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 التخصص: العموم السياسية
 معهد بيت الحكمة
 جامعة آل البيت

 
 

 

 انخطح انذراضيح نذرخح انثكانىريىش في انؼهىو انطياضيح
 

 

 : انثكانىريىش في انؼهىو انطياضيح     انذرخح )تانؼرتيـح(اضى 

 in Political Science   Degree  (B.A)    : اضى انذرخح )تاإلَدهيسيح(

 

  يكىَاخ انخطح: -أ

 : عح يعرًذج يٕسعح عهٗ انُحٕ اٜذٙ( طا123ذركٌٕ انخطح انذراطٛح نذرخح انثكانٕرٕٚص فٙ انعهٕو انظٛاطٛح يٍ )

 انطاػاخ انًؼرًذج انًرطهة َىع انرطهطم

 62 يرطهثاخ اندايؼح أوال

 60 يرطهثاخ انًؼهــذ ثاَيا

 10 يرطهثاخ انرخصص -    ثانثا

 26 انًـىاد اإلخثاريح -أ 

 06 انًىاد االخرياريح -ب 

 036 يادج حرج راتؼا

  انًدًىع
 
 انررليى:َظاو  -ب

 ريس انًؼهـذ:    -0  
 

 انًؼهذ انريس

 تٛد انحكًح  60

 

 ريس انرخصص: -2

 

 انرخصص انريس 

 انعهٕو انظٛاطٛح  01

 انعهٕو انذتهٕياطٛح 02

 طرزاذٛدٛح إلانعهٕو ا 03

 

 :طالاخانًريس  -3

 

06 10 1-4 0-9 0-9 

                                                                                                                                                   

 

 انًؼهذ

 

 انرخصص

 

 انًطرىي

 

 انًدال

 

 انرطهطم
 

 

 : طالاخانؼشراخ )انًدال( في أرلاو انًيذنىل يُسنح 

ريس 

 انًدال

 ػُىاٌ يدال انرخصص ريس انًدال ػُىاٌ يدال انرخصص

   انًذاخم 6

   انعاللاخ انذٔنٛح  1

   انُظى انظٛاطٛح  3

   انُظزٚح/انفكز انظٛاطٙ 2

 َذٔج ٔيشزٔع ذخزج  9 انًٕاد انثُٛٛح 4
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 :ٔذشًم( طاعح يعرًذج 32) ٚخصص نٓا: يرطهثاخ اندايؼح: أوالا 

 

 :ْٔٙ  ( طاعح يعرًذج11)ٚخصص نٓا  انًرطهثاخ اإلخثارٚح: -أ           
 انًرطهة انظاتك انظاعاخ انًعرًذج ظاقاطى انً ظاقرلى انً خ

 - 2 انثمافح اإلطاليٛح 6161321 1

 - 2 انُظى اإلطاليٛح 6163216 3

 - 2 انعهٕو انعظكزٚح* 6066666 2

 - 2 انرزتٛح انٕطُٛح 6061166 4

 انُداذ فٙ ايرحاٌ انًظرٕ٘ 2 (1)انهغح انعزتٛح  1261161 1

 انُداذ فٙ ايرحاٌ انًظرٕ٘ 2 (1انهغح اإلَدهٛشٚح ) 1263161 0

 
 انعهٕو انعظكزٚح اخرٛارٚح نهطهثح غٛز األردٍَٛٛ ًٔٚكُٓى دراطح يادج اخرٛارٚح يٍ انًٕاد انرٙ ذطزحٓا اندايعح تذال عُٓا.*:ذعرثز يادج 

 

                                       ٌ رارْا انطانة يٍ خارج كهٛرّ عهٗ أج ٚخ( طاعاخ يعرًذ9) ٚخصص نٓا انًرطهثاخ االخرٛارٚح: -ب

 انًداالخ انرانٛح: يدال يٍ كم يٍ يظاق ٔاحذ كٌٕ ٚ

 

 يدال انعهٕو اإلَظاَٛح ٔانهغاخ ٔٚضى انًظالاخ انرانٛح: -1        

 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج طاقاضى انً طاقرلى انً خ

 - 2 يذخم إنٗ عهٕو انمزآٌ ٔانظُح 6161110 1

 - 2 حاضز انعانى اإلطاليٙ 6161221 3

 - 2 نرزتٛحيذخم إنٗ ا 1163131 2

 1261161 2 (3عزتٛح )انهغح ان 1261163 4

 1263161 2 (3َدهٛشٚح )انهغح اإل 1263163 1

 - 2 ذارٚخ انحضارج انعزتٛح اإلطاليٛح 1262161 0

 - 2 ذارٚخ انمذص 1262163 2

 - 2 (1فزَظٛح )انهغح ان 1264161 1

 - 2 (1طثاَٛح )انهغح اإل 1264111 9

 - 2 (1ٚطانٛح )انهغح اإل 1264101 16

 - 2 (1نًاَٛح )انهغح األ 1264121 11

 - 2 (1فارطٛح )انهغح ان 1264111 13

 - 2 (1رزكٛح )انهغح ان 1264191 12

 

 مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية: -2   
 

 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج طاقاضى انً طاقرلى انً خ

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 4141411 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه وأصوله 4142153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 4142254 3

 - 3 القانون في حياتنا 4241114 4

 - 3 (1) عمالمبادئ إدارة األ 4542141 5

 - 3 الريادة واالبتكار 4542214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 4541144 1

