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 َعٗز بٝت اذته١ُ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 
 ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 
 : ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ     اعِ ايزصد١ )بايعضبٝـ١(

 Bachelor  in Political Science   (B.p.sc.)اعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(:

 
 َهْٛات ارتط١:  -أ

ع١ َعتُـز٠ َٛطعـ١ عًـ٢    ( عـا 132تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًـّٛ ايغٝاعـ١ٝ َـٔ )   

 : ايٓشٛ اآلتٞ

ايغاعات  تُز٠ايغاعات املع ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 اإلدباص١ٜ

 ايغاعات االختٝاص١ٜ

   27 ١ادتاَع اتَتطًب - أٚال

  18  املتطًبات اإلدباص١ٜ -أ 

 9   املتطًبات االختٝاص١ٜ -ب 

   21 املعٗــزات بَتطً - ثاْٝا

   81 ايتدصص َتطًبات  - ثايجا

  69  املـٛار اإلدباص١ٜ  -أ 

 12   املٛار االختٝاص١ٜ  -ب 

   3 َار٠ سض٠ -    صابعا

 231 اجملُٛع

 

 

    ْعاّ ايذلقِٝ : -ب

 

 :صَظ املعٗـز   -2

 املعٗز ايضَظ

 بٝت اذته١ُ  66

 

 صَظ ايتدصص: -1

 ايتدصص ايضَظ 

 ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ  61

 ايعًّٛ ايزبًَٛاع١ٝ 62

 عذلاتٝذ١ٝ إلايعًّٛ ا 63

 

  املٛار:صَظ  -3

0-9 0-9 2-4  02 06 

 املعٗز ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار : -4

 عٓٛإ زتاٍ ايتدصص صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدصص صَظ اجملاٍ

   املزاخٌ 6

   ايعالقات ايزٚي١ٝ  1

   ايٓعِ ايغٝاع١ٝ  2

   ايٓعض١ٜ/ايفهض ايغٝاعٞ 3

 ضز ْز٠ٚ َٚؾضٚع خت 9 املٛار ايب١ٝٓٝ 4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:72))أٚاًل( َتطًبات ادتاَع١:

 ( عاع١ َعتُز81.٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات االختٝاص١ٜ: ) -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز21٠املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ 

 ملتطًب ايغابلا ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 666666 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 6161271 2

 - 3 عال١َٝايٓعِ اإل 6162356 3

 - 3 ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ 6661166 4

 - 3 (8)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1361161 5

 - 3 (8ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ) 1362161 6

 

غرل األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اختٝاصٜـ١ َـٔ املـٛار ايـ      تعتدل َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ *:

 تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا.

 

ٕ تهٕٛ َار٠ ٚاسـز٠ َـٔ   تاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝت٘ ع٢ً أ٠ خي( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 

 ًػات ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:أٚال: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚاي

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 6161116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 6161371 2

 - 3 يذلب١ٝاملزخٌ إىل ا 1162121 3

 1361161 3 (7عضب١ٝ )ايًػ١ اي 1361162 4

 1362161 3 (7صتًٝظ١ٜ )إلايًػ١ ا 1362162 5

 - 3 تاصٜذ اذتطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1363161 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1363162 7

 - 3 (8فضْغ١ٝ )ايًػ١ اي 1364161 8

 - 3 (8عبا١ْٝ )ايًػ١ اإل 1364151 9

 - 3 (8ٜطاي١ٝ )ايًػ١ اإل 1364161 16

 - 3 (8ملا١ْٝ )ايًػ١ األ 1364171 11

 - 3 (8فاصع١ٝ )اي ًػ١اي 1364181 12

 - 3 (8ذلن١ٝ )ايًػ١ اي 1364191 13
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 ثاًْٝا: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 6162153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملتُع 6162256 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 6161471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 6261116 4

 - 3 َبارئ االقتصار 6567166 5

 - 3 (8) َبارئ إراص٠ األعُاٍ 6562161 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 6661436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1162136 8

 - 3 ّتضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعال 1162226 9

  3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ  1363165 16

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1461166 11

 

 

 ثايجًا: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ًكضإٓاإلعذاط ايعًُٞ ي 6161116 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 6462166 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 6463166 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 6464169 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 6763342 5

 - 3 عًّٛ األصض 6861165 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 6861113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 6861115 8

 - 3 ٞايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝ 6861117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 6962236 16

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1661166 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1261161 12

 

َا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ ايفصٌ َالسع١: أ

ٜغذٌ ايطايب ايشٟ  إٔضب١ٝ ٚايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايع 7282/7288ٍٚ ألا

 ( خاصز خطت٘ ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:299خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا )

 

 :االعتزصان١ٝاملغاقات 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ب١ٝايًػ١ ايعض 1361699 1

 - 3 ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ 1362699 2

 - 3 ساعٛب 6961699 3

 

 .( عاع١ َعتُز21٠: )عٗزاملَتطًبات  ثاًْٝا:

 ( عاع١ َعتُز٠، َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:81: )َتطًبات ايتدصصثايجا:  

 ( عاع١ َعتُز69.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -1

 ( عاع١ َعتُز12.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -2
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 ( عاع١ َعتُز٠، َٛطع١ نُا ًٜٞ:12: )َتطًبات املعٗز  -2

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 املزخٌ إىل عًِ ايكإْٛ 6261111

 - 3 َبارئ ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661161

 - 3 ايغٝاع١ ايعا١َ َبارئ 6661111

 - 3 ايٓعاّ ايغٝاعٞ األصرْٞ 6661221

 - 3 قطاٜا رٚي١ٝ َعاصض٠ 6661315

 - 3 ْعِ عٝاع١ٝ عضب١ٝ 6661322

 - 3 َبارئ اإلسصا٤ 6567163

 

