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٤

ديمـــــتق

يسرنا ان نقدم للقراء الكرام من المهتمين بالشأن العلمي والمعرفة االكاديمية دليل كليتنا  
كأي  ، ومما الشك فيه فـأن الدليل الحالي.الجديدةبصيغته٢٠١٣م  كلية العلوم السياسية للعا، موقرةال

لمالك التدريسي الن تلك  العلمية ليط بجميع نشاطات الكلية ومجهوداتهاال يمكن ان يح، دليل اخر
يكون هذا الدليل حاويا  نْ أننا نطمح  إاال  ، تحصر في دليلنْ أوسع وأكبر وأكثر من أمجهودات

.وبشكل معقول ومقبول  
طاريح فحسب بل المفردات  لم يقتصر على احتوائه على عناوين الرسائل واالالجديدوالدليل

. تدرس في الكليةالتيوالمناهج  
وكل خريجي  ، نتمنى ان يكون هذا الدليل مرشدا ذا فـائده علمية ومعرفية لطلبة الدراسات العليا

.العزيزكليات العلوم السياسية ومن يهتم بحركة التوثيق العلمي والمعرفي في عراقنا
والتدريسيين في الكلية  الموظفينهذا الدليل كان ناتجاً لجهود العديد من  نْ واخيرا نقول إ

واخيرا العبد الفقير كاتب  ، الذي دقق الدليل لغوياً عوني صبري غايبالمدرس المساعد  ومنهم  
.خادم الكلية.. هذه السطور

العميـــــــــد



٥

عمداء الكلية

)داباالَ ئيس قسم العلوم السياسية في كلية  ر (١٩٥٩محمدد فـاضل زكي  ٠أ
١٩٩٥- ١٩٨٧حسونيق عبد الرزاقد شف٠أ

١٩٩٨- ١٩٩٥حسينجاسم  د نزار٠أ
٢٠٠٠- ١٩٩٨د رياض عزيز هادي       ٠أ
٢٠٠١- ٢٠٠٠خضرد هاني ألياس  ٠أ
٢٠٠٣-٢٠٠٢هاشم عبد الوهاب     د محمد مظفر٠أ

٢٠٠٦- ٢٠٠٣د رياض عزيز هادي           ٠أ
٢٠١١- ٢٠٠٦فياض          سند عامر ح٠م٠أ
٢٠١١عبد الجبار احمد عبد اهللا      .د.أ



٦

القسـم ثـم انتقـل ،فـي كلیـة االداب) وم السیاسیةلقسم الع(تأسس اذ١٩٥٩تعود نشأة الكلیة الى عام :نشأة الكلية
وباعادة تنظیم جامعـة بغـداد عـام ،)كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة(باسم ١٩٦٣عام الى كلیة جدیدة تم تأسیسها

تحــول القســم الــى كلیــة ١٩٨٧وفــي عــام . صــبح قســم العلــوم السیاســیة جــزءًا مــن كلیــة القــانون والسیاســةأ، ١٩٦٩
).كلیة العلوم السیاسیة(سم بامستقلة جدیدة 



٧

ھاواھدافتھاورسالكلیة العلوم السیاسیة رؤیة 

:الرؤیة": اوال
دارة الشأن العام إلیاتآالعلمیة باصول وقواعد والسیاسیة المعرفة تدریس تعمیق وترصین 

دول العالم المختلفة على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة السیاسیة وصوال والعراقفي)الحكم(
خالل مناھج علمیة رصینة وعلى مستوى عال من النضج العلمي والسیاسي عداد مختصین من إالى 

.لخدمة بلدنا

:الرسالة": ثانیا
على الصعیدین العلوم السیاسیة بأصول العلوم السیاسیة ومبادئھا وأسسھا وقواعدھاأن یلمَّ دارسو

على شوؤن الدولةدارةإعلى والقدرة الرسمي والشعبي وتخریج متخصصین یمتلكون المعرفة السیاسیة 
.المستویات المحلیة والوطنیة والدولیة

:ھدافألا": ثالثا
عداد مؤھلین للتعمق في دراسة علم السیاسة مزودین باسلوب التفكیر العلمي والقدرة على البحث إ

االكادیمي والتقصي عن الحقیقة العلمیة في میدان الفكر السیاسي والنظم السیاسیة والعالم الثالث 
.راسات الدولیةوالد

للعمل في وزارة الخارجیة والجامعات والمنظمات الدولیة واالقلیمیة والوظائف مختصةمالكاتعداد إ
.المتعلقة باالعالم والعالقات العامة وتدریس حقوق االنسان والدیمقراطیة

لمي في میادین الدراسات السیاسیة واالبحاث والنظریات السیاسیةتشجیع البحث الع.
الدولة ذات العالقة وللمنظمات الدولیة واالقلیمیة ومؤسسات االستشارات العلمیة لوزارات ودوائر قدیمت

.المجتمع المدني



٨

س الكليةـــمجل
:اسماؤهماآلتیةیتكون مجلس الكلیة من السادة 

.)رئیس المجلس( الكلیة عمید–عبد الجبار احمد عبداهللالدكتور االستاذ. ١
).وخبیر المجلسعضواً (اذ الدكتور جهاد تقي الحسني رئیس اللجنة العلمیة في الكلیة االست.٢
).عضواً (معاون العمید لشؤون الطلبة –االستاذ المساعد الدكتور مثنى على حسین . ٣
).عضواً (معاون العمید للشؤون العلمیة والدراسات العلیا–امل هندي كاطع ره المساعد الدكتو االستاذ . ٤
") عضوا(معاون العمید للشؤون االداریة والمالیة –حمزةاالستاذ المساعد الدكتور حازم علي .٥
).عضواً (فرع الفكر السیاسيرئیس–كاطعسناء كاظماالستاذ المساعد الدكتورة . ٦
).عضواً (رئیس فرع النظم السیاسیة والعالم الثالث–دكتور عمر جمعة عمران المدرس ال. ٧
).عضواً (الدولیةالدراساترئیس فرع –الدكتور نزار اسماعیل عبد اللطیفاالستاذ.٨
.امین مجلس الكلیة–أسعد طارش عبد الرضا الدكتورالمدرس .٩

:یأتيكما ،العلمیة لها صالحیات االقسامثالثة فروع علمیة  تضم الكلیة :العلميةالفروع
) ١٢(بمرتبـــة اســـتاذ مســـاعد، و) ٩(بمرتبـــة اســـتاذ، و) ٤(، مـــنهمتدریســـیاً ) ٢٧(ویضـــم : الدراســـات الدولیـــةفـــرع. ١

.بمرتبة مدرس مساعد ) ٢(، ومدرسبمرتبة 
) ٩(بمرتبـــة اســـتاذ مســـاعد، و) ١٠(و،بمرتبـــة اســـتاذ) ٣: (تدریســـیًا، مـــنهم) ٣١(ویضـــم : الفكـــر السیاســـيفـــرع. ٢

.بمرتبة مدرس مساعد ) ٩(، وبمرتبة مدرس
اعدبمرتبـة اسـتاذ مسـ) ٦(بمرتبـة اسـتاذ، و) ٦:(تدریسیًا، مـنهم) ٢٢(ویضم : الم الثالثالنظم السیاسیة والعفرع. ٣
.بمرتبة مدرس مساعد) ٣(و، بمرتبة مدرس) ٧(و، 



٩

عبد الجبار أحمد عبد اهللا.د.أ
عميد الكلية و رئيس مجلس الكلية  

حازم علي حمزة.د.م.أ
للشؤون االدارية  ون العميد  امع

والمالية

أمل هندي كاطع. د.م.أ
للشؤون العلمية  معاون العميد  

والدراسات العليا

مثنى علي حسين  . د.م.أ
العميد لشؤون الطلبةمعاون  

عمر جمعة عمران  . د.م
رئيس فرع النظم السياسية

سناء كاظم كاطع  . د.م.أ
فرع الفكر السياسيرئيس

نزار اسماعيل عبد اللطيف.د.أ
رئيس فرع الدراسات الدولية



١٠

ةليـــــــفي الكبراءــــنة الخــــــلج

صادقد تقي  جها. د.أ-١

غانم محمد صالح. د.أ-٢

حسان محمد شفيق. د.أ-٣

حسين علوان حسين. د.أ- ٤

سعد حقي توفيق. د.أ-٥

حسام باقر عباس. د.أ-٦

حميد شهاب احمد. د.أ-٧

نزار اسماعيل عبد اللطيف. د.أ-٨

احمد نوري النعيمي. د.أ-٩

بلقيس محمد جواد. د.أ- ١٠

ب محمودعجميل مص. د.أ-١١

سعد منعم نافع. د.أ- ١٢



١١

ةــــــنظام الدراس

)الصباحیة والمسائیة(مرحلة البكالوریوس : والً أ

. فـي العلـوم السیاسـیةربع سنوات تنتهي بمنح الطالب درجـة البكـالوریوسأن مدة الدراسة في هذه المرحلة إ
والنظام المعمول به هو . للعلوم السیاسیةفي منح هذه الدرجة في االختصاص العام الثالثةلفروع العلمیةوتشترك ا

ولغة التدریس هي اللغة العربیة باستثناء موضوع تخصصـي واحـد یـدرس باللغـة االنكلیزیـة فـي كـل ، النظام السنوي
:التیةلسنویة االمنهاج الدراسي للبكالوریوس الموضوعات ایتضمن و . سنة من سنوات مرحلة البكالوریوس