 - 3 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 4641436 8

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1142134 9

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1142224 14

 - 3 التاريخ اإلسالمي  يف همآل البيت ودور 1343145 11

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1441144 12

 - 3 مقاصد رسالة عّمان 1441141 13
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 مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية: -3
 

 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج طاقاضى انً طاقرلى انً خ

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 4141114 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 4442144 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 4443144 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 4444149 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 4143342 5

 - 3 علوم األرض 4841145 6

 - 3 مصادر الطاقة 4841113 1

 - 3 موارد المياه 4841115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 4841111 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 4942234 14

 - 3 اإلسعافات األولية 1441164 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1241141 12

 
 3616/3611ٔل أليا فًٛا ٚرعهك تايرحاَاخ انًظرٕٖ، ٚرٕخة عهٗ كافح انطهثح انًظدهٍٛ اعرثاراً يٍ تذاٚح انفصم ايالحظح: أ

انحاطٕب عهٗ اٌ ٚظدم انطانة انذ٘ ٚخفك فٙ انُداذ فٙ أ٘ يٍ ْذِ يٓاراخ انرمذو ناليرحاٌ فٙ انهغح انعزتٛح ٔانهغح االَدهٛشٚح ٔ

 ( خارج خطرّ انذراطٛح ْٔذِ انًظالاخ ْٙ:699اطرذراكٛاً )االيرحاَاخ يظالاً 

 

 ستداراكية:الالمساقات ا

 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة ساقاسم الم ساقرقم الم ت

 - 3 اللغة العربية 1341499 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1342499 2

 - 3 حاسوبمهارات  4941499 3

 

 ٔذشًم انًظالاخ انرانٛح: ( طاعح يعرًذج31)ٚخصص نّ : ًعٓذانيرطهثاخ  -1 ثاَٛاً:
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة ساقاسم الم ساقرقم الم ت

 - 3 مبادئ العلوم السياسية 601101 1

 - 3 مبادئ السياسة العامة 601111 2

 - 3 النظام السياسي األردني 601221 3

 - 3 دراسات في النظم االنتخابية          601229 4

 - 3 قضايا دولية معاصرة 601315 5

 - 3 نظم سياسية عربية 601322 6

دراسات تطبيقية في التحليل  210302 7
 السياسي 

3 1210010 

 :ٔذشًم ( طاعح يعرًذج11) ٚخصص نّيرطهثاخ انرخصص  -2

 انرانيح:وذشًم انًطالاخ  ،ضاػح يؼرًذج( 26) يخصص نها :اإلخثاريح طالاخانًأ(        

 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج اضى انًطاق رلى انًطاق خ

 - 3 يثادئ انؼاللاخ انذونيح 210001 0

 1210010 3 َظرياخ -انُظى انطياضيح 210661 6

 1210661 3 انُظى انطياضيح انًمارَح 210666 3

 -   3 (0فكر ضياضي غرتي ) 210636 0

 1610000 3 انماَىٌ انذوني انؼاو 210601 6

 - 3 انًُظًاخ اإللهيًيح وانذونيح 210600 2

 - 3 اندغرافيح انطياضيح )انديىتىنركص( 210606 2

 1210001 3 َظريح انؼاللاخ انذونيح 210300 1

 1210300 3 حهمح تحث في انؼاللاخ انذونيح 210300 6

 - 3 انرًُيح انطياضيح 210360 01

 - 3 انُظريح انطياضيح 210336 00

 - 3 انرأي انؼاو واإلػالو 210303 06
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 1210010 3 يُاهح انثحث في انؼهىو انطياضيح 210300 03

 1210636 3 (6فكر ضياضي غرتي ) 210306 00

 - 3 يصطهحاخ ضياضيح تانهغح اإلَدهيسيح 210011 06

 1210011 3 لراءاخ ضياضيح تانهغح اإلَدهيسيح 210016 02

 - 3 انطياضح انخارخيح 210006 02

 1210006 3 انُظى انذتهىياضيح وانمُصهيح 210003 01

 - 3 ذحهيم انطياضح انؼايح 210066 06

 1210636 3 فكر ضياضي إضاليي 210033 61

 1210636 3 فكر ضياضي ػرتي حذيث ويؼاصر 210036 61

 - 3 االلرصاد انطياضي 210002 60

 - 3 األزياخ وفٍ انرفاوضإدارج  210001 22

 :، يتم اختيارها من المساقات التالية( ساعة معتمدة22) يخصص لها :االختيارية ساقات( المب
 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج اضى انًطاق رلى انًطاق خ

 - 3 يؤضطاخ انًدرًغ انًذَي 210666 0

دراسات متقدمة في االنظمة  210636 6
 السياسية        

3 1210666 

 1210300 3 انؼاللاخ انؼرتيح واالذحاد األوروتي 210303 3

 1210006 3 انطياضح انخارخيح األردَيح 210000 0

نذيًمراطيح وحمىق دراضاخ لي ا 210032 6

 اإلَطاٌ
3 - 

 - 3 ػهى االخرًاع انطياضي 210006 2

 - 3 دراضاخ إلهيًيح 210002 2

 - 3 انذونيحانؼىنًح وانؼاللاخ  210012 1

 1210002 3 انؼاللاخ االلرصاديح انذونيح 210011 6

يطرىي انطُح  3 َذوج ويشروع ذخرج 210066 10

 انراتؼح

 
 التي تقدمها كميات ومعاهد الجامعة. ، يختارها الطالب من المساقات( ساعات معتمدة3)يخصص لها :حرة مساقات: ثالثا
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 التي يقدمها المعهد لمساقاتا

