطٔاضٔ٘ الـيت مياقػـتَا أمـا اجملـال العنلـٕ فٔـته بتللٔـف
الطلب٘ بلتاب٘ رزاض٘ حبثٔ٘ حبدّر ( 35-05ؾفخ٘) يف اجملـال الـرٖ مياقػـتُ ىظسٓـا أّ مبـا ٓـساِ
مدزع املارٗ
( 3ضاعا معتندٗ)

0