حةاالستراوقتفي لطلبة ا



١٢

ىاالولالمرحلةمنهاج 
عدد الوحداتالمواد الدراسیة

٣المقارنةاالنظمة السیاسیة والدستوریة. ١
٣علم السیاسةالمدخل الى . ٢

٢حقوق االنسان والحریات العامة. ٣
٢اللغة العربیة. ٤

٢الحاسوب. ٥
٢المدخل لدراسة القانون.٦

٢االقتصاد. ٧
٢)االنكلیزيب(ة م السیاسمقدمة في عل. ٨

٢تاریخ العالقات الدولیة. ٩

ةالثانیالمرحلةمنهاج 
عدد الوحداتالمواد الدراسیة

٣العالقات الدولیة.١
٣الفكر السیاسي القدیم والوسیط. ٢

٢علم االجتماع السیاسي. ٣
وأفریقیا العالم الثالثالمشكالت السیاسیة في . ٤

وأمریكا الالتینیة
٣

٢الحكومات المحلیة. ٥
٢التطورات السیاسیة المعاصرة في العراق. ٦

٢القانون الدولي العام. ٧
٢)باالنكلیزي(المنظمات الدولیة. ٨



١٣

ثةالثالالمرحلةمنهاج 
عدد الوحداتالمواد الدراسیة

٣األحزاب السیاسیة. ١
٣عربیةحكم نظم . ٢

٣یثالفكر السیاسي الغربي الحد.٣
٢العالقات االقتصادیة الدولیة. ٤

٢)باالنكلیزي(م السیاسیة المعاصرة النظ. ٥
٣السیاسي العربي اإلسالميالفكر . ٦

٢المنظمات الدولیة. ٧
٣االستراتیجیةالمدخل الى دراسة . ٨

رابعةالالمرحلةمنهاج 
عدد الوحداتالمواد الدراسیة

٢القضیة الفلسطینیة.١
٢م السیاسي في تركیا وایراناالنظ.٢

٢الرأي العام.٣
١البحوث السیاسیة. ٤

٣الفكر السیاسي الغربي المعاصر.٥
٢الدبلوماسیة .٦

٢)باالنكلیزي(السیاسة الدولیة . ٧
٣الفكر السیاسي االسالمي المعاصر.٨

٣السیاسة الخارجیة.٩



١٤

مدخل القاعات الدراسية

-:الماجستیرةمرحل: ثانیاً 

،١٩٧٤/١٩٧٥العـــام الدراســـي فـــي االختصـــاص الموحـــد للعلـــوم السیاســـیةابتـــدأت دراســـة الماجســـتیر فـــي 
.١٩٩٨/١٩٩٩مـن مطلـع العـام الدراسـي وبدأت فروع الكلیة الثالثة بقبول الطلبة وفقًا لتخصصاتها الدقیقـة ابتـداءً 

ن أوعلــى طالــب الماجســتیر ،للتخصصــات الدقیقــة للفــروعدرجــات الماجســتیر وفقــاً الكلیــة منــذ ذلــك الحــین وتمــنح 
اء هیئـــة عضـــأحـــد أشـــراف إعـــداد رســـالة بإیجتـــاز بنجـــاح ســـنة دراســـیة تحضـــیریة تتضـــمن فصـــلین دراســـیین یعقبهـــا 

ــًا للتعلیمــات فــي انجــاز الرســالة وینبغــي لطالــب الماجســتیر. التــدریس فــي الفــرع المخــتص خــالل المــدة المقــررة وفق
ویوافـق علـى عضائها لجنة الدراسـات العلیـا فـي الفـرع المخـتص أمام لجنة مناقشة تقترح اسماء أشها الجامعیة ویناق

شـــراف والتقـــویم العلمـــي فـــي وزارة التعلـــیم العـــالي الضـــوابط المحـــددة مـــن جهـــاز اإلبموجـــب اختیـــارهم مجلـــس الكلیـــة
بــأن ، اه، لمــواد الســنة التحضــیریةلــدكتور اجتیــاز طالــب الماجســتیر، وكــذلك طالــب ایكــون أســلوبو . والبحــث العلمــي

) الدولیـة، الفكـر، الـنظم( كل فصل من فصلي السنة التحضـیریة اثنـین مـن موضـوعات الفـروع الرئیسـیة یدرس في
.لزامیة واحدة هي العلوم السیاسیة باالنكلیزیةإوثالثة موضوعات من فرع االختصاص اضافة الى مادة 



١٥

كلیة العلوم السیاسیة/ رسائل الماجستیر في قاعة الحریةى مناقشة احد

-:دكتوراهالةمرحل: ثانیاً 

. ١٩٨٦/١٩٨٧ابتدأت دراسة الدكتوراه فـي االختصـاص الموحـد للعلـوم السیاسـیة مـع بدایـة العـام الدراسـي 
مـنح ل١٩٩٨/١٩٩٩دراسـي فروع الكلیة بقبول الطلبة وفقًا لتخصصاتها الدقیقة ابتداءًا  من مطلع العـام الوباشرت

الـدكتوراه وینبغـي لطالـب. درجة الدكتوراه  في العلوم السیاسیة في االختصاصات الدقیقة لكل فـرع مـن فـروع الكلیـة
لیـــه فـــي مرحلـــة إســـلوب االجتیـــاز المشـــار بأان یجتـــاز بنجـــاح ســـنة دراســـیة تحضـــیریة تتضـــمن فصـــلین دراســـیین 

عضـاء هیئـة التـدریس فـي الفـرع أحـد أشـراف إعـداد اطروحـة بإلشـامل ثـم یعقبها اجتیازه لالمتحان انفسه الماجستیر 
مــام لجنــة أوفــق التعلیمــات الجامعیــة ویناقشــها بنجــاح علــى خــالل المــدة المقــررة فــي نجازهــا إالمخــتص مــع وجــوب 

ة عضاء تقترحهم لجنة الدراسات العلیا في الفـرع المخـتص، ویوافـق علـى اختیـارهم مجلـس الكلیـأمناقشة تتكون من 
.بموجب الضوابط المحددة من جهاز االشراف والتقویم العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي



١٦

يةكلية العلوم السياس/ الحريةفي قاعةاحدى اطاريح الدكتوراهمناقشة 

مناهج الدراسات العلیا
وم السیاسیة لفي العوالدكتوراهلدراسة الماجستیر

الدراسات الدولیةفرع -:الماجستیر: والأ
الفصل الثانيالفصل االول

الوحداتالموضوعات الدراسیةالوحداتالموضوعات الدراسیة

یشــترك فیــه طلبــة فــرع الفكــر "(عــام"عالقــات دولیــة .٣١)یشترك فیه طلبة فرع النظم السیاسیة" (عام"عالقات دولیة .١

)السیاسي

٣

یداوم فیه الطالب مع طلبـة فـرع "(عام"نظم سیاسیة. ٣٢)یداوم فیه الطالب مع طلبة فرع الفكر السیاسي(سیاسي عام فكر.٢
)النظم السیاسیة

٣

مشــترك (العلــوم السیاســیة باالنكلیزیــة القســم الثــاني .٢٣)مشترك للفروع الثالثة(العلوم السیاسیة باالنكلیزیة القسم االول .٣

)للفروع الثالثة

٢

لطلبة فـرع الدراسـات (قیقعالقات دولیة تخصص د.٢٤)لطلبة فرع الدراسات الدولیة فقط(عالقات دولیة تخصص دقیق .٤

)فقطالدولیة 

٢



١٧

ـــــق .٥ ـــــة تخصـــــص دقی ـــــرع ()حلقـــــة دراســـــیة(وعالقـــــات دولی ـــــة ف لطلب
)الدراسات الدولیة فقط

)حلقــــة دراســــیة(وعالقــــات دولیــــة تخصــــص دقیــــق .٢٥
)سات الدولیة فقطلطلبة فرع الدرا(

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في الدراسات الدولیة .٢٦)تخصص دقیق(موضوع في الدراسات الدولیة .٦

١٤مجموع الوحدات١٤مجموع الوحدات

الفكر السیاسيفرع 

الفصل الثانيالفصل االول

الوحداتالموضوعات الدراسیةالوحداتالموضوعات الدراسیة

ــــه طلبــــة فــــرع الدراســــات " (امعــــ"فكــــر سیاســــي .١ یشــــترك فی

)الدولیة

ـــــنظم "(عـــــام"فكـــــر سیاســـــي .٣١ ـــــة فـــــرع ال ـــــه طلب یشـــــترك فی

)السیاسیة

٣

یداوم فیه الطالب مع طلبة فـرع الـنظم " (عام"نظم سیاسیة .٢

)السیاسیة

یــداوم فیــه الطالــب مــع طلبــة فــرع "(عــام"عالقــات دولیــة. ٣٢

)الدراسات الدولیة

٣

مشــترك للفــروع ( باالنكلیزیــة القســم االول العلــوم السیاســیة .٣

)الثالثة

ـــــاني .٢٣ ـــــة القســـــم الث ـــــوم السیاســـــیة باالنكلیزی مشـــــترك (العل

)للفروع الثالثة

٢

لطلبة فرع الفكـر السیاسـي " ( تخصص دقیق"فكر سیاسي .٤

)فقط

لطلبــــة فــــرع الفكــــر ("خصــــص دقیــــقت" فكــــر سیاســــي .٢٤

)السیاسي فقط

٢

لطلبـة فــرع ()حلقـة دراسـیة(وفكـر سیاسـي تخصـص دقیــق .٥
)الفكر السیاسي فقط

لطلبــة ()حلقــة دراســیة(وفكــر سیاســي تخصــص دقیــق .٢٥
)فرع الفكر السیاسي فقط

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في الفكر السیاسي .٢٦)تخصص دقیق(موضوع في الفكر السیاسي .٦

١٤مجموع الوحدات١٤مجموع الوحدات



١٨

ةالسیاسینظمفرع ال
الفصل الثانيالفصل االول

الوحداتالموضوعات الدراسیةالوحداتلدراسیةت ا الموضوعا

٣)یشترك فیه طلبة فرع الدراسات الدولیة"(عام"نظم سیاسیة .٣١)یشترك فیه طلبة فرع الفكر السیاسي" (عام"نظم سیاسیة .١

یــداوم فیــه الطالــب مــع طلبــة فــرع الدراســات" (عــام"عالقــات دولیــة .٢

)الدولیة

یـــداوم فیـــه الطالـــب مـــع طلبـــة فـــرع الفكـــر "(عـــام"فكـــر سیاســـي. ٣٢

)السیاسي

٣

مشـــــترك للفـــــروع (العلـــــوم السیاســـــیة باالنكلیزیـــــة القســـــم الثـــــاني .٢٣)مشترك للفروع الثالثة( العلوم السیاسیة باالنكلیزیة القسم االول .٣

)الثالثة

٢

٢)لطلبة فرع النظم السیاسیة فقط(نظم سیاسیة تخصص دقیق .٢٤)السیاسیة فقطلطلبة فرع النظم" ( تخصص دقیق"نظم سیاسیة .٤

لطلبــة فــرع الــنظم ()حلقــة دراســیة(ونظــم سیاســیة تخصــص دقیــق .٥
)فقطالسیاسیة 

لطلبــــة فــــرع ()حلقــــة دراســــیة(ونظــــم سیاســــیة تخصــــص دقیــــق.٢٥
)فقطالسیاسیة النظم

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في النظم السیاسیة.٢٦)تخصص دقیق(موضوع في النظم السیاسیة .٦

١٤مجموع الوحدات١٤مجموع الوحدات

.وحدة) ٢٨(للماجستیرمجموع الوحدات العلمیة للسنة التحضیریة 
.وحدة) ٨(عدد وحدات الرسالة 