 انًرطهة انطاتك انطاػاخ انًؼرًذج اضى انًطاق رلى انًطاق خ

 - 3 يثادئ انؼهىو انطياضيح 1210010 0

 - 3 يثادئ انؼاللاخ انذونيح 1210001 6

 - 3 انطياضح انؼايح يثادئ 1210000 3

 1210010 3 َظرياخ -انُظى انطياضيح 1210661 0

 - 3 األردَي انُظاو انطياضي 1210660 6

 - 3 يؤضطاخ انًدرًغ انًذَي 1210666 2

 1210661 3 انُظى انطياضيح انًمارَح 1210666 2

 1210661 3 دراسات في النظم االنتخابية          1210666 1

 - 3 (0فكر ضياضي غرتي) 1210636 6

 1210666 3 السياسية         األنظمةدراسات متقدمة في  1210636 01    

 1610000 3 انماَىٌ انذوني انؼاو 1210601 00

 - 3 وانذونيح انًُظًاخ اإللهيًيح 1210600 06

 - 3 اندغرافيح انطياضيح )انديىتىنركص( 1210606 03

 1210001 3 َظريح انؼاللاخ انذونيح 1210300 00

 1210300 3 انؼاللاخ انؼرتيح واالذحاد األوروتي 1210303 06

 1210300 3 في انؼاللاخ انذونيححهمح تحث  1210300 02

 - 3 لضايا دونيح يؼاصرج 1210306 02

 - 3 انرًُيح انطياضيح 1210360 01

 - 3 َظى ضياضيح ػرتيح 1210366 06

 - 3 انُظريح انطياضيح 1210336 61

 - 3 انرأي انؼاو واإلػالو 1210303 60

 1210010 3 يُاهح انثحث في انؼهىو انطياضيح 1210300 66

 1210636 3 (6فكر ضياضي غرتي) 1210306 63

 1210636 3 دراسات تطبيقية في التحليل السياسي  1210302 60

 - 3 يصطهحاخ ضياضيح تانهغح اإلَدهيسيح 1210011 66

 1210011 3 لراءاخ ضياضيح تانهغح اإلَدهيسيح 1210016 62

 - 3 انطياضح انخارخيح 1210006 62

 1210006 3 انذتهىياضيح وانمُصهيحانُظى  1210003 61

 1210006 3 انطياضح انخارخيح األردَيح 1210000 66

 - 3 ذحهيم انطياضح انؼايح 1210066 31

 - 3 فكر ضياضي إضاليي 1210033 30

 1210636 3 فكر ضياضي ػرتي حذيث ويؼاصر 1210036 36

 - 3 انذيًمراطيح وحمىق اإلَطاٌ 1210032 33

   انذيًمراطيح وحمىق اإلَطاٌدراضاخ في  1210032 30

 - 3 االلرصاد انطياضي 1210002 36

 - 3 دراضاخ إلهيًيح 1210002 32

 -   3 إدارج األزياخ وفٍ انرفاوض 1210001 32

 - 3 انؼىنًح وانؼاللاخ انذونيح 1210012 31

 - 3 انؼاللاخ االلرصاديح انذونيح 1210011 36

 انطُح انراتؼح 3 ذخرجَذوج ويشروع  1210066 01
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 انخطح االضررشاديح نطهثح ذخصص انؼهىو انطياضيح

 6102/6102نهؼاو اندايؼي 
 

 السنة األولى
 الفصل الثاني الفصل األول

انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

 عهٕو عظكزٚح 066666 -

 )يرطهة خايعح(

 2 يرطهة خايعح 6163166 فمّ 2

 انرزتٛح انٕطُٛح 6061166 تٛد انحكًح

 )يرطهة خايعح(

 2 يرطهة خايعح - - 2

 2 يرطهة يعٓذ 6161162 االلرصاد 2 يرطهة يعٓذ 6361111 انمإٌَ

 2 َظزٚاخ-انظٛاطٛحانُظى  6061336 تٛد انحكًح 2 يرطهة يعٓذ 6061111 تٛد انحكًح

 2 يثادئ انعاللاخ انذٔنٛح 6061116 تٛد انحكًح 2 يثادئ انعهٕو انظٛاطٛح 6061161 تٛد انحكًح

 06   انًدًىع 06   انًدًىع

 
 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول
انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

 2 يرطهة خايعح - - 2 يرطهة خايعح - -

ذخصببببببببص  يرطهببببببببة - تٛد انحكًح

 اخرٛار٘

 2 يرطهة ذخصص اخرٛار٘ - - 2

 2 يرطهة يعٓذ - تٛد انحكًح 2 يرطهة يعٓذ  - تٛد انحكًح

انبببببببببببُظى انظٛاطبببببببببببٛح  6061331 تٛد انحكًح

 انًمارَح

 2 (1غزتٙ )فكز طٛاطٙ  6061323 تٛد انحكًح 2

 2 انًُظًاخ اإللهًٛٛح ٔانذٔنٛح 6061341 تٛد انحكًح 2 انمإٌَ انذٔنٙ انعاو 6061346 تٛد انحكًح