 ( عاع١ َعتُز81:٠َتطًبات ايتدصص ٚعزرٖا ) -2

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي69:١ٝبٛاقع ) :اإلدباص١ٜ أ( املٛار   

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 َبارئ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661116

 6661161 3 ْعضٜات -ايٓعِ ايغٝاع١ٝ 6661226

 6661226 3 ايٓعِ ايغٝاع١ٝ املكاص١ْ 6661224

 -   3 (1غضبٞ )فهض عٝاعٞ  6661232

 6261111 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 6661246

 - 3 ٚايزٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝاملٓعُات  6661241

 - 3 )ادتٝٛبٛيتهػ(ادتػضاف١ٝ ايغٝاع١ٝ  6661242

 6661116 3 ْعض١ٜ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661311

 - 3 ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ 6661321

 - 3 ايٓعض١ٜ ايغٝاع١ٝ 6661332

 - 3 ايضأٟ ايعاّ ٚاإلعالّ 6661343

 6661161 3 َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661344

 6661232 3 (2فهض عٝاعٞ غضبٞ ) 6661345

 - 3 ات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١َٜصطًش 6661466

 6661466 3 قضا٤ات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 6661462

 - 3 ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ 6661412

 6661412 3 ايٓعِ ايزبًَٛاع١ٝ ٚايكٓص١ًٝ 6661413

 - 3 حتًٌٝ ايغٝاع١ ايعا١َ 6661425

 6661232 3 فهض عٝاعٞ عضبٞ سزٜح َٚعاصض 6661435

 - 3 اط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإايزميكض 6661436

 - 3 عًِ االدتُاع ايغٝاعٞ 6661445

 - 3 االقتصار ايغٝاعٞ 6661446

 - 3 ٚفٔ ايتفاٚض إراص٠ األطَات 6661448

 

 ( عاع١ َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ بني املٛار ايتاي21:١ٝ) :( املٛار االختٝاص١ٜب

 بلاملتطًب ايغا ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 َؤعغات اجملتُع املزْٞ 6661222

 6661311 3 ايعالقات ايعضب١ٝ ٚاالحتار األٚصٚبٞ 6661313

 6661412 3 ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ األصر١ْٝ 6661414

 - 3 فهض عٝاعٞ إعالَٞ 6661433

 - 3 رصاعات إق١ًُٝٝ 6661447

 - 3 ايعٛمل١ ٚايعالقات ايزٚي١ٝ 6661487

 6661446 3 تصار١ٜ ايزٚي١ٝايعالقات االق 6661488

 َغت٣ٛ ايغ١ٓ ايضابع١ 3 ْز٠ٚ َٚؾضٚع ختضز 6661499

 

 ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اي  تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع3.١) :ض٠اذتٛار امل: ثايجا
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 املٛار اي  ٜكزَٗا املعٗز

 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 - 3 َبارئ ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661161

 - 3 َبارئ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661116

 - 3 َبارئ ايغٝاع١ ايعا١َ 6661111

 6661161 3 ْعضٜات -ايٓعِ ايغٝاع١ٝ 6661226

 - 3 ايٓعاّ ايغٝاعٞ األصرْٞ 6661221

 - 3 َؤعغات اجملتُع املزْٞ 6661222

 6661226 3 ايٓعِ ايغٝاع١ٝ املكاص١ْ 6661224

 - 3 (1غضبٞ)فهض عٝاعٞ  6661232

 6261111 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 6661246

 - 3 املٓعُات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ 6661241

 - 3 ادتػضاف١ٝ ايغٝاع١ٝ )ادتٝٛبٛيتهػ( 6661242

 6661116 3 ْعض١ٜ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661311

 6661311 3 ايعالقات ايعضب١ٝ ٚاالحتار األٚصٚبٞ 6661313

 6661311 3 سًك١ عح يف ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661314

 - 3 قطاٜا رٚي١ٝ َعاصض٠ 6661315

 - 3 ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ 6661321

 - 3 ْعِ عٝاع١ٝ عضب١ٝ 6661322

 - 3 ايٓعض١ٜ ايغٝاع١ٝ 6661332

 - 3 ايضأٟ ايعاّ ٚاإلعالّ 6661343

 6661161 3 َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661344

 6661232 3 (2)فهض عٝاعٞ غضبٞ 6661345

 - 3 َصطًشات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 6661466

 6661466 3 قضا٤ات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 6661462

 - 3 ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ 6661412

 6661412 3 ايٓعِ ايزبًَٛاع١ٝ ٚايكٓص١ًٝ 6661413

 6661412 3 ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ األصر١ْٝ 6661414

 - 3 حتًٌٝ ايغٝاع١ ايعا١َ 6661425

 - 3 فهض عٝاعٞ إعالَٞ 6661433

 6661232 3 فهض عٝاعٞ عضبٞ سزٜح َٚعاصض 6661435

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 6661436

 - 3 االقتصار ايغٝاعٞ 6661446

 - 3 رصاعات إق١ًُٝٝ 6661447

 -   3 ٚفٔ ايتفاٚض إراص٠ األطَات 6661448

 - 3 ايعٛمل١ ٚايعالقات ايزٚي١ٝ 6661487

 - 3 ايعالقات االقتصار١ٜ ايزٚي١ٝ 6661488

 ايغ١ٓ ايضابع١ 3 ْز٠ٚ َٚؾضٚع ختضز 6661499
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 ارتط١ االعذلؽار١ٜ يطًب١ ختصص ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ

 ايغ١ٓ األٚىل

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 (َتطًب داَع١عًّٛ عغهض١ٜ ) 022222 -

 3 (َتطًب داَع١ايذلب١ٝ ايٛط١ٝٓ ) 6661166 بٝت اذته١ُ

 3 َعٗزَتطًب  6261111 ايكإْٛ

 3 ب َعٗزَتطً 6661111 بٝت اذته١ُ

 3 َبارئ ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661161 بٝت اذته١ُ

 25 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ملعتُز٠ايغاعات ا اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ 6162166 فك٘