.وحدة) ٣٦(المجموع الكلي للوحدات 



١٩

الدكتوراه:ثانیاً 
فرع الدراسات الدولیة

الفصل الثانيألولالفصل ا

الوحداتالموضوعات الدراسیةالوحداتالموضوعات الدراسیة

یشترك فیه طلبة فرع " (عام"عالقات دولیة . ١
)النظم السیاسیة

یشترك فیه طلبة فرع الفكر " (عام"عالقات دولیة . ٣١
)السیاسي

٣

یداوم فیه الطالب مع طلبة (فكر سیاسي عام . ٢
)فرع الفكر السیاسي

یداوم فیه الطالب مع طلبة فرع " (عام"نظم سیاسیة. ٣٢
)النظم السیاسیة

٣

العلوم السیاسیة باإلنكلیزیة القسم األول . ٣
)مشترك للفروع الثالثة(

مشترك (العلوم السیاسیة باإلنكلیزیة القسم الثاني . ٣٣
)للفروع الثالثة

٣

لطلبة فرع (عالقات دولیة تخصص دقیق . ٤
)دولیة فقطالدراسات ال

لطلبة فرع الدراسات (عالقات دولیة تخصص دقیق . ٢٤
)الدولیة فقط

٢

حلقة (عالقات دولیة تخصص دقیق . ٥
)فقط) لطلبة فرع الدراسات الدولیة)(دراسیة

لطلبة )(حلقة دراسیة(عالقات دولیة تخصص دقیق . ٢٥
)فقط) فرع الدراسات الدولیة

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في الدراسات الدولیة .٢٦)خصص دقیقت(موضوع في الدراسات الدولیة .٦

١٥مجموع الوحدات١٥مجموع الوحدات

فرع الفكر السیاسي

الفصل الثانيالفصل األول
الوحداتالدراسیةالموضوعاتالوحداتالدراسیةالموضوعات

یشــــترك فیــــه طلبــــة فــــرع " (عــــام"فكــــر سیاســــي . ١
)الدراسات الدولیة

ـــة فـــرع الـــنظم " (عـــام"سیاســـي فكـــر . ٣١ یشـــترك فیـــه طلب
)السیاسیة

٣

یــــداوم فیــــه الطالــــب مــــع " (عــــام"نظــــم سیاســــیة . ٢
)طلبة فرع النظم السیاسیة

یداوم فیه الطالب مع طلبـة فـرع " (عام"عالقات دولیة. ٣٢
)الدراسات الدولیة

٣

العلــــــــوم السیاســــــــیة باإلنكلیزیــــــــة القســــــــم األول . ٣
)مشترك للفروع الثالثة(

مشـــترك (العلـــوم السیاســـیة باإلنكلیزیـــة القســـم الثـــاني . ٣٣
)للفروع الثالثة

٣

ــــق"فكــــر سیاســــي . ٤ ــــرع " (تخصــــص دقی ــــة ف لطلب
)الفكر السیاسي فقط

لطلبــــة فــــرع الفكـــــر (فكــــر سیاســــي تخصــــص دقیـــــق . ٢٤
)السیاسي فقط

٢

حلقـــــــــــة (فكـــــــــــر سیاســـــــــــي تخصـــــــــــص دقیـــــــــــق . ٥
)لطلبة فرع الفكر السیاسي فقط)(دراسیة

لطلبــة )(حلقــة دراســیة(فكــر سیاســي تخصــص دقیــق .٢٥
)فرع الفكر السیاسي فقط

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في الفكر السیاسي . ٢٦)تخصص دقیق(موضوع في الفكر السیاسي . ٦
١٥مجموع الوحدات١٥مجموع الوحدات



٢٠

فرع النظم السیاسیة

الفصل الثانيالفصل األول

الوحداتالموضوعات الدراسیةالوحداتالموضوعات الدراسیة

یشــــترك فیــــه طلبــــة فــــرع " (عــــام"نظــــم سیاســــیة . ١

)الفكر السیاسي

یشـترك فیـه طلبـة فـرع الدراسـات " (عـام"نظم سیاسـیة . ٣١

)الدولیة

٣

یـــداوم فیـــه الطالـــب مـــع " (عـــام"عالقــات دولیـــة . ٢

)طلبة فرع الدراسات الدولیة

ع طلبــة فــرع یــداوم فیــه الطالــب مــ" (عــام"فكـر سیاســي. ٣٢

)الفكر السیاسي

٣

العلــــــــوم السیاســــــــیة باإلنكلیزیــــــــة القســــــــم األول . ٣

)مشترك للفروع الثالثة(

مشـــترك (العلـــوم السیاســـیة باإلنكلیزیـــة القســـم الثـــاني . ٣٣

)للفروع الثالثة

٣

ــــرع " (تخصــــص دقیــــق"نظــــم سیاســــیة . ٤ ــــة ف لطلب

)النظم السیاسیة فقط

فــــرع الــــنظم لطلبــــة(نظــــم سیاســــیة تخصــــص دقیــــق . ٢٤

)السیاسیة فقط

٢

حلقـــــــــــة (نظــــــــــم سیاســـــــــــیة تخصــــــــــص دقیـــــــــــق . ٥

)لطلبة فرع النظم السیاسیة  فقط)(دراسیة

لطلبــة )(حلقــة دراســیة(نظــم سیاســیة تخصــص دقیــق . ٢٥

)فرع النظم السیاسیة فقط

٢

٢)تخصص دقیق(موضوع في النظم السیاسیة. ٢٦)تخصص دقیق(موضوع في النظم السیاسیة . ٦

١٥مجموع الوحدات١٥ع الوحداتمجمو 

.وحدة) ٣٠(مجموع الوحدات العلمیة للسنة التحضیریة للدكتوراه 
.وحدة) ٤٠(ألطروحةعدد وحدات ا

.وحدة) ٧٠(المجموع الكلي للوحدات 



٢١

)مرحلة البكالوریوس( عداد الطلبة في السنوات الدراسیة االربع أ
٢٠١٢/٢٠١٣للعام الدراسي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسات المسائیةالدراسات الصباحیة
٤٣٨:االولىالمرحلة٣٧١:االولىالمرحلة
٣٦٤:الثانیةالمرحلة٢٥٩:الثانیةالمرحلة
٣٤٧:الثالثةحلةالمر ٢٤٢:الثالثةالمرحلة

٢٢٨:  المرحلة الرابعة٢٠١:  المرحلة الرابعة
١٣٧٧:المجموع١٠٧٣:     المجموع 

أحدى ساحات الكلیة



٢٢

هذه الدراسةفتحفي العلوم السیاسیة منذ لدراسة الماجستیرُقبلواعداد الطلبة الذین أ
١٩٧٤/١٩٧٥عام 

العددالسنة الدراسیةالعددالسنة الدراسیة العددالسنة الدراسیة 
٧٤/٧٥١١٨٨/٨٩١٦٢٠٠٢/٢٠٠٣٣٦
٧٥/٧٦٩٨٩/٩٠١٦٢٠٠٣/٢٠٠٤١٨
٧٦/٧٧١٨٩٠/٩١٧٢٠٠٤/٢٠٠٥١٣
٧٧/٧٨١٦٩١/٩٢١١٢٠٠٥/٢٠٠٦١٩
٧٨/٧٩١٩٩٢/٩٣٢١٢٠٠٦/٢٠٠٧١٥
٧٩/٨٠٢٤٩٣/٩٤١٦٢٠٠٧/٢٠٠٨١٧
٨٠/٨١١٠٩٤/٩٥٩٢٠٠٨/٢٠٠٩١٩
٩٥/٩٦١٧٢٠٠٩/٢٠١٠٢٦الیوجد٨١/٨٢
٨٢/٨٣٧٩٦/٩٧١٦٢٠١٠/٢٠١١٣٣
٢٠١٢٤٩/ ٨٣/٨٤١٢٩٧/٩٨٢٣٢٠١١
٨٤/٨٥٤٩٨/٩٩٢٦٢٠١٢/٢٠١٣٤٥
ــــ٨٥/٨٦٣٩٩/٢٠٠٠٢٣
ــــ٨٦/٨٧١٤٢٠٠٠/٢٠٠١٢٤
ــــ٨٧/٨٨١٧٢٠٠١/٢٠٠٢٢٠

١٩٨٦/١٩٨٧هذه الدراسة عام فتحفي العلوم السیاسیة منذ الدكتوراهلدراسة ُقبلواعداد الطلبة الذین أ

العددالسنة الدراسیةالعددالسنة الدراسیة العددالسنة الدراسیة 
٨٦/٨٧٤٩٧/٩٨١٣٢٠٠٨/٢٠٠٩٩
٨٧/٨٨٦٩٨/٩٩١٣٢٠٠٩/٢٠١٠٢٠
٨٨/٨٩٥٩٩/٢٠٠٠٥٢٠١٠/٢٠١١١٥
٨٩/٩٠٥٢٠٠٠/٢٠٠١١٠٢٠١١/٢٠١٢٣٣
٩٠/٩١٢٢٠٠١/٢٠٠٢٢٠٢٠١٢/٢٠١٣٢١
ــــ٩١/٩٢٦٢٠٠٢/٢٠٠٣٢٧
ــــ٩٢/٩٣١١٢٠٠٣/٢٠٠٤١١
ــــ٩٣/٩٤١٢٢٠٠٤/٢٠٠٥٨
ــــ٩٤/٩٥١٣٢٠٠٥/٢٠٠٦٤
ــــ٩٥/٩٦١٢٢٠٠٦/٢٠٠٧٦
ــــ٩٦/٩٧١٢٢٠٠٧/٢٠٠٨٧