 2 اندغزافٛح انظٛاطٛح )اندٕٛتٕنركض( 6061343 تٛد انحكًح - - - -

 01   انًدًىع 06   انًدًىع

 
 السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول
انطاػاخ  اضى انًطاق انًطاقرلى  انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

 2 يرطهة خايعح - - 2 يرطهة خايعح - -

يرطهببببببببببببة ذخصببببببببببببص  - تٛد انحكًح

 اخرٛار٘

 2 يُاْح انثحث فٙ انعهٕو انظٛاطٛح  6061244 تٛد انحكًح 2

 2 ذخصص اخرٛار٘ يرطهة - تٛد انحكًح 2 َظزٚح انعاللاخ انذٔنٛح 6061211 تٛد انحكًح

 2 (3فكز طٛاطٙ غزتٙ) 6061241 تٛد انحكًح 2 انرًُٛح انظٛاطٛح 6061231 تٛد انحكًح

 2 انُظزٚح انظٛاطٛح 6061223 تٛد انحكًح 2 يرطهة خايعح  - -

يصبببببببطهحاخ طٛاطبببببببٛح تانهغبببببببح  6061466 تٛد انحكًح - - - -

 اإلَدهٛشٚح

2 

 01   انًدًىع 06   انًدًىع
 

 السنة الرابعة
 الفصل الثاني الفصل األول

انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج
انطاػاخ  اضى انًطاق رلى انًطاق انكهيح/انًؼهذ

 انًؼرًذج

 2 ذحهٛم انظٛاطح انعايح 6061431 تٛد انحكًح 2 يرطهة خايعح - -

 2 عهى االخرًاع انظٛاطٙ 6061441 تٛد انحكًح 2 يرطهة يعٓذ - تٛد انحكًح

فكبببز طٛاطبببٙ عزتبببٙ حببببذٚث  6061421 تٛد انحكًح

 ٔيعاصز

 2 انُظى انذتهٕياطٛح ٔانمُصهٛح 6061412 تٛد انحكًح 2

 2 لزاءاخ طٛاطٛح تانهغح اإلَدهٛشٚح 6061463 تٛد انحكًح 2 انظٛاطح انخارخٛح 6061413 تٛد انحكًح

 2 انزأ٘ انعاو ٔاإلعالو 6061242 تٛد انحكًح 2 إطاليٙفكز طٛاطٙ  6061422 تٛد انحكًح

 2 االلرصاد انظٛاطٙ 6061440 تٛد انحكًح 2 إدارج األسياخ ٔفٍ انرفأض 6061441 تٛد انحكًح

 01   انًدًىع 01   انًدًىع
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 درجة البكالوريوس مساقاتوصف 
 في العموم السياسية

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662262مبادئ العموم السياسية )

Principles of Political Science       )المتطمب السابق: )ال يوجد 
مفهوم عمم السياسة، ومناهج البحث والتحميل السياسي، الدولة من حيث أركانها، النظريات المختمفة لتفسيير المساق التعريف بهذا يتناول 

أهيم اليينظم السياسيية، أشيكال اليدول، النخبية واليرأي العيام، واألحيزاب وجماعييات  ،ووظيافف الدوليةنشيتتها، ظياهرة السييادة وحيدود السييطرة، 
 الضغط.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662226مبادئ العالقات الدولية )

Principles of International Relations      )المتطمب السابق: )ال يوجد 
بالعالقات الدولية ومناهج دراستها، القوى الفاعمة في تمك العالقات عمى تطور النظام الدولي، تمهييد عين أهيم التعريف المساق  هذا يتناول

 المشكالت والمنظمات الدولية، والصراع المتكامل، أهم نظريات العالقات الدولية، السياسة الخارجية.
 

 ات( ساع3الساعات المعتمدة: )      (6662222) العامةالسياسة مبادئ 
Introduction of Public Policy       )المتطمب السابق: )ال يوجد 

األساسيية التيي تقيوم عميهيا فمسيفة الحكوميات تجيام البيرامج والخطيط المسيتخدمة فيي قطاعيات التنميية  المبيادئيتناول هيذا المسياق دراسية 
المختمفة، إضافة إلى دراسة طبيعية اللييات وارجيرا ات التيي توظيف فيي عممياتهيا السياسيية وارداريية لتنفييذ البيرامج، ميا اسيتخدام نمياذج 

 دراسية لدى الدول النامية والمتقدمة. 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662226نظريات )-م السياسية النظ
Political Systems- Theories      ( :6662262المتطمب السابق) 

التعريييف بييالنظم السياسييية والمنيياهج المسييتخدمة فييي دراسيية اليينظم، ارطييار البيفييي لمنظييام السياسييي بجوانبيي  الداخمييية المسيياق هييذا يتنيياول 
والخارجييية، المؤسسييات السياسييية الحكومييية ووييير الحكومييية، وأدا  النظييام السياسييي كمييا يتمثييل فييي السياسيية العاميية التركيييز عمييى بعييض 

 القة المواطن بهذا النظام مثل وظيفتي المشاركة والتنشفة السياسية. وظافف النظام السياسي والتي تحدد ع
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662222النظام السياسي األردني )
Jordanian Political System       )المتطمب السابق: )ال يوجد 