 3 َتطًب داَع١ - -

 3 ب َعٗزَتطً 6561163 االقتصار

 3 ْعضٜات-ايٓعِ ايغٝاع١ٝ 6661226 بٝت اذته١ُ

 3 َبارئ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661116 بٝت اذته١ُ

 25 اجملُٛع

 

 

 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 ايفصٌ األٍٚ

 عتُز٠ايغاعات امل اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ - -

 3 اختٝاصٟ ختصصَتطًب  - بٝت اذته١ُ

 3 َعٗز  َتطًب - بٝت اذته١ُ

 3 ايٓعِ ايغٝاع١ٝ املكاص١ْ 6661242 بٝت اذته١ُ

 3 ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 6661246 بٝت اذته١ُ

 25 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ - -

 3 اختٝاصٟ ختصصَتطًب  - -

 3 َعٗزَتطًب  - بٝت اذته١ُ

 3 (1غضبٞ )فهض عٝاعٞ  6661232 بٝت اذته١ُ

 3 ٚايزٚي١ٝ اإلق١ًُٝٝاملٓعُات  6661241 بٝت اذته١ُ

 3 ادتػضاف١ٝ ايغٝاع١ٝ )ادتٝٛبٛيتهػ( 6661242 بٝت اذته١ُ

 28 اجملُٛع

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 ايغ١ٓ ايجايج١

 ألٍٚايفصٌ ا

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ - -

 3 اختٝاصٟختصص َتطًب  - بٝت اذته١ُ

 3 ْعض١ٜ ايعالقات ايزٚي١ٝ 6661311 بٝت اذته١ُ

 3 ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ 6661321 بٝت اذته١ُ

 3 َتطًب داَع١  - -

 25 اجملُٛع

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ - -

 3  َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 6661344 بٝت اذته١ُ

 3 اختٝاصٟ ختصصَتطًب  - بٝت اذته١ُ

 3 (2)غضبٞفهض عٝاعٞ  6661345 بٝت اذته١ُ

 3 ايٓعض١ٜ ايغٝاع١ٝ 6661332 بٝت اذته١ُ

 3 اإلصتًٝظ١ٜ عٝاع١ٝ بايًػ١ َصطًشات 6661466 بٝت اذته١ُ

 28 اجملُٛع

 

 

 

 ايغ١ٓ ايضابع١

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 َتطًب داَع١ - -

 3 َعٗزَتطًب  - بٝت اذته١ُ

 3 فهض عٝاعٞ عضبٞ سزٜح َٚعاصض 6661435 بٝت اذته١ُ

 3 ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ 6661412 بٝت اذته١ُ

 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 6661436 بٝت اذته١ُ

 3 ٚفٔ ايتفاٚض إراص٠ األطَات 6661448 بٝت اذته١ُ

 28 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايتدصص

 3 حتًٌٝ ايغٝاع١ ايعا١َ 6661425 بٝت اذته١ُ

 3 عًِ االدتُاع ايغٝاعٞ 6661445 بٝت اذته١ُ

 3 ايٓعِ ايزبًَٛاع١ٝ ٚايكٓص١ًٝ 6661413 بٝت اذته١ُ

 3 عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ قضا٤ات 6661462 بٝت اذته١ُ

 3 ايضأٟ ايعاّ ٚاإلعالّ 6661343 بٝت اذته١ُ

 3 االقتصار ايغٝاعٞ 6661446 بٝت اذته١ُ

 28 اجملُٛع
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 يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ ٚصف َٛار رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ّ ايغٝاع١َٝبارئ ايعًٛ 0602202

 Principles of Political Science )املتطًب ايغابل: )ال ٜٛدز 

فّٗٛ عًِ ايغٝاع١، َٚٓاٖر ايبشح ٚايتشًٌٝ ايغٝاعٞ، ايزٚي١ َٔ سٝح أصناْٗا، ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ايتعضٜف مب

أِٖ ايٓعِ ايغٝاع١ٝ،  ،ف ايزٚي١ايٓعضٜات املدتًف١ يتفغرل ْؾأتٗا، ظاٖض٠ ايغٝار٠ ٚسزٚر ايغٝطض٠، ٚٚظا٥

  أؽهاٍ ايزٍٚ، ايٓدب١ ٚايضأٟ ايعاّ، ٚاألسظاب ٚمجاعات ايطػط.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) َبارئ ايعالقات ايزٚي١ٝ 0602220

 Principles of International Relations )املتطًب ايغابل: )ال ٜٛدز 

رصاعتٗا، ايك٣ٛ ايفاع١ً يف تًو ايعالقات ع٢ً تطٛص ايٓعاّ  ايتعضٜف بايعالقات ايزٚي١ٝ َٚٓاٖرٖشا املغام  ٜتٓاٍٚ

ايزٚيٞ، متٗٝز عٔ أِٖ املؾهالت ٚاملٓعُات ايزٚي١ٝ، ٚايصضاع املتهاٌَ، أِٖ ْعضٜات ايعالقات ايزٚي١ٝ، 

  ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ.