٢٣

قسم السياسة وكلية العلوم السياسيةفيالمتخرجون  
المجموعمسائيصباحيالسنةالمجموعمسائيصباحيالسنة
٢٧٨٨/٨٩١٩٧٢٤٢٢١ــــ٦٣/٦٤٢٧
٤٤٨٩/٩٠٩٦٢٤١٢٠ــــ٦٤/٦٥٤٤
٥٥٩٠/٩١١٤٣١٢١٥٥ــــ٦٥/٦٦٥٥
٦٦/٦٧٨٤٧١١٥٥٩١/٩٢١٤٥٤١٤٩
٦٧/٦٨٨٩٦٣١٥٢٩٢/٩٣١٣٦٦١٤٢
٦٨/٦٩٧٠٢٠٩٠٩٣/٩٤١٦٦١٢٦١٧٨
٦٩/٧٠٧١٦٠١٣١٩٤/٩٥١٦٣١٥١٧٨
٧٠/٧١٣٤١٠٥١٣٩٩٥/٩٦١٧٣٣٠٢٠٣
٧١/٧٢٤١١٠٦١٤٧٩٦/٩٧١٦٩٩١٧٨
٧٢/٧٣٣٩١٠٥١٤٤٩٧/٩٨١٤٥٦٠٢٠٥
٧٣/٧٤٨٠٤٨١٢٨٩٨/٩٩١٥٢٧٤٢٢٦
٧٤/٧٥٨٤١١٠١٩٤٩٩/٢٠٠٠١٦١٧٤٢٣٥
٧٥/٧٦٨٢١١٠١٩٢٢٠٠٠/٢٠٠١١٣٩٤٣١٨٢
٧٦/٧٧١٠٠٢٧٠٣٧٠٢٠٠١/٢٠٠٢٢٠٠٧٣٢٧٣
٧٧/٧٨٧٤٢٥٦٣٣٠٢٠٠٢/٢٠٠٣١٨٢١٣٥٣١٧
٧٨/٧٩٨٦١٣٣٢١٩٢٠٠٣/٢٠٠٤١٧٣١٤٢٣١٥
٧٩/٨٠٥٩٨٠١٣٩٢٠٠٤/٢٠٠٥٢٢٥٢٦٦٤٩١
٨٠/٨١٩٣٢٧١٢٠٢٠٠٥/٢٠٠٦٢١١٣١٩٥٣٠
٨١/٨٢٥٧٣٤٩١٢٠٠٦/٢٠٠٧٢٥٣١٤٢٣٩٥
٨٢/٨٣٧٩٤٩١٢٨٢٠٠٧/٢٠٠٨١٩٧١٥١٣٤٨
٨٣/٨٤٨٣٤٩١٣٢٢٠٠٨/٢٠٠٩١٥١١٣٦٢٨٧

٨٤/٨٥٦٦٢٦٩٢٢٠٠٩/٢٠١٠١٦٥٨٦٢٥١

٨٥/٨٦٨٤٢٩١١٣٢٠١٠/٢٠١١٢٨٣٢٥٨٥٤١
٨٦/٨٧٨٢٢١١٠٣٢٠١١/٢٠١٢٢١٧١٧٨٣٩٥
٨٧/٨٨٤٧١٧٦٤٢٠١٢/٢٠١٣١٨٣٢٠٥٣٨٨

١٠٤٠٢المجموع الكلي للخریجین



٢٤

٢٠١٢/٢٠١٣عام  خالل  نشاطات الكليةبعض  

٢٠١٣- ٢٠١٢لمؤتمر العلمي السنوي للكلية لعام ا

٢٠١٣- ٢٠١٢لمؤتمر الطالبي السنوي للكلية لعام ا



٢٥

٢٠١٢- ٢٠١١وث الطلبة في المؤتمر الطالبي السنويمجموعة من اساتذة الكلية يناقشون بح

٢٠١٢لسنة  ضيوف الكليةلدى استقباله  عميد الكلية



٢٦

مشاركة عميد الكلية مع ضيوف الكلية لزرع الزهور في حدائق الكلية 

٢٠١٢في العام  ليةمشاركة عميد الكلية مع ضيوف الكلية لزرع الزهور في حدائق الك



٢٧

الدراسات الدوليةاعضاء الهيئة التدريسية في فرع  

.سعد حقي توفیق.د.أ. ١
.محمداحمد نوري .د.أ. ٢
.حمید شهاب احمد.د.أ. ٣
)رئیس الفرع(نزار اسماعیل عبد اللطیف .د.أ. ٤
سمیر جسام راضي.د.م.أ. ٥
.محمدجاسم یونس .د.م.أ. ٦
.حسینمثنى علي .د.م.أ. ٧
.حمید هالة خالد.د.م.أ. ٨
.دینا محمد جبر.د.م.أ. ٩

.عليإیناس عبد السادة.د.م.أ. ١٠
.سعد عبید علوان. د.م.أ. ١١
.دنیا جواد مطلك.د٠م.أ. ١٢
.بسمة خلیل نامق .م.أ. ١٣
د غیث سفاح متعب ٠م. ١٤
.ن كمرنجم عبد الحس.د.م. ١٥
.سطام حسین علوان.د.م. ١٦
.حمد مصحبجاسم م.د.م. ١٧
.جاسمفایق حسن.د.م. ١٨
.صباح نعاس شنافه.د.م. ١٩
.رفاء طارق قاسم.د.م. ٢٠
عمار حمید یاسین.د.م. ٢١
یسرى مهدي صالح.د.م. ٢٢
.ثجیلعادل عبد الحمزة.د.م. ٢٣
.احمد حسین شحیل.م. ٢٤
.عباس عودة بكال.م. ٢٥
.نهرین جواد شرقي .م.م. ٢٦
.حسین مزهر خلف .م.م. ٢٧



٢٨

اعضاء الهيئة التدريسية في فرع الفكر السياسي
صادقجهاد تقي .د.أ. ١
.غانم محمد صالح.د.أ. ٢
.عباسحسام باقر .د.أ. ٣
.مهدیة صالح حسن. د.م.أ. ٤
.حمدصباح عبد الرزاق.د.م.أ. ٥
.امل هندي كاطع.د.م.أ. ٦
.ریم سلمانسعدي ك.د.م.أ. ٧
.علي عباس مراد.د.م.أ. ٨
.حمید فاضل حسن.د.م.أ. ٩

.تغرید حنون علي.د.م.أ. ١٠
).الفرعرئیس( سناء كاظم كاطع . د.م.ا. ١١
.ن علوانیبتول حس.د.م.ا. ١٢
.عبیر سهام مهدي.د٠م.أ. ١٣
.جاسم محمد عبدالكریم.د.م. ١٤
.خالد عبد االله عبد الستار. د.م. ١٥
.انور سعید جواد. د.م. ١٦
.احمد عدنان عزیز .د.م. ١٧
.منى حمدي حكمت .د.م. ١٨
.طارق عبد الحافظ عدنان.د.م. ١٩
.فاطمة رضا عطیة .م. ٢٠
.فوزیة خدا كرم .م. ٢١
.شیماء محمد عبید. م. ٢٢
.حیدر یحیى ثامر. م.م. ٢٣
.عوني صبري غایب.م.م. ٢٤
.ناهدة محمد زبون .م.م. ٢٥
.عبد الوهابأحمد عبد الكریم .م.م.٢٦
.عالیة عبد االمیر عبد المجید .م.م. ٢٧
.صبا فاروق خضیر .م.م. ٢٨
.نزار محمد جودة .م.م. ٢٩
.أبتهال زید علي .م.م. ٣٠
رشا عامر صادق. م.م. ٣١



٢٩

اعضاء الهيئة التدريسية في فرع النظم السياسية والعالم الثالث
.ریاض عزیز هادي. د.أ. ١
.حسان محمد شفیق. د.أ. ٢
.جمیل مصعب محمود.د.أ. ٣
.حسینحسین علوان.د.أ. ٤
.عبد الجبار احمد عبداهللا . د.أ. ٥
.بلقیس محمد جواد. د.أ. ٦
.خمیس حزام والي .د.م.أ. ٧
.علي دریول محمد علي. د.م.أ. ٨
.حمزةحازم علي . د.م.أ. ٩

.خمیس دهام حمید.د.م.أ. ١٠
.سعید رشید عبد النبي.  د. م.أ. ١١
.یاسین محمد حمد.د.م.أ. ١٢
.كوثر طة یاسین.د.م. ١٣
.منى جالل عواد.د٠م. ١٤
٠خلفهمسة قحطان.د.م. ١٥
.)رئیس الفرع(عمر جمعة عمران .د. م. ١٦
.رغد نصیف جاسم .د.م. ١٧
.منتصر مجید حمید .د.م. ١٨
.أسعد طارش عبد الرضا .د.م. ١٩
.هند محمود حمید .م.م. ٢٠
.فراس كوركیس عزیز .م.م. ٢١
.مجیدالدینعز هشام . م.م. ٢٢



٣٠

اعضاء الهيئة التدريسية في مختبر الحاسبة

.زینب عبد الرضا ثویني.م.١

.حسنین سعد عبد الزهرة.م.م.٢

.انتصار سویدان علي .م.م..٣

عدد من الطلبة في مختبر الحاسوب



٣١

النشاط الرياضي والفنيوحدةلتدريسية في  اعضاء الهيئة ا

.مسؤول الوحدة/ نافعسعد منعم .د.أ-١
.حمیدعلي مالك.م.أ-٢
.أریج سعد عدنان. م.م-٣
.ضمیاء عبد االله حسین. م.م-٤

فریق الساحة والمیدان للكلیة یحصل على المركز االول

)٨٧(-:للتدریسین في الكلیة يالمجموع الكل



٣٢

النشاط الرياضي والفنيوحدة  
والسـت زینـب نـافعتوجد في الكلیة وحدة للنشاط الریاضي والفني یشرف علیها االسـتاذ الـدكتور سـعد مـنعم 

ویشــارك طلبــة الكلیــة فــي العدیــد مــن النشــاطات . وعــدد مــن مدرســي التربیــة الریاضــیة ومــدربیها والفنیــةجــواد كــاظم
ـــة للكلیـــة  وعلـــى مســـتوى جامعـــة بغـــداد، والســـباقات الریاضـــیة والمعـــارض الفنیـــة علـــى م ســـتوى النشـــاطات الداخلی

ذ تحتوي الكلیة علـى مرسـم تشـرف علیـه مدربـة فنـون اضیة على مالعب الكلیة والجامعة، إویمارسون هوایاتهم الری
حیـث یمــارس الكثیـر مـن الطلبـة وبعـض االسـاتذة هوایـة الرسـم والفنــون ) زینـب جـواد كـاظم( متخصصـة فـي الرسـم 

لیة االخرى                 التشكی
هــــا بطولــــة جامعــــة بغــــداد منوالمســــابقات الثقافیــــة فــــي الجامعــــة و ةالبطــــوالت الریاضــــیفــــي تشــــترك الكلیــــة و 

وكــرة الســله وبطولــة جامعــة بغــداد بــالتنس وكــرة القــدم وكــرة الیــدةبالشــطرنج للطــالب والطالبــات وبطولــة كــرة الطــائر 
واالشـتراك بالمهرجـان الریاضـي والطالبـات للدراسـات الصـباحیة والمسـائیةللطـالبةالطـائر ةاالرضي وبطولة الریش

٠لجامعةل
لتصـویرلیة ومعرض الصـور للتـراث العراقـي وایفي الكلیة منها معرض الفنون التشكةتقام المعارض الفنیو 