الكبرى وتتسيس إمارة شرق األردن، البيفة االجتماعية، نظام الحكم،  التعريف بالنظام السياسي األردني، الثورة العربيةالمساق هذا يتناول 
 السمطات الثالث التنفيذية والتشريعية والقضافية، التطور الديمقراطي والتعددية السياسية، األحزاب السياسية.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662222) مؤسسات المجتما المدني

Civil Society Organizations       )المتطمب السابق: )ال يوجد 
بالمجتما المدني وعناصرم وخصافص  واستعراض دور المؤسسات في التنمية الشاممة بشكل عام وبارصالح التعريف يتناول هذا المساق 

 سمية.السياسي بشكل خاص، ما استعراض تاريخي لدور مؤسسات المجتما المدني في الشراكة والتعاون ما أجهزة الدول الر 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662225النظم السياسية المقارنة )
Comparative Political Systems       ( :6662226المتطمب السابق) 

المتحييدة تطبيييق مفياهيم السياسية المقارنية فييي دراسية نظيم الحكيم الرفيسييية فيي العيالم مثيل الواليييات المتحيدة، المممكية المسياق هيذا يتنياول 
وفرنسا وألمانيا واليابان والصين، وذلك من حيث طبيعة السمات الرفيسية لكل نظام، المؤسسات الرسمية والمؤسسات وير الرسمية التنظييم 

 الحزبي، ودور جماعات المصالح في كل منها، ومكانة المعارضة السياسية تقويم أدا  كل منها.
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                ساعات (3) :المعتمدةالساعات                                                 (662229دراسات في النظم االنتخابية   ) 
Studies in Elections Systems                                                     (662226)  :المتطمب السابق 

السياسية المطبقة في الوحدات السياسية  األنظمةيستعرض المساق المفهوم القانوني والسياسي لألنظمة االنتخابية ، والوقوف عمى ابرز 
تحميل انعكاسات  إلىبشكل خاص كنظام االنتخاب مجمس النواب وقانون الالمركزية وقانون البمديات ، بارضافة  األردنبشكل عام وفي 

 ابي عمى التعددية والمشاركة السياسية وبالتالي عمى التنمية الشاممة .النظام االنتخ
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662232) (2وربي)فكر سياسي 
Western Political Thought(1)      ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

دراسيت  المختمفية، عالقتي  بحقيول المعرفية السياسيية األخيرى، التعرييف بيالفكر السياسيي وخصافصي  ومصيادرم ومنياهج يتناول هذا المساق 
 الفكر السياسي في الحضارات القديمة، الفكر السياسي اروريقي، الفكر السياسي الروماني، الفكر السياسي المسيحي.

 
 ساعات (3) : المعتمدةالساعات                                          ( 662235السياسية   ) األنظمةدراسات متقدمة في 

                                                       Advanced studies in political systems ( 662225) : المتطمب السابق 
، مثل السياسية  أنظمتهايتناول المساق استعراض ابرز المجاالت التي يتمحور عندها تقدم العديد من الدول الكبرى والنامية من خالل 

التي تسهم في رفا مستوى المجاالت  التنموية خاصة في كل من الواليات المتحدة  واألنظمةمؤسسية  القرار السياسي ، وتطبيق القوانين 
 والصين وماليزيا وتركيا.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662246القانون الدولي العام )

Public International Law       ( :6262222المتطمب السابق) 
التعريف بالقانون الدولي العام وخصافص  ومصادرم، وأشخاص ، ما التعريف بالنظيام القيانون اليدولي، وعالقتي  بيالنظم يتناول هذا المساق 

العتيراف باليدول والحكوميات القانونية الوطنية الدولة في إطار النظام القانوني الدولي ما ما يترتب عمى ذلك من قضيايا كالحيدود الدوليية وا
 والمسؤولية الدولية والتوارث الدولي.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662242) والدولية ارقميميةالمنظمات 

International and Regional Organizations    )المتطمب السابق: )ال يوجد 
والمناهج المختمفة في دراست  ما التركيز عمى دراسة األمم المتحيدة مين حييث نشيتتها التعريف بالنظام الدولي ونشتت ، يتناول هذا المساق 

 وهياكمها وأحكامها ودورها في القضايا العالمية ودراسة بعض التنظيمات ارقميمية ما التركييز عميى جامعية اليدول العربيية ومنظمية الميؤتمر
 ارسالمي.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662242الجغرافية السياسية/ الجيوبولتكس )

The Geopolitics        )المتطمب السابق: )ال يوجد 
التعريف بمفهوم الجغرافية السياسية، وتحميل العالقة المكانية لمدولة ومقوماتها االقتصادية والبشرية وأثرها عمى الوزن يتناول هذا المساق 

ات اهج البحث المختمفة ذات العالقة كالمنهج التاريخي والمورفولوجي وويرها،النظريالسياسي إقميميًا ودوليًا حاضرًا ومستقباًل،من
دراسات تطبيقية لمنظريات مثل:المجال الحيوي،البحري،القمب القاري،إسهامات ماكيندر، هاسهوفر،ماهان وويرهم، كية المختمفةالجيوبولت
 والتكتالت ارقميمية.كية ومدى مساهمتها في تحقيق األمن القومي تلالجيوبو 

 

 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662322نظرية العالقات الدولية )
Theory of International Relations      ( :6662226المتطمب السابق) 

التكاميل اليدولي، أنمياط الينظم نظريات دراسة العالقات الدولية، نظرية النسق الدولي، نظرية الصراع، نظرييات يتناول هذا المساق التعريف ب
الدولييية، نمييط القطييب الواحييد، نمييط القطبييين، نمييط تعييدد األقطيياب، التفاعييل الييدولي، المنظمييات الدولييية وارقميمييية، الشييركات دولييية النشيياط، 

 المنظمات الدولية وير الحكومية، حركات التحرر الوطني.



