
كلیة العلوم السیاسیة -جامعة بغداد / دراسة ماجستیر باختصاص حكومات محلیة / 2017-2016

المفرداتالوحداتالساعاتالمادةالكورسالتخصصالفرع / القسم الكلیةت

1
العلوم 

حكومات محلیة تخصص دقیق حلقة االولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة
االدارة االستراتیجیة للحكم المحلي2نظري3دراسیة

2
العلوم 

2نظري3حكومات محلیة عاماالولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة
الالمركزیة وتناقضاتھا في العراق في ضوء 

دستور 2005

3
العلوم 

حكومات محلیة -تخصص دقیق االولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة
دور االحزاب السیاسیة في العمل المحلي2نظري3حلقة دراسیة

4
العلوم 

تجارب تطبیقیة لنظم الحكم المحلي2نظري3حكومات محلیة -تخصص دقیقاالولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة

5
العلوم 

موازنات مالیة عامة2نظري3حكومات محلیة عاماالولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة

6
العلوم 

Headway academic skill / level 1مستوفينظري2مادة باللغة االنكلیزیةاالولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة

7
العلوم 

يةاالولماجستیرالحكومات المحلیةالسیاسیة ل ية + 2Termsنظري3العلوم السياسية مادة باللغة االن ل العلوم السياسية مادة باللغة االن

دة. لامجستري (24) و لسنة التحضريیة  دات العلمیة  للكورس االول =12 وحدة مجموع الو
دة. دات الرسا (12) و دد و

دة. دات (36) و لو موع اللكي  ا



كلیة العلوم السیاسیة -جامعة بغداد / دكتوراه للعام 2016-2017 فرع الدراسات الدولیة 

المفرداتالوحداتالساعاتالمادةالكورسالتخصصالفرع / القسم الكلیةت

االول دكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة1
الدراسات الدولیة / 
( تخصص دقیق ) 
حلقة دراسیة

النسویة والتنظیر في العالقات الدولیة 2نظري 3

فكر  سیاسي عام / االول دكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة2
مشترك

الرؤیة النقدیة في الفكر الغربي المعاصر2نظري 3

 الدراسات الدولیة / االول دكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة3
تخصص دقیق

السیاسة الخارجیة االمریكیة في ادارة ازمات الشرق 3نظري3 
االوسط بعد عام 2011

Headway academic skill / level 2  / مستوفينظري 2مادة باللغة االنكلیزیةاالولدكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة4

الدراسات دولیة عام االول دكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة5
/ مشترك

دور اقتصاد المعرفة في ادارة السیاسة الدولیة3نظري 3

االول دكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة6
 الدراسات الدولیة / 
تخصص دقیق حلقة 

دراسیة
حروب الطاقة والمیاة في الشرق االوسط3نظري 3

العلوم السیاسیة االولدكتوراهالدراسات الدولیةالعلوم السیاسیة7
العلوم السیاسیة مادة باللغة االنكلیزیة + 2نظري 3مادة باللغة االنكلیزیة

Terms

دة. كتوراه (30) و لسنة التحضريیة  دات العلمیة  للكورس االول = 15 وحدة مجموع الو
دة. ة (40) و ٔطرو دات ا دد و
دة. دات (70) و لو موع اللكي  ا



فرع الفكر السیاسي كلیة العلوم السیاسیة -جامعة بغداد دكتوراه للعام 2017-2016

المفرداتالوحداتالساعاتالمادةالكورسالتخصصالقسم / الفرعالكلیةت

العلوم 1
خصائص الخطاب االسالمي المتطرف3نظري3فكرسیاسیة عام / االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

العلوم 2
فكر سیاسي / االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

دور النخب التكنوقراط االمریكان في 3نظري3تخصص دقیق مشترك
عملیة صنع السیاسات واتخاذ القرار

العلوم 3
 / Headway academic skillمستوفي نظري (2)مادة باللغة االنكلیزیة االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

level 2

العلوم 4
االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

فكر سیاسي / 
تخصص دقیق (حلقة 

دراسیة)
نقد النظریة النسبیة 2نظري3

العلوم 5
االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

فكر سیاسي / 
تخصص دقیق حلقة 

دراسیة
اثر المدرسة الرواقیة في الفمر الغربي 3نظري3

المعاصر

العلوم 6
الرؤیة النقدیة في الفكر الغربي المعاصر 2 نظري 3فكر سیاسي عام / مشتركاالولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

العلوم 7
العلوم السیاسیة مادة االولدكتوراهفكر سیاسيالسیاسیة

العلوم السیاسیة مادة باللغة االنكلیزیة+ 2نظري3باللغة االنكلیزیة
Terms

دة. كتوراه (30) و لسنة التحضريیة  دات العلمیة  للكورس االول = 15 وحدة مجموع الو
دة. ة (40) و ٔطرو دات ا دد و
دة. دات (70) و لو موع اللكي  ا



كلیة العلوم السیاسیة -جامعة بغداد فرع النظم السیاسیة / دكتوراه للعام 2017-2016

المفردات الوحداتالساعاتالمادةالكورسالتخصصالفرع / القسمالكلیةت

العلوم 1
السیاسیة

النظم 
االولدكتوراهالسیاسیة

نظم سیاسیة / 
(تخصص دقیق) حلقة 

دراسیة
3نظري 3

المتغیرات الموضوعیة في عملیة رسم 
السیاسات العامة

العلوم 2
السیاسیة

النظم 
االولدكتوراهالسیاسیة

نظم سیاسیة / 
(تخصص دقیق) - 
حلقة دراسیة

الیات بناء السلم االھلي في الدول العاجزة2نظري 3

العلوم 3
السیاسیة

النظم 
االولدكتوراهالسیاسیة

فكر سیاسي عام / 
مشترك

دور النخب التكنوقراط االمریكان في عملیة 2نظري  3
صنع السیاسات واتخاذ القرار

العلوم 4
السیاسیة

النظم 
االولدكتوراهالسیاسیة

نظم  سیاسیة تخصص 
دقیق

الضمانات الدستوریة والسیاسیة للدولة 3نظري 3
القانونیة

العلوم 5
السیاسیة

النظم 
 Headway academic skill / levelمستوفينظري  2مادة باللغة االنكلیزیةاالولدكتوراهالسیاسیة

3

العلوم 6
السیاسیة

النظم 
العلوم السیاسیة مادة االولدكتوراهالسیاسیة

العلوم السیاسیة مادة باللغة االنكلیزیة 2نظري 3باللغة االنكلیزیة
Terms +

العلوم 7
السیاسیة

النظم 
االولدكتوراهالسیاسیة

دراسات دولیة عام / 
مشترك

دور اقتصاد المعرفة في ادارة السیاسة الدولیة3نظري 3

دة. كتوراه (30) و لسنة التحضريیة  دات العلمیة  للكورس االول = 15مجموع الو
دة. ة (40) و ٔطرو دات ا دد و
دة. دات (70) و لو موع اللكي  ا
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