ابقات الثقافیـة كمـا تشـترك الكلیـة فـي المهرجانـات  والمسـ٠الفوتوغرافي ومعرض الخط العربي ومعرض الكاریكـاتیر
.التي تقام في الجامعة كمهرجان الموسیقي ومهرجان المسرح ومهرجان الشعر

الفني في الكلیةاعمال النشاطجانب من 



٣٣



٣٤

هيكلية الكـــــلية

في الكليةاالدارية  الشعب والوحدات  

.شعبة الموارد البشریة
.شعبة الحسابات 

.شعبة الرقابة والتدقیق
.التعلیم العاليشعبة صندوق 

.شعبة الدراسات العلیا 
.شعبة التسجیل

.التخطیط والمتابعةالدراسات و شعبة 
.شعبة المكتبة

.شعبة الخدمات االداریة
.شعبة ضمان الجودة وتقویم االداء 

.وحدة مكتب العمید والقلم السري
.وحدة التوجیه واالرشاد التربوي

.وحدة الشؤون العلمیة
.والتنسیق وحدة المتابعة 

.وحدة العالقات الثقافیة
.وحدة التعلیم المستمر

.غرفة العملیاتوحدة 
.الوحدة القانونیة

.وحدة االعالم والمعلوماتیة 
.ةمكاتب السكرتاری



٣٥

الكليةمجلة

العـدد٢٠١٢كـانون االولفـيمنهـا صـدر وقـد). مجلـة العلـوم السیاسـیة( تصدر الكلیة مجلة نصف سـنویة باسـم 

غــــراض الترقیــــة العلمیــــة تمــــدة مــــن الجامعــــات العراقیــــة ألوهــــي مجلــــة مع، ) ٤٦(العــــدد ٢٠١٣فــــي تمــــوز و ) ٤٥(

.وتعضید البحث العلمي



٣٦

ة الكليةـــمكتب

، جنبیاً أكتابًا ) ١٢٥٤٦(كتابًا عربیًا، و ) ١٦٦٨٦(، منها كتاباً ) ٣٩٥٩٤(تحتوي مكتبة الكلیة حالیًا على 

.جنبیةأعناوین دوریة ) ٤٨٢٢(عربیة وعناوین دوریة ) ٥٤٥(دوریة علمیة منها ) ٥٣٦٧(باالضافة الى

مكتبة الكلیة



٣٧

االعالم والمعلوماتيةوحدة  

موقــع و ســامة عــالء الــدین، ا اآلنســة یمامــة أتــولى مســؤولیتهتاالعــالم والمعلوماتیــةتــوفر فــي الكلیــة وحــدة ت

:للكلیة على االنترنیت وبرید الكتروني خاص بها وهو

www.copolicy.uobaghdad.edu.iq

Colpolsciences_1@yahoo.com



٣٨

طروحات ورسائل الدراسات العلياا

، )الجـزء االول) (١٩٩٨-١٩٧٤طروحـات كلیـة العلـوم السیاسـیة ادلیـل ( ١٩٩٩أصدرت الكلیة في أیلول 
لعلیــــا فــــي العلــــوم السیاســــیة فــــي جامعــــة بغــــداد، وجــــداول شــــاملة بعنــــاوین الرســــائل تضــــمن نبــــذة عــــن الدراســــات ا

حســب ســنوات التخــرج فــي مرحلـــة بواالطروحــات واســماء كاتبیهــا والتدریســیین الــذین أنجــزت تحـــت إشــرافهم مرتبــة 
ر رســــائل  واحتــــوى الــــدلیل ایضــــا علــــى ذكــــ. ١٩٩٨الماجســــتیر أوًال  والــــدكتوراه ثانیــــًا حتــــى نهایــــة العــــام التقــــویمي 

( المـــدةفـــي ) معهـــد الدراســـات اآلســـیویة واإلفریقیـــة ســـابقاً ( الماجســـتیر التـــي انجـــزت فـــي مركـــز الدراســـات الدولیـــة 
الكلیـة عـام ب، والذي فك ارتباطه ١٩٨٧حینما أرتبط إداریًا وعلمیًا بكلیة العلوم السیاسیة منذ عام ) ١٩٩٠-١٩٨٨
وحتــى تمــوز ١٩٩٩مــن كــانون الثــاني عــام المــدةالــذي غطــى واصــدرت الكلیــة الجــزء الثــاني مــن الــدلیل. ١٩٩٥
٢٠٠١ولیـة للعلـوم السیاسـیة الـذي صـدر فـي أیلـول د،  وقد تم نشر الدلیل ضمن العدد األول من المجلـة ال٢٠٠١

قـد ٢٠١٣عـام شـباطوحتـى١٩٧٤علمًا بأن عدد رسائل الماجستیر التـي تمـت مناقشـتها بنجـاح ابتـداءًا مـن عـام 
فقــد ٢٠١٣عــام شــباطولغایــة١٩٨٧رســالة ، أمــا أطروحــات الــدكتوراه التــي نوقشــت بنجــاح منــذ عــام ) ٤٣٧(بلــغ 

.أطروحة) ١٧٦(بلغت 

٢٠١٣مكتبة الكلية  طلبة الدراسات العليا في  



٣٩

راسات الدولیة للعام المواد التي تدرس في كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد فرع الد
٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي 

٣:عدد الوحداتالسیاسة الخارجیة
.                  في معنى السیاسة الخارجیة- :الفصل االول

.مفهوم السیاسة الخارجیة-:المبحث االول
.السیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیة-١
.جیة واالستراتیجیةالسیاسة الخار -٢
.السیاسة الخارجیة والعالقات الدولیة-٣
.السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة-٤
.العالقة بین السیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة-٥

.مناهج السیاسة الخارجیة-:الفصل الثاني

.المناهج التقلیدیة-:المبحث االول
.المنهج التاریخي-١
.مثاليالمنهج ال-٢
.المنهج الواقعي-٣
.الواقعیة الجدیدة-٤
.المنهج السلوكي-٥

.المناهج المعاصرة-:المبحث الثاني
.منهج التحلیل النظمي-١
.المنهج المقارن-٢
.المنهج التحلیلي-٣
.منهج اتخاذ القرار-٤
.مراحل صنع القرار-أ

.اختیار السیاسات-ب
.هج الوظیفيالمن: المنهج الخامس



٤٠

.اهداف السیاسة الخارجیة وعملیة صنع القرار-:الفصل الثالث

.القیود على القرارات في السیاسة الخارجیة-:المبحث االول
.القیود الخارجیة-أ

.القیود الداخلیة-ب
.خصائص القرارات في السیاسة الخارجیة-:المبحث الثاني

.ثرها في عملیة صنع القرارأظاهرة القیادة و -:الفصل الرابع

.القیادة ونظریاتهادوافع -:المبحث االول
.دوافع القیادة-١
.نظریات القیادة-٢

.الكاریزما والظاهرة السیاسیة-:المبحث الثاني
.انواع وحدات صنع القرار-:المبحث الثالث

.وحدة القائد المسیطر-أ
.وحدة القائد المستقلین-ب
.لقائد المفوضینوحدة ا-ج

.في السیاسة الخارجیةالمؤثرةالعوامل-:الفصل الخامس
.االبعاد الداخلیة-:المبحث االول

.العوامل المادیة الدائمة دیمومة نسبیة-١
.العامل الجغرافي-أ

.العامل االقتصادي-ب
.االعتمادیة االقتصادیة الدولیة-:المبحث الثاني

.مفهوم العولمة-١
.العولمة والدولة-٢
.العولمة والثورة المعلوماتیة-٣
.العامل السكاني-أ

.العامل العسكري-ب



٤١

.العوامل االجتماعیة-:المبحث الثالث
.الطابع القومي: اوال

.العوامل المكونة لنظریة الطابع القومي-أ
.الرأي العام-ب
.االحزاب السیاسیة-ج
.جماعات الضغط-د

.االبعاد الخارجیة-:حث الرابعالمب
.التكتالت الدولیة-ب.الرأي العام الدولي-أ

.الشركات متعددة الجنسیات-د.المنظمات الدولیة-ج

٢:عدد الوحداتالدولیة              العالقات االقتصادیة 
.مفهوم العالقات االقتصادیة الدولیة وخصائصها- :الفصل االول

.مفهوم العالقات االقتصادیة الدولیة-:المبحث االول
.االقتصادیةدیة الدولیة لدى المدارس الفكریةخصائص العالقات االقتصا-:المبحث الثاني

.مراحل تطور العالقات االقتصادیة الدولیة-:الفصل الثاني

.االنتقال من االقطاعیة الى الرأسمالیة-:بحث االولالم
.االنتقال من الرأسمالیة التنافسیة الى االحتكاریة-:المبحث الثاني
.العولمة-:المبحث الثالث

).النقد والتجارة(نظریات العالقات االقتصادیة الدولیة -:الفصل الثالث

).سمیثأدم( نظریة التكالیف المطلقة -:المبحث االول
).ریكاردو(نظریة التكالیف النسبیة -:المبحث الثاني
).اولین-هكشر( نظریة وفرة عوامل االنتاج -:المبحث الثالث



٤٢

.السیاسات التجاریة-:الفصل الرابع

.مفهوم السیاسة التجاریة-:المبحث االول
.اهداف السیاسة التجاریة-:المبحث الثاني
.السیاسة التجاریةادوات-:المبحث الثالث

.میزان المدفوعات-:الفصل الخامس

.مفهوم میزان المدفوعات-:المبحث االول
.اسباب االختالل في میزان المدفوعات-:المبحث الثاني

طرق معالجة االختالل-:ث الثالثالمبح

.االزمات االقتصادیة الدولیة-:الفصل السادس

.االقتصادیةمفهوم االزمة -:المبحث االول
.مراحل االزمة االقتصادیة-:المبحث الثاني
.امثلة لالزمات االقتصادیة-:المبحث الثالث

.اوربا الغربیة والوالیات المتحدة االمریكیة)١٩٣٣- ١٩٢٩(ازمة الكساد العظیم -أ
)دول النمور االسیویة السبعة(١٩٧٧االزمة االقتصادیة االسیویة - ب
).الوالیات المتحدة االمریكیة(٢٠٠٨ة العالمیة االزمة المالی-ج

النظام النقدي الدولي- :الفصل السابع

.المفهوم والوظائف-:المبحث االول
.مراحل تطور النظام النقدي الدولي-:المبحث الثاني



٤٣

.المؤسسات المالیة والتجاریة واالقتصادیة الدولیة-:الفصل الثامن

.لدوليالبنك ا-:المبحث االول
.صندوق النقد الدولي-:المبحث الثاني
.منظمة التجارة العالمیة-:المبحث الثالث