     

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايغٝاع١ ايعا١ََبارئ  0602222

 Introduction of Public Policy   )املتطًب ايغابل: )ال ٜٛدز  

األعاع١ٝ اي  تكّٛ عًٝٗا فًغف١ اذتهَٛات جتاٙ ايدلاَر ٚارتطط املغتدز١َ  املبارئٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ 

يف قطاعات ايت١ُٝٓ املدتًف١، إضاف١ إىل رصاع١ طبٝع١ اآليٝات ٚاإلدضا٤ات اي  تٛظف يف عًُٝاتٗا ايغٝاع١ٝ 

 َع اعتدزاّ مناسز رصاع١ٝ يز٣ ايزٍٚ ايٓا١َٝ ٚاملتكز١َ. ٚاإلراص١ٜ يتٓفٝش ايدلاَر،

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ْعضٜات-ايٓعِ ايغٝاع١ٝ  0602110

 Political Systems-Theories ( :0602202املتطًب ايغابل) 

ّ ايغٝاعٞ ظٛاْب٘ ايتعضٜف بايٓعِ ايغٝاع١ٝ ٚاملٓاٖر املغتدز١َ يف رصاع١ ايٓعِ، اإلطاص ايب٦ٝٞ يًٓعاٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

ايزاخ١ًٝ ٚارتاصد١ٝ، املؤعغات ايغٝاع١ٝ اذته١َٝٛ ٚغرل اذته١َٝٛ، ٚأرا٤ ايٓعاّ ايغٝاعٞ نُا ٜتُجٌ يف ايغٝاع١ 

ايعا١َ ايذلنٝظ ع٢ً بعض ٚظا٥ف ايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚاي  حتزر عالق١ املٛاطٔ بٗشا ايٓعاّ َجٌ ٚظٝف  املؾاصن١ ٚايتٓؾ١٦ 

 ايغٝاع١ٝ. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) عاّ ايغٝاعٞ األصرْٞايٓ 0602112

 Jordanian Political System  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ايتعضٜف بايٓعاّ ايغٝاعٞ األصرْٞ، ايجٛص٠ ايعضب١ٝ ايهدل٣ ٚتأعٝػ إَاص٠ ؽضم األصرٕ، ايب١٦ٝ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

ٚايكطا١ٝ٥، ايتطٛص ايزميكضاطٞ ٚايتعزر١ٜ االدتُاع١ٝ، ْعاّ اذتهِ، ايغًطات ايجالخ ايتٓفٝش١ٜ ٚايتؾضٜع١ٝ 

  ايغٝاع١ٝ، األسظاب ايغٝاع١ٝ.

   

 (َعتُز٠ عاعات 3) َؤعغات اجملتُع املزْٞ 0602111

 Civil Society Organizations    :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

يف ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ باجملتُع املزْٞ ٚعٓاصضٙ ٚخصا٥ص٘ ٚاعتعضاض رٚص املؤعغات ايتعضٜف ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

بؾهٌ عاّ ٚباإلصالح ايغٝاعٞ بؾهٌ خاص، َع اعتعضاض تاصخيٞ يزٚص َؤعغات اجملتُع املزْٞ يف 

  ايؾضان١ ٚايتعإٚ َع أدٗظ٠ ايزٍٚ ايضزل١ٝ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايٓعِ ايغٝاع١ٝ املكاص١ْ 0602116

 Comparative Political Systems    :0602110املتطًب ايغابل 

تطبٝل َفاِٖٝ ايغٝاع١ املكاص١ْ يف رصاع١ ْعِ اذتهِ ايض٥ٝغ١ٝ يف ايعامل َجٌ ايٛالٜات ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

املتشز٠، املًُه١ املتشز٠ ٚفضْغا ٚأملاْٝا ٚايٝابإ ٚايصني، ٚسيو َٔ سٝح طبٝع١ ايغُات ايض٥ٝغ١ٝ يهٌ ْعاّ، 

ٚرٚص مجاعات املصاحل يف نٌ َٓٗا، َٚها١ْ املؤعغات ايضزل١ٝ ٚاملؤعغات غرل ايضزل١ٝ ايتٓعِٝ اذتظبٞ، 

 املعاصض١ ايغٝاع١ٝ تكِٜٛ أرا٤ نٌ َٓٗا.
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 (َعتُز٠ عاعات 3) (2فهض عٝاعٞ غضبٞ) 0602131

 Western Political Thought(1)  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ف١، عالقت٘ عكٍٛ ايتعضٜف بايفهض ايغٝاعٞ ٚخصا٥ص٘ َٚصارصٙ َٚٓاٖر رصاعت٘ املدتًٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

املعضف١ ايغٝاع١ٝ األخض٣، ايفهض ايغٝاعٞ يف اذتطاصات ايكزمي١، ايفهض ايغٝاعٞ اإلغضٜكٞ، ايفهض 

 ايغٝاعٞ ايضَٚاْٞ، ايفهض ايغٝاعٞ املغٝشٞ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ 0602140

 Public International Law  :0102222املتطًب ايغابل 

ايتعضٜف بايكإْٛ ايزٚيٞ ايعاّ ٚخصا٥ص٘ َٚصارصٙ، ٚأؽداص٘، َع ايتعضٜف بايٓعاّ ايكإْٛ شا املغام ٜتٓاٍٚ ٖ

ايزٚيٞ، ٚعالقت٘ بايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايٛط١ٝٓ ايزٚي١ يف إطاص ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايزٚيٞ َع َا ٜذلتب ع٢ً سيو َٔ 

  يزٚي١ٝ ٚايتٛاصخ ايزٚيٞ.قطاٜا ناذتزٚر ايزٚي١ٝ ٚاالعذلاف بايزٍٚ ٚاذتهَٛات ٚاملغؤٚي١ٝ ا

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ٚايزٚي١ٝ املٓعُات اإلق١ًُٝٝ 0602142

 International and Regional 

Organizations 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ايتعضٜف بايٓعاّ ايزٚيٞ ْٚؾأت٘، ٚاملٓاٖر املدتًف١ يف رصاعت٘ َع ايذلنٝظ ع٢ً رصاع١ األَِ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

شز٠ َٔ سٝح ْؾأتٗا ٖٚٝانًٗا ٚأسهاَٗا ٚرٚصٖا يف ايكطاٜا ايعامل١ٝ ٚرصاع١ بعض ايتٓعُٝات اإلق١ًُٝٝ املت