 01 

 
 ( ساعات3لساعات المعتمدة: )ا     (6662323) العالقات العربية واالتحاد األوروبي

Arab Relations and Europe Union     ( :6662322المتطمب السابق) 
ول يبحث المساق في دراسة العالقات العربية ما االتحاد األوروبي، ودراسة السياسات االقتصيادية والثقافيية واألمنيية بيين اليدول العربيية ود

 السياسي.االتحاد األوروبي ومجاالت التعاون 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662324حمقة بحث في العالقات الدولية )
Seminar in International Relations     ( :6662322المتطمب السابق) 

فتيرة ميا بعيد انهييار تطبيق نظريات العالقات الدولية عمى أنماط التفاعالت والتحوالت الدوليية المعاصيرة، وخصوصيًا فيي يتناول هذا المساق 
 االتحاد السوفييتي وبروز التكتالت السياسية الجديدة.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662325) قضايا دولية معاصرة

Contemporary International Issues     ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
طرح بعض القضايا الدولية وارقميمية ذات الطابا السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ما التركيز عمى الجانب السياسي  يتناول هذا المساق

 لمقضايا المراد دراستها، مثل العولمة، قضايا الحدود، المن الجماعي، اررهاب، ... الخ.
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )       (6662322التنمية السياسية )
Political Development        ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

تجاهييات تفسييير التخمييف السياسييي )التبعييية، الماركسييية، مراحييل النمييو(، أزمييات التنمييية اتعريييف التنمييية السياسييية، يتنيياول هييذا المسيياق ال
تحقييق التنميية السياسيية النميوذج الميبراليي الغربيي، السياسية، الشرعية، المشاركة السياسية، الهوية، التوزيا، التكامل القيومي، اتجاهيات 

 النموذج االشتراكي السمطوي، نموذج البيروقراطية، السمطوية.
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662322) نظم سياسية عربية
Arab Political Systems       ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

السياسية العربية، البيفة االجتماعيية لمينظم السياسيية العربيية، ودرجية التعدديية االجتماعيية فيي اليوطن التعريف بالنظم يتناول هذا المساق 
العربي، وماهية النظام ارقميمي العربي، وتقسيمات نظم الحكم فيي اليوطن العربيي، والحركيات األيدولوجيية األساسيية فيي اليوطن العربيي مين 

سالمية وليبرالية وماركسية، مش كالت التحول السياسي في الوطن العربي وخصوصًا قضية االنتقال من أشيكال الحكيم السيمطية إليى قومية وا 
 أوضاع تتسم باتساع المشاركة السياسية.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662332) النظرية السياسية

Political Theory        ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
السياسييية، تطوراتهييا وعالقتهييا بحقييول المعرفيية السياسييية األخييرى، وأقسييامها ممثميية فييي نظرييية القيييم: الحرييية، العداليية، التعريييف بالنظرييية 

لتحميمييية: القييوة، الدوليية والمجتمييا، النظرييية التجريبييية: مييدى عممييية الظيياهرة السياسييية، المسيياواة، الشييرعية، المشيياركة، الرقابيية، النظرييية ا
 ي التجريبي.نماذج من البحث السياس

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662343الرأي العام وارعالم )

Public Opinion & Communication      )المتطمب السابق: )ال يوجد 
التعريف بمفهوم مفهوم الرأي العام، ومراحل تكوين  ومحددات ، ووسافل التتثير عمى الرأي العام وأساليب قياس  المختمفة يتناول هذا المساق 

زة ارعالم ونظرية االتصال، ونظم االتصال المختمفة، واألسس الفمسفية التي تقوم عميها، دور ارعالم في التنميية، البعيد اليدولي لعميل أجهي
 ارعالم.
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 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662344مناهج البحث في العموم السياسية )
Research Methodology in Political Science     ( :6662262المتطمب السابق) 

خطوات المنهج العمميي، المشيكمة البحثيية: الفيروض العمميية، اختييار الفيروض، اقترابيات البحيث فيي العميوم السياسيية، يتناول هذا المساق 
البيانات:المقابمية، االسيتبيان، دراسية  افيية الوظيفيية، المؤسسية الجدييدة، صينا القيرار، النظيام اليدولي، أسياليب جميابناالقتراب التنظيمي، ال

الحاليية، أسيياليب تحميييل البيانييات: األسييموب ارحصييافي، تحميييل المضييمون، اسييتخدام الحاسييوب، كيفييية التوصييل إلييى تعميمييات فييي الدراسييات 
 السياسية.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662345) (2)فكر سياسي وربي

Western Political Thought(2)      ( :6662232المتطمب السابق) 
 .في العصر الحديثتعريف الطمبة بالفكر السياسي الغربي من خالل استعراض آرا  وأفكار أبرز الفالسفة والمفكرين يتناول هذا المساق 

 

ساعات    ( 3): الساعات المعتمدة  (                                       662346 )دراسات تطبيقية في التحميل السياسي 
Empirical studies in political analysis                                          (662343) :المتطمب السابق  