.بعض مظاهر االقتصاد العالمي- :الفصل التاسع

.االعتمادیة-:المبحث االول
.الشركات المتعددة الجنسیة-:المبحث الثاني
.المدیونیة العالمیة-:المبحث الثالث
.لمشكلة الغذائیةا-:المبحث الرابع

.مستقبل العالقات االقتصادیة الدولیة في ظل النظام الدولي الجدید- :الفصل العاشر

.سیاسات الطاقة-:المبحث االول
.سیاسات االستثمار-:المبحث الثاني

٣:العالقات الدولیة                                      عدد الوحدات
.لعالقات الدولیةفي معنى ا- :الفصل االول

.مفهوم العالقات الدولیة-:المبحث االول
.السیاسة الخارجیة والسیاسة الدولیة والعالقات الدولیة-:المبحث الثني
.القانون الدولي والعالقات الدولیة-:المبحث الثالث
.العالقات الدولیة بوصفها حقال مستقال-:المبحث الرابع



٤٤

.السیاسي الدوليالنظام-:الفصل الثاني

.في مفهوم النظام الدولي-:المبحث االول
.خصائص النظام الدولي-:المبحث الثاني
.وحدات النظام الدولي-:المبحث الثالث

.العالقات الدولیةة نظری-:الفصل الثالث

.النظریة في العالقات الدولیة-:المبحث االول
.المنهج التأریخي-:المبحث الثاني

.المثالي-المنهج االخالقي-:لمبحث الثالثا
.المنهج القانوني-:المبحث الرابع

.المدرسة الواقعیة-:المبحث الخامس
.المنهج السلوكي-:المبحث السادس
.منهج النظام-:المبحث السابع
.نظریة التوازن-:المبحث الثامن
.نظریة صنع القرار السیاسي الخارجي-:المبحث التاسع
.نظریة اللعبة-:المبحث العاشر

.العوامل المؤثرة في العالقات الدولیة-:الفصل الرابع

.العامل الجغرافي-:المبحث االول
.الموارد االولیة-:المبحث الثاني
.السكان-:المبحث الثالث
.العامل االقتصادي-:المبحث الرابع



٤٥

.لوجيو العامل العلمي التكن-:المبحث الخامس
.العامل العسكري-:المبحث السادس
.تأثیر صناع القرار في العالقات الدولیة-:المبحث السابع

.القوة والحرب-:الفصل الخامس

.مفهوم القوة-:المبحث االول
.قیاس القوة الوطنیة-:المبحث الثاني
.في مفهوم الحرب-:المبحث الثالث

.توازن القوى-:الفصل السادس

.مفهوم توازن القوى-:االولالمبحث
.وسائل توازن القوى-:المبحث الثاني
.انماط توازن القوى-:المبحث الثالث

.نزع السالح وضبط التسلح- :الفصل السابع

.اطار نظري في نزع السالح وضبط التسلح-:المبحث االول
.دوافع نزع السالح وضبط التسلح-:المبحث الثاني
.مقیدات نزع السالح وضبط التسلح-:المبحث الثالث
.االتفاقیات الجماعیة حول نزع السالح وضبط التسلح-:المبحث الرابع

.المعاهدات الثنائیة حول نزع السالح وضبط التسلح-:المبحث الخامس



٤٦

.سیاسة عدم االنحیاز-:الفصل الثامن

.مفهوم عدم االنحیاز-:المبحث االول
.داف حركة عدم االنحیازاه-:المبحث الثاني
.تطور حركة عدم االنحیاز-:المبحث الثالث
.موقف القوتین العظمیین-:المبحث الرابع

.تقویم حركة عدم االنحیاز-:المبحث الخامس

.نظام االمن الجماعي- :الفصل التاسع

.مفهوم االمن الجماعي-:المبحث االول
.الجماعي في ظل عصبة االممتطبیق وتقویم االمن -:المبحث الثاني
.االمن الجماعي في ظل االمم المتحدة-:المبحث الثالث
.قوات حفظ السالم-:المبحث الرابع

.تقویم االمن الجماعي-:المبحث الخامس

.تسویة الخالفات الدولیة بالطرق السلمیة- :الفصل العاشر

.الوسائل الدبلوماسیة-:المبحث االول
.الوسائل القانونیة-:يالمبحث الثان

.الوسائل السیاسیة-:المبحث الثالث

.التعاون والتكامل الدولي-:الفصل الحادي عشر
.معنى التعاون والتكامل الدولي-:المبحث االول
.اشكال التعاون والتكامل الدولي-:المبحث الثاني
.الدوليالمتطلبات االساسیة لتحقیق التعاون والتكامل-:المبحث الثالث



٤٧

.السیادة وحقوق االنسان في العالقات الدولیة الراهنة-:الفصل الثاني عشر

.مفهوم السیادة وحقوق االنسان في ضوء المتغیرات الجدیدة-:المبحث االول
.السیادة والتدخل الغراض انسانیة-:المبحث الثاني
.یادةانعكاس التطورات الدولیة الجدیدة على الس-:المبحث الثالث

٢:القانون الدولي العام                                    عدد الوحدات
.التعریف بالقنون الدولي العام- :الفصل االول

.التمیز بین القانون الدولي العام وغیره من السلوك الدولي-:المبحث االول
.اساس القانون الدولي العام-:المبحث الثاني

.نظریة االرادة-:المطلب االول
.المدرسة النمساویة-:المطلب الثاني
.المدرسة الفرنسیة-:المطلب الثالث

.نطاق القانون الدولي العام-:المبحث الثالث
.العالقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي-:المبحث الرابع

.الجزاءات في القانون الدولي العام-:المبحث الخامس
.االكراهالجزاءات الخالیة من -:لب االولالمط

.الجزاءات المقترنة باالكراه-:المطلب الثاني

.مصادر القانون الدولي العام-:الفصل الثاني

.المعاهدات الدولیة-:المبحث االول
.التعریف بالمعاهدة الدولیة-:المطلب االول



٤٨

.تنفیذ المعاهدات الدولیة-:المطلب الثاني
.اثار المعاهدات-:الثالمطلب الث

.تعدیل المعاهدات الدولیة- :المطلب الرابع
.انهاء المعاهدات الدولیة- :المطلب الخامس

.العرف الدولي-:المبحث الثاني
.القانون العامدئمبا-:المبحث الثالث

.اشخاص القانون الدولي العام-:الفصل الثالث

.الدولة-:المبحث االول
.التعریف بالدولة واركانها-:ب االولالمطل

.الشعب: الفرع االول
.االقلیم:الفرع الثاني

.التنظیم السیاسي:لفرع الثالثا

.االعتراف بالدولة والحكومات-:المبحث الثاني

.ماهیة االعتراف بالدولة والحكومات-:المطلب االول
.حكوماتطبیعة االعتراف بالدولة وال-:المطلب الثاني

نظریة االعتراف المنشأ: الفرع االول
.نظریة االعتراف االقراري: الفرع الثاني

.انواع االعتراف بالدولة والحكومات-:المطلب الثالث
.االعتراف الصریح واالعتراف الضمني: الفرع االول
.االعتراف الواقعي واالعتراف القانوني: الفرع الثاني
.االعتراف الفردي واالعتراف الجماعي: الفرع الثالث

).خالفة الدول( التوارث الدولي-:الفصل الرابع

.التغیرات التي ال تؤثر في شخصیة الدولة-:المبحث االول
.التغیرات في الحكومة-:المطلب االول



٤٩

.التغیرات في االقلیم-:المطلب الثاني
.السكانالتغیرات التي تخص عنصر -:المطلب الثالث

.التغیرات التي تتناول كل مقومات الدولة فتؤدي الى زوالها-:المبحث الثاني
.المعاهدات الدولیة: المطلب االول
.االموال والمحفوظات والدیون: المطلب الثاني

.القانون الدولي االنساني-:الفصل الخامس

.التعریف بالقانون الدولي االنساني-:المبحث االول
.الفئات المشمولة بالقانون الدولي االنساني: المطلب االول
.١٩٧٧و١٩٤٩اتفاقیات جنیف لعام : المطلب الثاني

).نشأتها ونطاق اختصاصاتها( المحكمة الجنائیة الدولیة -:المبحث الثاني
.نشأة المحكمة: المطلب االول
.نطاق اختصاصات المحكمة: المطلب الثاني

٢:القات الدولیة                          عدد الوحداتتأریخ الع
.العالقات الدولیة في االسالم- :الفصل االول

.اسس العالقات الدولیة في االسالم-:المبحث االول
).ص(العالقات الدولیة في عهد الرسول-:المبحث الثاني
.نالعالقات الدولیة في عهد الخلفاء الراشدی-:المبحث الثالث
.العالقات الدولیة في عهد الدولة االمویة-:المبحث الرابع

.العالقات الدولیة في عهد الدولة العباسیة-:المبحث الخامس
.العالقات الدولیة في عهد الدولة االسالمیة في االندلس-:المبحث السادس

.الدولة القومیةوءتطور العالقات الدولیة منذ نش-:الفصل الثاني
.حرب الثالثین عاما-:المبحث االول



٥٠

.١٦٤٨معاهدة وستفالیا -:المبحث الثاني
.١٧١٣صلح اوترخت -:المبحث الثالث
.الحروب المنافسات االوربیة-:المبحث الرابع

.تطور العالقات الدولیة منذ الثورة الفرنسیة-:الفصل الثالث
.١٧٨٩الثورة الفرنسیة -:المبحث االول

.الحروب النابلیونیة-:مبحث الثانيال
.١٨١٥مؤتمر فیینا -:المبحث الثالث

.تطور العالقات الدولیة بعد مؤتمر فیینا-:الفصل الرابع
.الخارطة االوربیة الجدیدة-:المبحث االول
.المؤتمرات الدولیة بعد مؤتمر فیینا-:المبحث الثاني
.ةالمسألة الشرقی-:المبحث الثالث

.تطور العالقات الدولیة منذ منتصف القرن التاسع عشر-:الفصل الخامس

.حرب القرم-:المبحث االول
.الوحدة االیطالیة-:المبحث الثاني
.الوحدة االلمانیة-:المبحث الثالث
.المسألة الشرقیة-:المبحث الرابع

.سیاسة توازن القوى-:المبحث الخامس

.حرب العالمیة االولىال-:الفصل السادس

.اسباب الحرب-:المبحث االول
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.تطور الحرب-:المبحث الثاني
.نتائج الحرب-:المبحث الثالث

.تطور العالقات الدولیة بین الحربین- :الفصل السابع

.تطور العالقات الدولیة لما بعد الحرب-:المبحث االول
.اته الدولیةاالتحاد السوفیاتي وعالق-:المبحث الثاني
.ایطالیا الفاشیة والمانیا النازیة-:المبحث الثالث