  َع ايذلنٝظ ع٢ً داَع١ ايزٍٚ ايعضب١ٝ َٚٓع١ُ املؤمتض اإلعالَٞ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ادتػضاف١ٝ ايغٝاع١ٝ/ ادتٝٛبٛيتهػ 0602141

 The Geopolitics املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايتعضٜــف مبفٗــّٛ ادتػضافٝــ١ ايغٝاعــ١ٝ، ٚحتًٝــٌ ايعالقــ١ املهاْٝــ١ يًزٚيــ١ َٚكَٛاتٗــا   ٜتٓــاٍٚ ٖــشا املغــام 

االقتصار١ٜ ٚايبؾض١ٜ ٚأثضٖا ع٢ً ايٛطٕ ايغٝاعٞ إقًًُٝٝا ٚرٚيًٝا ساضـضًا َٚغـتكباًل،َٓاٖر ايبشـح املدتًفـ١ سات     

ــات ادت   ــٛدٞ ٚغرلٖا،ايٓعضٜـ ــاصخيٞ ٚاملٛصفٛيـ ــاملٓٗر ايتـ ــ١ نـ ــ١ايعالقـ ــ١ املدتًفـ ــاٍ  ٝٛبٛيٝتٝهٝـ َجٌ:اجملـ

اذتٟٝٛ،ايبشضٟ،ايكًــب ايكاصٟ،إعــٗاَات َانٝٓــزص، ٖاعــٗٛفض،َاٖإ ٚغرلِٖ،رصاعــات تطبٝكٝــ١ يًٓعضٜــات       

  ادتٝٛبٛيٝتٝه١ٝ َٚز٣ َغاُٖتٗا يف حتكٝل األَٔ ايكَٛٞ ٚايتهتالت اإلق١ًُٝٝ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ْعض١ٜ ايعالقات ايزٚي١ٝ 0602322

 Theory of International Relations  :0602220املتطًب ايغابل 

ٓعضٜات رصاع١ ايعالقات ايزٚي١ٝ، ْعض١ٜ ايٓغل ايزٚيٞ، ْعض١ٜ ايصضاع، ْعضٜات ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ايتعضٜف ب

ايتهاٌَ ايزٚيٞ، أمناط ايٓعِ ايزٚي١ٝ، منط ايكطب ايٛاسز، منط ايكطبني، منط تعزر األقطاب، ايتفاعٌ ايزٚيٞ، 

ات ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ايؾضنات رٚي١ٝ ايٓؾاط، املٓعُات ايزٚي١ٝ غرل اذته١َٝٛ، سضنات ايتشضص املٓعُ

  ايٛطين.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايعالقات ايعضب١ٝ ٚاالحتار األٚصٚبٞ 0602323

 Arab Relations and Europe Union  :0602322املتطًب ايغابل 

َع االحتار األٚصٚبٞ، ٚرصاع١ ايغٝاعات االقتصار١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚاأل١َٝٓ  ٜبشح املغام يف رصاع١ ايعالقات ايعضب١ٝ

 بني ايزٍٚ ايعضب١ٝ ٚرٍٚ االحتار األٚصٚبٞ ٚزتاالت ايتعإٚ ايغٝاعٞ. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) سًك١ عح يف ايعالقات ايزٚي١ٝ 0602324

 Seminar in International Relations  :0602322املتطًب ايغابل 

تطبٝل ْعضٜات ايعالقات ايزٚي١ٝ ع٢ً أمناط ايتفاعالت ٚايتشٛالت ايزٚي١ٝ املعاصض٠، ٍٚ ٖشا املغام ٜتٓا

  ٚخصٛصًا يف فذل٠ َا بعز اْٗٝاص االحتار ايغٛفٝٝ  ٚبضٚط ايتهتالت ايغٝاع١ٝ ادتزٜز٠.
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 (َعتُز٠ عاعات 3) قطاٜا رٚي١ٝ َعاصض٠ 0602325

 Contemporary International Issues  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام طضح بعض ايكطاٜا ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ سات ايطابع ايغٝاعٞ ٚاالقتصارٟ ٚاالدتُاعٞ، َع 

 ايذلنٝظ ع٢ً ادتاْب ايغٝاعٞ يًكطاٜا املضار رصاعتٗا، َجٌ ايعٛمل١، قطاٜا اذتزٚر، املٔ ادتُاعٞ، اإلصٖاب، ... اخل. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايغٝاع١ٝايت١ُٝٓ  0602312

 Political Development  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

جتاٖات تفغرل ايتدًف ايغٝاعٞ )ايتبع١ٝ، املاصنغ١ٝ، َضاسٌ اتعضٜف ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ، ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام اي

اٌَ ايكَٛٞ، اجتاٖات ايُٓٛ(، أطَات ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ، ايؾضع١ٝ، املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ، اهل١ٜٛ، ايتٛطٜع، ايته

حتكٝل ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ ايُٓٛسز ايًٝدلايٞ ايػضبٞ، ايُٓٛسز االؽذلانٞ ايغًطٟٛ، منٛسز ايبرلٚقضاط١ٝ، 

  ايغًط١ٜٛ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ْعِ عٝاع١ٝ عضب١ٝ 0602311

 Arab Political Systems  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

غٝاع١ٝ ايعضب١ٝ، ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ يًٓعِ ايغٝاع١ٝ ايعضب١ٝ، ٚرصد١ ايتعضٜف بايٓعِ ايٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

ايتعزر١ٜ االدتُاع١ٝ يف ايٛطٔ ايعضبٞ، َٚا١ٖٝ ايٓعاّ اإلقًُٝٞ ايعضبٞ، ٚتكغُٝات ْعِ اذتهِ يف ايٛطٔ 

ايعضبٞ، ٚاذتضنات األٜزٚيٛد١ٝ األعاع١ٝ يف ايٛطٔ ايعضبٞ َٔ ق١َٝٛ ٚإعال١َٝ ٚيٝدلاي١ٝ َٚاصنغ١ٝ، 

ت ايتشٍٛ ايغٝاعٞ يف ايٛطٔ ايعضبٞ ٚخصٛصًا قط١ٝ االْتكاٍ َٔ أؽهاٍ اذتهِ ايغًط١ٝ إىل أٚضاع َؾهال

  تتغِ باتغاع املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ.