وتوظيف الوسافل العممية والعممية في عممية تحميل الدراسات السياسية بمختمف موضوعاتها باستخدام  إدراكيتناول المساق كيفية 
العممية  األساليبالموضوعات التي تعتمد عمى منهج تحميل المضمون )الكمي والنوعي( ، وذلك حتى يتمكن الطمبة من التعرف عمى ماهية 

 السياسية ومسار صنا واتخاذ القرار عمى المستوى المحمي والدولي. األحداثالقادرة عمى تحميل واقا ومستقبل 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662466) مصطمحات سياسية بالمغة ارنجميزية
Political Concepts in English Language    ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
سيية وتعريفاتهيا وشيرحها بالمغية ارنجميزيية، مثيل مفهيوم الدولية، السييادة، السيمطة، يتناول هذا المساق تعريف الطمبة بيتهم المفياهيم السيا

 .. الخ.الدولية.القوة، األحزاب السياسية، التنمية، الدبموماسية، المنظمات 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662462قرا ات سياسية بالمغة ارنجميزية )
Readings of Politics in English Language     ( :6662466المتطمب السابق) 

يقرر مجمس المعهد موضوعًا أو أكثر يكون محورًا لمقرا ات المتنوعة التي يقوم الطالب بدراستها مثل: التحول الديمقراطي، العولمة، 
 .الخ… التسوية السممية لممنازعات، صراع الحضارات

 
 ( ساعات3المعتمدة: )الساعات       (6662422السياسة الخارجية )
Foreign Policy         (:ال يوجدالمتطمب السابق) 
التعريف بالسياسة الخارجية وخصافصها ووحدات التحمييل فيهيا، ميا دراسية المتغييرات التيي تشيكل السياسية الخارجيية، يتناول هذا المساق 

سية الخارجيية ليبعض اليدول الرفيسيية فيي العالقيات الدوليية وعممية صينا الساسية الخارجيية بميا فيي ذليك عمميية صينا القيرار، وكيذلك السيا
 كالواليات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا، وروسيا، واليابان، بارضافة إلى األردن.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662423النظم الدبموماسية والقنصمية )

Diplomatic & Consular Systems      ( :6662422المتطمب السابق) 
النظم الدبموماسية: تاريخ الدبموماسيية وخصافصيها وعالقتهيا بيالعموم األخيرى، تعييين رؤسيا  البعثيات، تعييين يتناول هذا المساق التعريف ب

، أعضا  البعثات الدبموماسيية، اختصاصيات الممثيل الدبموماسيي، بيد  وانتهيا  البعثية الدبموماسيية، تياريخ الينظم القنصيمية، أنيواع القناصيل
تكييوين البعثييات القنصييمية، اختصاصيياتهم، حصييانات البعثييات القنصييمية، الفييرق بييين القناصييل والممثمييين الدبموماسيييين، بييد  انتهييا  البعثيية 

 القنصمية.
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 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662424) األردنية السياسة الخارجية
Jordan Foreign Policy        (:6662422 المتطمب السابق) 

تحميييل السياسيية الخارجييية األردنييية ميين جوانييب أبعادهييا، ومرتكزاتهييا وأهييدافها، بارضييافة إلييى دراسيية أجهزتهييا، ومؤسسيياتها يتنيياول المسيياق 
 دنية.السياسية والدبموماسية كذلك التعريف بكيفية صنا القرار والخطوات المتبعة والمؤثرات الداخمية والدولية عمى السياسة الخارجية األر 

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662425) تحميل السياسة العامة

Public Policy Analysis       ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
تعريف السياسة العامة، عالقتهيا بياردارة العامية، عالقتهيا بالنظيام السياسيي، مراحيل إعيداد السياسيات العامية، أسياليب يتناول هذا المساق 

سيييتخراجية: الضيييرافب، السياسيييات التوزيعيييية: التعمييييم سياسيييات الرفيييام رتحمييييل السياسييية العامييية، أنمييياط السياسيييات العامييية، والسياسيييات ا
ة االجتماعي، السياسات التنظيمية، تقويم أدا  السياسات العامة، طريقة التكمفة والعافد طريقة المؤشرات االجتماعيية، صينا السياسية العامي

 في األردن.
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662433إسالمي ) سياسيفكر 
Islamic Political Thought       ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

التعريف بالفكر السياسي ارسالمي، خصافص  ومصادرم ونشتت ، المفاهيم الكبرى في الفكر السياسيي ارسيالمي، السيمطة، الحريية، الدولية، 
مواقف المذاهب والمدارس الرفيسية، السنة، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، الفكر السياسي لي: الفارابي، الماوردي والغزالي، ابن تيمية، العدالة، 

 ابن خمدون، اتجاهات الفكر السياسي ارسالمي في عصر النهضة والعصر الحديث.
 

 ( ساعات3)الساعات المعتمدة:      (6662435فكر سياسي عربي حديث ومعاصر )
Modern and Contemporary Arab Political Thought    ( :6662232المتطمب السابق) 

تعريف الفكر السياسيي الحيديث مين القضيايا التيي شيغمت الفكير السياسيي العربيي الحيديث، أهيم اتجاهيات الفكير السياسيي العربيي الحيديث: 
التيي شيغمت الفكير العربيي: النهضية، الهويية، العروبية وارسيالم، العالقية ميا الغيرب، ارسالمي، القومي، الميبرالي، االشتراكي، أهم القضيايا 

 دراسة أفكار بعض المفكرين العرب من اتجاهات مختمفة.
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662436حقوق ارنسان )الديمقراطية و 
Democracy and Human Rights      ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

، فيشيرح مفهيوم حيق ارنسيان، واألسيس الدينيية والفمسيفية لهيذا مفياهيم الديمقراطيية وحقيوق ارنسيان والعالقية بينهميالمسياق يتناول هيذا ا
 المفهوم، خصافص حقوق ارنسان، أنواعها، الرؤى المختمفة لها، دور المنظمات الدولية، عالقتها بالسياسات الخارجية لمدول الكبرى.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662437حقوق ارنسان )الديمقراطية و دراسات في 

Democracy and Human Rights Studies in     ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
ا ، فيشيرح مفهيوم حيق ارنسيان، واألسيس الدينيية والفمسيفية لهيذلمسياق مفياهيم الديمقراطيية وحقيوق ارنسيان والعالقية بينهميايتناول هيذا ا

 المفهوم، خصافص حقوق ارنسان، أنواعها، الرؤى المختمفة لها، دور المنظمات الدولية، عالقتها بالسياسات الخارجية لمدول الكبرى.
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662445عمم االجتماع السياسي )
Political Sociology        المتطمب السابق: ال يوجد 

أثر البيفة االجتماعية واالقتصادية عمى النظيام السياسيي والممارسية السياسيية،  -العالقة بين الدولة والمجتما -السياسيتعريف االجتماع 
نظرية القوة، وجهًا القوة: السمطة والنفوذ، المجتما المدني وعالقت  بالنظيام السياسيي، دور مؤسسيات المجتميا الميدني األحيزاب، جماعيات 

 االتحادات والنقابات.المصالح، المجتمعات، و 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662446االقتصاد السياسي )
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Political Economy        ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
التعريف باالقتصاد السياسي ومناهج البحث المستخدمة والعالقة المتبادلة بين كل من عمم االقتصياد والسياسية، مراحيل يتناول هذا المساق 

األساسية الذي يقوم عميها هذا العميم، تطيورم مين خيالل تحمييل ونقيد النظرييات التيي يشيتمل عميهيا التبعيية وويرهيا، مفهيوم  والمبادئتطورم 
 م السياسي عمى التنمية والتعاون والتخطيط محميًا ودوليًا ومدى مساهمة ذلك في تتمين االستقرار الوطني.النظا وتتثيرصناعة القرار 

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )       (6662447دراسات إقميمية )

Regional  Studies        ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
اختيار إحدى المناطق ذات السمات المتشابهة ودراستها تفصيميًا مثل: العيالم العربيي، أمريكيا الالتينيية، أفريقييا، جنيوب  يتناول هذا المساق

 آسيا، جنوب شرق آسيا، شرق أوروبا، البمقان، وذلك من حيث: السمات العامة لمنظم السياسية، العالقات ارقميمية عالقاتها الدولية، أهيم
 التي توجهها، التعاون والصراع فيما بين دولها.المشكالت السياسية 

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662448) إدارة األزمات وفن التفاوض

Crisis Management and Negotiation Skills    ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
لى تعريف المفاوضات ما تبيان عناصيرها وأهميتهيا، كميا سييعالج  يتناول هذا المساق إلى دراسة طبيعة المفاوضات من سموك وفن وعمم وا 

هييذا المسيياق خصييافص العناصيير التفاوضييية وشييروط حييدوث العممييية التفاوضييية، وسيييعمد فييي هييذا الصييدد إلييى دراسيية إدارة األزمييات لكييل 
 عناصرها.

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662487) لدوليةالعولمة والعالقات ا

Globalism and International Relations    ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
أبعادهيا السياسيية واالقتصيادية والمجتمعيية والثقافيية، بارضيافة إليى تيتثير دراسية يل التياريخي لهيا و ناول المساق مفهيوم العولمية والتتصييت

 العالقات ارقميمية والدولية.العولمة عمى 
 

 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )     (6662488العالقات االقتصادية الدولية )
International Economic Relations      ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 

عييرض لمنظرييات االقتصييادية الدوليية ومفهييوم التكيتالت االقتصييادية ارقميميية وتطورهييا والمنظميات االقتصييادية الدولييية يتنياول هييذا المسياق 
وأثرهييا عمييى النظييام القييومي والعييالمي ودورهييا فييي تكييييف البنيييات السياسييية لمييدول األعضييا  ، سياسييات المصييالح والصييراع الييدولي ورسييم 

ومراكز النفوذ، المديونية الخارجية التكنولوجيا والعالقات الدولية، التجارة الدولية، مواد الشمال والجنوب، السياسات الدولية، تكوين األحالف 
 .الخ… االتحاد األوروبي، الشركات متعددة الجنسية، منظمة التجارة العالمية، العولمة

 
 ( ساعات3الساعات المعتمدة: )      (6662499)  ندوة ومشروع تخرج

Seminar and Graduation Project     ( :ال يوجدالمتطمب السابق) 
البحيث العمميي التيي درسيها الطاليب فيي ميادة منياهج البحيث ومراحيل يقوم الطالب بإجرا  بحث عممي كامل عن طريق تطبيق كافية خطيوات 

المساق، وعمى أن يناقش من خالل لجنية بإجرا  دراسة بحثية حول موضوع يحددم مدرس يقوم الطالب  ، وأيضاً ةالعممي في العموم السياسي
 من المعهد.

 