    

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايٓعض١ٜ ايغٝاع١ٝ 0602331

 Political Theory  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

عكٍٛ املعضف١ ايغٝاع١ٝ األخض٣، ٚأقغاَٗا ممج١ً يف ْعض١ٜ  ايتعضٜف بايٓعض١ٜ ايغٝاع١ٝ، تطٛصاتٗا ٚعالقتٗا

ايكِٝ: اذتض١ٜ، ايعزاي١، املغاٚا٠، ايؾضع١ٝ، املؾاصن١، ايضقاب١، ايٓعض١ٜ ايتش١ًًٝٝ: ايك٠ٛ، ايزٚي١ ٚاجملتُع، 

 ايٓعض١ٜ ايتذضٜب١ٝ: َز٣ ع١ًُٝ ايعاٖض٠ ايغٝاع١ٝ، مناسز َٔ ايبشح ايغٝاعٞ ايتذضٜيب. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ٟ ايعاّ ٚاإلعالّايضأ 0602343

 Public Opinion & Communication  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

َفّٗٛ ايضأٟ ايعاّ، َٚضاسٌ تهٜٛٓ٘ ٚستزرات٘، ٚٚعا٥ٌ ايتأثرل ع٢ً ايضأٟ ايعاّ ٚأعايٝب قٝاع٘ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

اٍ املدتًف١، ٚاألعػ ايفًغف١ٝ اي  تكّٛ عًٝٗا، املدتًف١ ايتعضٜف مبفّٗٛ اإلعالّ ْٚعض١ٜ االتصاٍ، ْٚعِ االتص

  رٚص اإلعالّ يف ايت١ُٝٓ، ايبعز ايزٚيٞ يعٌُ أدٗظ٠ اإلعالّ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 0602344

 Research Methodology in Political 

Science 

 0602202املتطًب ايغابل: 

ملٓٗر ايعًُٞ، املؾه١ً ايبشج١ٝ: ايفضٚض ايع١ًُٝ، اختٝاص ايفضٚض، اقذلابات ايبشح خطٛات اٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، االقذلاب ايتٓعُٝٞ، ايتبا١ٝ٥ ايٛظٝف١ٝ، املؤعغ١ ادتزٜز٠، صٓع ايكضاص، ايٓعاّ ايزٚيٞ، 

األعًٛب اإلسصا٥ٞ، حتًٌٝ  أعايٝب مجع ايبٝاْات:املكاب١ً، االعتبٝإ، رصاع١ اذتاي١، أعايٝب حتًٌٝ ايبٝاْات:

  املطُٕٛ، اعتدزاّ اذتاعٛب، نٝف١ٝ ايتٛصٌ إىل تعُُٝات يف ايزصاعات ايغٝاع١ٝ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) (1فهض عٝاعٞ غضبٞ) 0602345

 Western Political Thought(2)  :0602131املتطًب ايغابل 

خالٍ اعتعضاض آصا٤ ٚأفهاص أبضط ايفالعف١ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايطًب١ بايفهض ايغٝاعٞ ايػضبٞ َٔ 

 ٚاملفهضٜٔ يف ايعصض اذتزٜح. 
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 (َعتُز٠ عاعات 3) َصطًشات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 0602400

 Political Concepts in English Language  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

اتٗا ٚؽضسٗا بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ، َجٌ َفّٗٛ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايطًب١ بأِٖ املفاِٖٝ ايغٝاع١ٝ ٚتعضٜف

 ايزٚي١، ايغٝار٠، ايغًط١، ايك٠ٛ، األسظاب ايغٝاع١ٝ، ايت١ُٝٓ، ايزبًَٛاع١ٝ، املٓعُات ايزٚي١ٝ ... اخل. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) قضا٤ات عٝاع١ٝ بايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ 0602401

 Readings of Politics in English Language 0602400: املتطًب ايغابل 

ٜكضص زتًػ املعٗز َٛضٛعًا أٚ أنجض ٜهٕٛ ستٛصًا يًكضا٤ات املتٓٛع١ اي  ٜكّٛ ايطالب بزصاعتٗا َجٌ: ايتشٍٛ 

  أخل. …ايزميكضاطٞ، ايعٛمل١، ايتغ١ٜٛ ايغ١ًُٝ يًُٓاطعات، صضاع اذتطاصات

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ 0602421

 Foreign Policy   ال ٜٛدزبل: املتطًب ايغا 

ايتعضٜف بايغٝاع١ ارتاصد١ٝ ٚخصا٥صٗا ٚٚسزات ايتشًٌٝ فٝٗا، َع رصاع١ املتػرلات اي  ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

تؾهٌ ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ، ٚع١ًُٝ صٓع ايغاع١ ارتاصد١ٝ مبا يف سيو ع١ًُٝ صٓع ايكضاص، ٚنشيو ايغٝاع١ 

ٛالٜات املتشز٠، فضْغا، ٚبضٜطاْٝا، ٚصٚعٝا، ٚايٝابإ، ارتاصد١ٝ يبعض ايزٍٚ ايض٥ٝغ١ٝ يف ايعالقات ايزٚي١ٝ ناي

  باإلضاف١ إىل األصرٕ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايٓعِ ايزبًَٛاع١ٝ ٚايكٓص١ًٝ 0602423

 Diplomatic  & Consular Systems  :0602421املتطًب ايغابل 

صٗا ٚعالقتٗا بايعًّٛ األخض٣، ايٓعِ ايزبًَٛاع١ٝ: تاصٜذ ايزبًَٛاع١ٝ ٚخصا٥ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ايتعضٜف ب

تعٝني صؤعا٤ ايبعجات، تعٝني أعطا٤ ايبعجات ايزبًَٛاع١ٝ، اختصاصات املُجٌ ايزبًَٛاعٞ، بز٤ ٚاْتٗا٤ ايبعج١ 

ايزبًَٛاع١ٝ، تاصٜذ ايٓعِ ايكٓص١ًٝ، أْٛاع ايكٓاصٌ، تهٜٛٔ ايبعجات ايكٓص١ًٝ، اختصاصاتِٗ، سصاْات 

 صٌ ٚاملُجًني ايزبًَٛاعٝني، بز٤ اْتٗا٤ ايبعج١ ايكٓص١ًٝ.ايبعجات ايكٓص١ًٝ، ايفضم بني ايكٓا

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) األصر١ْٝ ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ 0602424

 Jordan Foreign Policy  :0602421املتطًب ايغابل 

صاع١ ٜتٓاٍٚ املغام حتًٌٝ ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ األصر١ْٝ َٔ دٛاْب أبعارٖا، َٚضتهظاتٗا ٚأٖزافٗا، باإلضاف١ إىل ر

أدٗظتٗا، َٚؤعغاتٗا ايغٝاع١ٝ ٚايزبًَٛاع١ٝ نشيو ايتعضٜف بهٝف١ٝ صٓع ايكضاص ٚارتطٛات املتبع١ ٚاملؤثضات 

 ايزاخ١ًٝ ٚايزٚي١ٝ ع٢ً ايغٝاع١ ارتاصد١ٝ األصر١ْٝ. 

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) حتًٌٝ ايغٝاع١ ايعا١َ 0602415

 Public Policy Analysis  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

تعضٜف ايغٝاع١ ايعا١َ، عالقتٗا باإلراص٠ ايعا١َ، عالقتٗا بايٓعاّ ايغٝاعٞ، َضاسٌ إعزار ٍٚ ٖشا املغام ٜتٓا

عتدضاد١ٝ: ايطضا٥ب، إلايغٝاعات ايعا١َ، أعايٝب حتًٌٝ ايغٝاع١ ايعا١َ، أمناط ايغٝاعات ايعا١َ، ٚايغٝاعات ا

اعات ايتٓع١ُٝٝ، تكِٜٛ أرا٤ ايغٝاعات ايعا١َ، ايغٝاعات ايتٛطٜع١ٝ: ايتعًِٝ عٝاعات ايضفاٙ االدتُاعٞ، ايغٝ

  طضٜك١ ايتهًف١ ٚايعا٥ز طضٜك١ املؤؽضات االدتُاع١ٝ، صٓع ايغٝاع١ ايعا١َ يف األصرٕ.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) إعالَٞ عٝاعٞفهض  0602433

 Islamic Political Thought ( :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل) 

خصا٥ص٘ َٚصارصٙ ْٚؾأت٘، املفاِٖٝ ايهدل٣ يف ايفهض ايغٝاعٞ ايتعضٜف بايفهض ايغٝاعٞ اإلعالَٞ، 

اإلعالَٞ، ايغًط١، اذتض١ٜ، ايزٚي١، ايعزاي١، َٛاقف املشاٖب ٚاملزاصؼ ايض٥ٝغ١ٝ، ايغ١ٓ، ايؾٝع١، ارتٛاصز، 

 املعتظي١، ايفهض ايغٝاعٞ يـ: ايفاصابٞ، املاٚصرٟ ٚايػظايٞ، ابٔ ت١ُٝٝ، ابٔ خًزٕٚ، اجتاٖات ايفهض ايغٝاعٞ

  اإلعالَٞ يف عصض ايٓٗط١ ٚايعصض اذتزٜح.
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 (َعتُز٠ عاعات 3) فهض عٝاعٞ عضبٞ سزٜح َٚعاصض 0602435

 Modern and Contemporary Arab 

Political Thought 

 0602131املتطًب ايغابل: 

ايفهض  تعضٜف ايفهض ايغٝاعٞ اذتزٜح َٔ ايكطاٜا اي  ؽػًت ايفهض ايغٝاعٞ ايعضبٞ اذتزٜح، أِٖ اجتاٖات

ايغٝاعٞ ايعضبٞ اذتزٜح: اإلعالَٞ، ايكَٛٞ، ايًٝدلايٞ، االؽذلانٞ، أِٖ ايكطاٜا اي  ؽػًت ايفهض ايعضبٞ: 

ايٓٗط١، اهل١ٜٛ، ايعضٚب١ ٚاإلعالّ، ايعالق١ َع ايػضب، رصاع١ أفهاص بعض املفهضٜٔ ايعضب َٔ اجتاٖات 

  شتتًف١.

 

 (تُز٠َع عاعات 3) سكٛم اإلْغإايزميكضاط١ٝ ٚ 0602436

 Democracy and Human Rights  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

، فٝؾضح َفّٗٛ سل اإلْغإ، ٚاألعػ ملغام َفاِٖٝ ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ ٚايعالق١ بُٝٓٗاٜتٓاٍٚ ٖشا ا

ٚي١ٝ، ايز١ٜٝٓ ٚايفًغف١ٝ هلشا املفّٗٛ، خصا٥ص سكٛم اإلْغإ، أْٛاعٗا، ايضؤ٣ املدتًف١ هلا، رٚص املٓعُات ايز

  عالقتٗا بايغٝاعات ارتاصد١ٝ يًزٍٚ ايهدل٣.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) عًِ االدتُاع ايغٝاعٞ 0602445

 Political Sociology  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

أثض ايب١٦ٝ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ع٢ً ايٓعاّ  -ايعالق١ بني ايزٚي١ ٚاجملتُع -تعضٜف االدتُاع ايغٝاعٞ

ع١ ايغٝاع١ٝ، ْعض١ٜ ايك٠ٛ، ٚدًٗا ايك٠ٛ: ايغًط١ ٚايٓفٛس، اجملتُع املزْٞ ٚعالقت٘ بايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚاملُاص

  ايغٝاعٞ، رٚص َؤعغات اجملتُع املزْٞ األسظاب، مجاعات املصاحل، اجملتُعات، ٚاالحتارات ٚايٓكابات.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) االقتصار ايغٝاعٞ 0602446

 Political Economy ال ٜٛدزبل: املتطًب ايغا 

ايتعضٜف باالقتصار ايغٝاعٞ َٚٓاٖر ايبشح املغتدز١َ ٚايعالق١ املتباري١ بني نٌ َٔ عًِ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

األعاع١ٝ ايشٟ ٜكّٛ عًٝٗا ٖشا ايعًِ، تطٛصٙ َٔ خالٍ حتًٌٝ ْٚكز  ٚاملبارئاالقتصار ٚايغٝاع١، َضاسٌ تطٛصٙ 

ايٓعاّ ايغٝاعٞ ع٢ً ايت١ُٝٓ ٚايتعإٚ  ٚتأثرلَفّٗٛ صٓاع١ ايكضاص ايٓعضٜات اي  ٜؾتٌُ عًٝٗا ايتبع١ٝ ٚغرلٖا، 

  ٚايتدطٝط ستًًٝا ٚرٚيًٝا َٚز٣ َغا١ُٖ سيو يف تأَني االعتكضاص ايٛطين.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) رصاعات إق١ًُٝٝ 0602447

 Regional Studies  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ت ايغُات املتؾاب١ٗ ٚرصاعتٗا تفصًًٝٝا َجٌ: ايعامل ايعضبٞ، أَضٜها اختٝاص إسز٣ املٓاطل سا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام

ايالت١ٝٓٝ، أفضٜكٝا، دٓٛب آعٝا، دٓٛب ؽضم آعٝا، ؽضم أٚصٚبا، ايبًكإ، ٚسيو َٔ سٝح: ايغُات ايعا١َ يًٓعِ 

يصضاع فُٝا بني ايغٝاع١ٝ، ايعالقات اإلق١ًُٝٝ عالقاتٗا ايزٚي١ٝ، أِٖ املؾهالت ايغٝاع١ٝ اي  تٛدٗٗا، ايتعإٚ ٚا

  رٚهلا.

 

 (َعتُز٠ عاعات 3) إراص٠ األطَات ٚفٔ ايتفاٚض 0602448

 Crisis Management and Negotiation 

Skills 

 ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل: 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام إىل رصاع١ طبٝع١ املفاٚضات َٔ عًٛى ٚفٔ ٚعًِ ٚإىل تعضٜف املفاٚضات َع تبٝإ عٓاصضٖا 

عٝعاجل ٖشا املغام خصا٥ص ايعٓاصض ايتفاٚض١ٝ ٚؽضٚط سزٚخ ايع١ًُٝ ايتفاٚض١ٝ، ٚعٝعُز  ٚأُٖٝتٗا، نُا

  يف ٖشا ايصزر إىل رصاع١ إراص٠ األطَات يهٌ عٓاصضٖا.

     

 (َعتُز٠ عاعات 3) ايعٛمل١ ٚايعالقات ايزٚي١ٝ 0602487

 Globalizim and International Relations  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ٓاٍٚ املغام َفّٗٛ ايعٛمل١ ٚايتأصٌٝ ايتاصخيٞ هلا ٚرصاع١ أبعارٖا ايغٝاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚاجملتُع١ٝ ٜت

  ٚايجكاف١ٝ، باإلضاف١ إىل تأثرل ايعٛمل١ ع٢ً ايعالقات اإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ.
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 (َعتُز٠ عاعات 3) ايعالقات االقتصار١ٜ ايزٚي١ٝ 0602488

 International Economic Relations  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

عضض يًٓعضٜات االقتصار١ٜ ايزٚي١ٝ َٚفّٗٛ ايتهتالت االقتصار١ٜ اإلق١ًُٝٝ ٚتطٛصٖا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

ٚاملٓعُات االقتصار١ٜ ايزٚي١ٝ ٚأثضٖا ع٢ً ايٓعاّ ايكَٛٞ ٚايعاملٞ ٚرٚصٖا يف تهٝٝف ايبٓٝات ايغٝاع١ٝ يًزٍٚ 

اع ايزٚيٞ ٚصعِ ايغٝاعات ايزٚي١ٝ، تهٜٛٔ األسالف َٚضانظ ايٓفٛس، املز١ْٜٝٛ األعطا٤ ، عٝاعات املصاحل ٚايصض

ارتاصد١ٝ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايعالقات ايزٚي١ٝ، ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ، َٛار ايؾُاٍ ٚادتٓٛب، االحتار األٚصٚبٞ، ايؾضنات 

  خل.ا …َتعزر٠ ادتٓغ١ٝ، َٓع١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ، ايعٛمل١

 

 (َعتُز٠ عاعات 3)  ز ْز٠ٚ َٚؾضٚع ختض 0602499

 Seminar and Graduation Project  :ال ٜٛدزاملتطًب ايغابل 

ٜكّٛ ايطايب بإدضا٤ عح عًُٞ ناٌَ عٔ طضٜل تطبٝل ناف١ خطٛات َٚضاسٌ ايبشح ايعًُٞ اي  رصعٗا 

ج١ٝ سٍٛ َٛضٛع ايطايب يف َار٠ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، ٚأٜطًا ٜكّٛ ايطايب بإدضا٤ رصاع١ ع

 حيزرٙ َزصؼ املغام، ٚع٢ً إٔ ٜٓاقؿ َٔ خالٍ دت١ٓ َٔ املعٗز. 

 

 