.الحرب العالمیة الثانیة-:الفصل الثامن

.اسباب الحرب-:المبحث االول
.تطورات الحرب-:المبحث الثاني
.نتائج الحرب-:المبحث الثالث
.انیةخالل الحرب العالمیة الثفي المؤتمرات الدولیة -:المبحث الرابع

.تطورات الحرب الباردة- :الفصل التاسع

.١٩٥٠مفهوم وبدایة الحرب الباردة وتطورها حتى العام -:المبحث االول
.١٩٦٢-١٩٥٠تطورات الحرب الباردة -:المبحث الثاني
.حتى الوفاق١٩٦٢تطور الحرب الباردة من العام -:المبحث الثالث

.ولیة من الوفاق الدولي وحتى انهیار االتحاد السوفیاتيطور العالقات الدت- :الفصل العاشر

.الوفاق الدولي-:المبحث االول
.و الحرب الباردة الجدیدةأانتكاسة الوفاق -:المبحث الثاني
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.السوفیاتیة في عهد غورباتشوف-العالقات االمریكیة-:المبحث الثالث
.خطوات اوروبا نحو الوحدة-:المبحث الرابع

.انهیار االتحاد السوفیاتي والمعسكر االشتراكي-:المبحث الخامس

.الدولیة في العالم الثالثالعالقاتتطور -:الفصل الحادي عشر

.تطور العالقات الدولیة في افریقیا-:المبحث االول
.تطور العالقات الدولیة في اسیا-:المبحث الثاني
.لدولیة في الوطن العربيتطور العالقات ا-:المبحث الثالث
.تطور حركة عدم االنحیاز-:المبحث الرابع

٣:مدخل الى دراسة االستراتیجیة                         عدد الوحدات
.اطار مفاهیمي/ في مفهوم االستراتیجیة- :الفصل االول

.التعریف باالستراتیجیة-:المبحث االول
.لقومیة واالستراتیجیة العربیةاالستراتیجیة ا-:المبحث الثاني
.االستراتیجیة العسكریة والعقیدة العسكریة-:المبحث الثالث

.االستراتیجیة والنظریات الجیوبولیتیكیة والجیوستراتیجیة-:الفصل الثاني

.مدخالت مفاهیمیة-:المبحث االول
.الفكر الجیوبولیتیكيمنظرو-:المبحث الثاني
.الفكر الجیوستراتیجيظرومن-:المبحث الثالث
.الماكندریة الجدیدة-:المبحث الرابع

.الحرب والصراعات المسلحة-:الفصل الثالث
.ماهیة الحرب ومكانتها في الفكر االنساني-:المبحث االول
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.اسباب الحروب ودوافعها-:المبحث الثاني
.اشكال الحروب وانواعها-:المبحث الثالث
.تراتیجیات المجابهة والصراعاس-:المبحث الرابع
.االستراتیجیة التقلیدیة-:المبحث االول
.االستراتیجیة النوویة-:المبحث الثاني
.االستراتیجیة التكنومعلوماتیة-:المبحث الثالث

.استراتیجیة الردع-:الفصل الخامس

.الردع ومفهومهفي معنى-:المبحث االول
.لردع التقلیدي والنووياسترایجیة ا-:المبحث الثاني
.مظاهر الثبات النسبي في نظریة الردع-:المبحث الثالث

.ق ادارتهائاالزمة الدولیة وطرا-:الفصل السادس

.ماهیتها والتعریف بها-االزمة الدولیة-:المبحث االول
.االزمة الدولیة وعملیة صنع القرار-:المبحث الثاني
.االزمة الدولیةطرائق ادارة-:المبحث الثالث

.االستراتیجیة االسرائیلیة- :الفصل السابع
.االستراتیجیة االوربیة-:الفصل الثامن
.االستراتیجیة الصینیة- :الفصل التاسع
.االستراتیجیة الروسیة- :الفصل العاشر

.االستراتیجیة االمریكیة-:الفصل الحادي عشر
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٢:عدد الوحداتالدبلوماسیة                          
الدبلوماسیة عبر العصور -:الباب االول

:الفصل االول
المفاهیم المختلفة تعریف الدبلوماسیة،اصل الدبلوماسیة،التعریف بالدبلوماسیة

٠للدبلوماسیة ،تحدید موضوع الدبلوماسیة،الدبلوماسیة والسیاسیة الخارجیة

:الفصل الثاني
الدبلوماسیة في ،وتطورهاالدبلوماسیة في العصر القدیم،یةنشأة الدبلوماس

،لوماسیة في وادي الرافدین والنیلالدب،الدبلوماسیة في الشرق القدیم،المجتمعات البدائیة
الدبلوماسیة في ،الدبلوماسیة في اوربا القدیمة،الدبلوماسیة في الصین والهند القدیمة

الدبلوماسیة ،الدبلوماسیة في العصر الوسیط،بالد الرومانالدبلوماسیة في ،بالد الیونان
المفهوم العربي االسالمي ،العربیةاالسالمیةالدبلوماسیة .االوربیة في العصر الوسیط

.أثار الدبلوماسیة العربیة االسالمیة،مقومات الدبلوماسیة العربیة االسالمیة،للدبلوماسیة

:الفصل الثالث
الدبلوماسیة من القرن الخامس عشر حتى مؤتمر ،العصر الحدیثالدبلوماسیة في 

،حتى الحرب العالمیة االولى١٨١٥الدبلوماسیة من مؤتمر فینا ،١٨١٥فینا 
.الدبلوماسیة من الحرب العالمیةاالولى حتى الوقت الحاضر

:الفصل الرابع
،الجماعیةیةالدبلوماس،الدبلوماسیة العلنیة،سمات الدبلوماسیة الحدیثة

،الدبلوماسیة الشاملة،الدبلوماسیة الشعبیة،الدبلوماسیة السیاسیة
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.)مقارنة(والدبلوماسیةالحدیثة ،الدبلوماسیة القدیمة

:الفصل الخامس
،يالقانون الدبلوماس،القواعد المنظمة للعالقات الدبلوماسیة

راء فقهاء القانون اَ یات الدولیةالمعاهدات واالتفاقالعرف،مصادر القانون الدبلوماسي
واالتفاقات المؤتمرات الدولیة محكمة العدل الدولیة ىقرارات وفتاو ،الدولي والدبلوماسیة

.الخاصة بالدبلوماسیة

:الفصل السادس
،الحضاریةالظاهرة،الظاهرة العلمیة والتكنولوجیة،الدبلوماسیة المعاصرةواهرظ-

.دبلوماسیة المنوال،بلوماسیة القمةد،الظاهرة الالسیاسیة

:الفصل السابع
الدبلوماسیة السوفیتیة،الدبلوماسیة االمریكیة،الدبلوماسیة العربیة،نماذج دبلوماسیة

.الدبلوماسیة الفرنسیة،الدبلوماسیة البریطانیة،

٠االشخاص الدبلوماسیون-:الباب الثاني
:الفصل الثامن

ماهیة امتیازات وحصانات ،امتیازات وحصانات رئیس الدولة،امةلمحة ع،رئیس الدولة
الرئیس يامتیازات وحصانات مرافق،وحصانات رئیس الدولةاتحدود امتیاز ،رئیس الدولة

.الشخصیینهومبعوثی

:الفصل التاسع
اختصاصات وزیر ،اختیار وزیر الخارجیة،الخارجیةر التعریف بوزی،وزیر الخارجیة

.وزیر الخارجیة ورئیس الوزراء،امتیازات وحصانات وزیر الخارجیة،جیةالخار 
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:الفصل العاشر
اختیار ،التعریف بالمبعوث الدبلوماسي،الخدمة الخارجیة،المبعوثون الدبلوماسیون
ر،المبعوثون الدبلوماسیون والمؤشرات العامة في االختیا،المبعوثین الدبلوماسیین

٠ومراتبهم والقابهم)روساء البعثات (سیة المبعوثون الدبلوما

:الفصل الحادي عشر
عدد العاملین في ،ة الدبلوماسیةیئالهیئة الدبلوماسیة وعمید اله،البعثات الدبلوماسیة

.التنظیمات المركزیة في وزارة الخارجیة،ة الدبلوماسیةیئاله

:الفصل الثاني عشر
تعیین القناصل ،تعیین القناصل في البعثات،قنصلیةاقامة العالقات ال،البعثات القنصلیة

الحصانة ،القناصل ودرجاتهمانواع ،والوظائف القنصلیةماتالمه،في البعثات القنصلیة
.ماهیة الحصانات واالمتیازات القنصلیة ،واالمتیازات القنصلیة

اقامة العالقات الدبلوماسیة - :الباب الثالث
:الفصل الثالث عشر

الدولة المستقلة ذات السیادة ،من یملك حق التمثیل الدبلوماسي،حق التمثیل الدبلوماسي
، درالیةیدرالیة والدولة الكونفیالدولة االتحادیة الف،الدول ذات االستقالل المنقوص،الكاملة

.دولة الفاتیكان

:الفصل الرابع عشر
مرحلة موافقة الدولة المرسل ،یس البعثةمرحلة اختیار رئ،افتتاح البعثات الدبلوماسیة

مرحلة تقدیم ، مرحلة تعیین رئیس البعثة الدبلوماسیة،رئیس البعثة الدبلوماسیةالیها
.وثائق االعتماد
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:الفصل الخامس عشر
،ةالمفاوض،التمثیل،الدبلوماسیینمات المبعوثین مه،البعثة الدبلوماسیةتاممه

.ئل المختلفة لممارسة الحمایة الدبلوماسیة الوسا،الحمایة،المالحظة

االمتیازات والحصانات الدبلوماسیة -:الباب الرابع
:الفصل السادس عشر

التعریف باالمتیازات والحصانات ،االطار العام لالمتیازات والحصانات الدبلوماسیة
.ماسیةوالحصانات الدبلو والقانونیة لالمتیازات االسس التاریخیة ،الدبلوماسیة

:الفصل السابع عشر
الحصانة ،الشخصیةالحمایة ،ماهیة االمتیازات والحصانات الدبلوماسیة

،حرمة وحصانة المواصالت،االمتیازات الخاصة باالعفاء من الضرائب،القضائیة
.االعفاء من نظام الضمان االجتماعي

:الفصل الثامن عشر
حدود االمتیازات والحصانات بالنسبة ،اسیةحدود االمتازات والحصانات الدبلوم

حدود االمتیازات ،حدود االمتیازت والحصانات بالنسبة للمكان،لالشخاص
.والحصانات بالنسبة للزمان

 المراسالت الدبلوماسیة - :الخامسالباب
:الفصل التاسع عشر

اللغة ،دة عالمیااللغة الدبلوماسیة السائ،طبیعة اللغة الدبلوماسة وسماتها العامة
ت الخارجیة والبعثات راصول المراسلة بین الوزاأ،الدبلوماسیة العالمیة واللغات الوطنیة

نموذج خطاب اعتماد ،الرسائل المتبادلة بین رؤساء الدول،الدبلوماسیة المعتمدة لدیها
،نموذج لخطاب تفویض تام بالتوقیع على معاهدة،نموذج خطاب استدعاء سفیر،سفیر
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الخطابات ،نموذج لبراءة قنصلیة،نموذج لخطاب تفویض المندوب لحضور مؤتمر دولي
.التي یتبادلها الممثلون الدبلوماسیون المصطلحات في اللغة الدبلوماسیة

المفاوضات الدبلوماسیة -:الباب السادس
:الفصل العشرون

،یة والعلنیة في المفاوضاتالتمهید للمفاوضات السر ،نبذة عامة،المفاوضات الثنائیة
.الناجحة والمفاوض الناجحةسمات المفاوض

:الفصل الحادي والعشرون
،المفاوضات الدبلوماسیة لحل المنازعات الدولیة

لجان ،الوساطة،المساعي الحمیدة،المفاوضة الدبلوماسیة االعتیادیة،لمحة عامة
.التحقیق الدولیة التحكیم التسویة القضائیة

:الفصل الثاني والعشرون
كیف تعقد ،واالتفاقیات الدولیةعقد المعاهدات ،نتائج المفاوضات الدبلوماسیة

قواعد تفسیر ،احكام المعاهدات،محتویات المعاهدات،تصنیف المعاهدات،المعاهدات
،المعاهدات البروتوكوالت واحكامهااالنضمام الى ،مفعول المعاهدات،المعاهدات

.ىتفاقیات والوثائق الدولیة االخر اال 

:الفصل الثالث والعشرون
،لمحة عامة، دبلوماسیة المؤتمرات واالجتماعات الدولیة
،سمات المؤتمرات واالجتماعات الدولیة،التفریق بین المؤتمرات واالجتماعات الدولیة
اصول ،لوفوداختیار ا،جدول االعمال،اصول عقد المؤتمرات واالجتماعات الدولیة

انواع المؤتمرات واالجتماعات ،ختام اعمال المؤتمرات واالجتماعات الدولیة،المناقشة
.الدولیة

:الفصل الرابع والعشرون
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الحداد الرسمي ،واالعیاد الرسمیةالعطل ،النشأة والطبیعة،دبلوماسیة المنظمات الدولیة
.بروتوكول االسبقیة في الجلوس والمشي

:س والعشرونمل الخاالفص
،الدبلوماسیةاالعتیادیة النتهاء المهمةالطرق ،لمحة عامة،انتهاء المهمة الدبلوماسیة

.الطرق االستثنائیة النتهاء المهمة الدبلوماسیة

٢:المنظمات الدولیة                                   عدد الوحدات
:الفصل االول

وره في محیط العالقات الدولیةمفهوم التنظیم الدولي ود
.التعریف بمصطلح الدراسة وتحدید موضوعها-:المبحث االول
.االصول التاریخیة لظاهرة التنظیم الدولي-:المبحث الثاني

.التنظیم الدولي على صعید الفكر السیاسي -اوآل
.التنظیم الدولي على صعید العالقات الدولیة -ثانیا

.ة توازن القوى ونظام االمن الجماعي بین سیاسالتنظیم الدولي: المبحث الثالث 
.التنظیم الدولي وسیاسة توازن القوى -اوآل
.التنظیم الدولي ونظام االمن الجماعي-ثانیا

:الفصل الثاني
.احكام عامة في مشكالت التنظیم الدولي 

.طبیعة التنظیم الدولي -المبحث االول 
.الشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة - ي المبحث الثان

.هلیة المنظمة في ابرام المعاهداتأ-اوآل 
.أهلیة المنظمة في التمتع بالحصانات واالمتیازات -ثانیا

.العضویة في المنظمات الدولیة -:المبحث الثالث 
.فقدان العضویة في المنظمات الدولیة -:المبحث الرابع 
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.نسحاب من المنظمة اال -اوآل
).التجمید(وقف العضویة -ثانیا
).الفصل(الطرد من عضویة المنظمة -ثالثا
.عدم التصدیق على التعدیالت الالحقة لدستور المنظمة -رابعا

.مشكلة التمثیل في المنظمات الدولیة -:المبحث الخامس
.العضوة الممثلین الحكومیین للدولةیاالعتراف بمشروع-اوآل
.تمثیل غیر الدول في المنظمات الدولیة -ثانیا
.تحدید حریة الدول في اختیار ممثلیها_ ثالثا 
.لتمثیل في المنظمة الدولیة اثر االعتراف على أ-رابعا

مشكلة التصویت في المنظمات الدولیة -:المبحث السادس 
.تصنیف المنظمات الدولیة - :لمبحث السابع ا

.التنظیم الدولي العالمي الشامل -:لباب الثاني ا
.عصبة االمم- :الفصل االول

.ة العصبةأنش-المبحث االول 
.تهاتشكیل العصبة واجهز - المبحث الثاني

.الجمعیة العامة-اوآل
.المجلس-ثانیا
.االمانة العامة-ثالثا

.تقویم العصبة-:المبحث الثالث

.االمم المتحدة-:الفصل الثاني

.تشكیل االمم المتحدة-:المبحث االول
اهداف االمم المتحدة-:المبحث الثاني
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.نیحفظ السلم واالمن الدولی-:اوال
.تنمیة العالقات الودیة بین االمم- :ثانیا
.تحقیق التعاون الدولي-:ثالثا
.جعل االمم المتحدة مركزا لتنسیق اعمال االمم-:رابعا

.مبادىء االمم المتحدة-:مبحث الثالثال
.اوال مبدأ المساواة في السیادة بین الدول االعضاء

.مبدأ حسن النیة في تنفیذ االلتزامات- :ثانیا
.مبدأ فض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة-:ثالثا
.التهدید بهاأو مبدأ حظر استخدام القوة -:رابعا

.لمنظمة الدولیة وتعضید موقفهایم العون الى ادتق-:خامسا
.مبدأ الزام الدول غیر االعضاء بالعمل وفقا لمبادىء االمم المتحدة-:سادسا
.مبدأ عدم تدخل المنظمة في الشؤون التي تتعلق بصمیم السلطان الداخلي للدول-:سابعا

.االجهزة الرئیسة لالمم المتحدة-:المبحث الرابع
.الجمعیة العامة-:اوال

.ات العمل فیهاءتشكیلها ودورات انعقادها واجرا
.لجان الجمعیة العامة وفروعها-أ

.احكام التصویت في الجمعیة- ب
.اختصاصات الجمعیة العامة وصالحیاتها-ج

.زاملاختصاص یترتب علیه اصدار توصیات لها صفة اال -:اوال
.ا صفة االلزاماختصاص یترتب علیه اصدار توصیات لیس له- :ثانیا
.مجلس االمن- :ثانیا

تكوین المجلس وانعقاده.
التصویت.
اختصاصات المجلس وصالحیاته.
.تسویة المنازعات سلمیا-:اوال
.ات المنع والقمعءاجرا- :ثانیا
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.اختصاصات اخرى لمجلس االمن- :ثالثا
.المجلس االقتصادي واالجتماعي- :ثالثا
تشكیل المجلس.
جلس وصالحیاتهاختصاصات الم.
عالقة المجلس االقتصادي واالجتماعي بالوكاالت المتخصصة.
الحكومیةرعالقة المجلس االقتصادي واالجتماعي بالمنظمات غی.

.مجلس الوصایة ونظام الوصایة-:رابعا
نظام الوصایة.
مجلس الوصایة.
تشكیله.
التمثیل والتصویت.
اختصاصات المجلس وسلطاته.
المتمتعة بالحكم الذاتيرواالقالیم غیاالمم المتحدة: -

).نامیبیا(قضیة جنوب غرب افریقیا 
.االمانة العامة-:خامسا

اهمیتها وتكوینها.
االمین العام.
تعیین االمین العام.
اختصاصات االمین العام.
موظفو االمانة العامة.

.محكمة العدل الدولیة-:سادسا
في ماهیة المحكمة وطبیعتها.
شكیل المحكمةت.
اختصاص المحكمة والقانون الذي تطبقه.
.االختصاص القضائي-:اوال
).ات المحكمةءاجرا(اصول التقاضي -:ثانیا
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.االختصاص االستشاري للمحكمة-:ثالثا

.الوكاالت المتخصصة- :الباب الثالث

.في طبیعة الوكاالت المتخصصة وعالقتها باالمم المتحدة- :الفصل االول

.منظمة العمل الدولیة-:الفصل الثاني

.نشأتها واهدافها ومبادئها-:المبحث االول
.العضویة-:المبحث الثاني
.اجهزة المنظمة-:المبحث الثالث
.في طبیعة نشاطات المنظمة-:المبحث الرابع

٠منظمة االغذیة والزراعة-:الفصل الثالث
.انشأة المنظمة ومقاصده-:المبحث االول
.اجهزة المنظمة ومصادر تمویلها-:المبحث الثاني
.نشاطات المنظمة-:المبحث الثالث

).الیونسكو(منظمة االمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة -:الفصل الرابع
.نشأتها ومقاصدها-:المبحث االول
.عضویة المنظمة واالجهزة الرئیسة فیها-:المبحث الثاني

التنظیم االقلیمي-:الباب الرابع

التنظیم االقلیمي وعالقته بالتنظیم العالمي- :الفصل االول
.في مفهوم االقلیمیة ودور التنظیم االقلیمي في العالقات الدولیة-:المبحث االول
.االمم المتحدة والتنظیم االقلیمي-:المبحث الثاني
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.جامعة الدول العربیة-:الفصل الثاني
.نشأة الجامعة وتكوینها-:المبحث االول
.العضویة والتزامات االعضاء-:المبحث الثاني
.مقاصد الجامعة واغراضها-:المبحث الثالث

.الوظیفة االمنیة للجامعة-:اوال
.التاون في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة-:ثانیا

.البناء التنظیمي للجامعة-:المبحث الرابع
.جهزة الرئیسة للجامعةاال-:اوال

.المجلس-أ
.اللجان الفنیة- ب
.االمانة العامة-ج

.االجهزة المستحدثة في نطاق الجامعة- :ثانیا
.االجهزة التي انشأت بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك-١
.مجلس الدفاع المشترك-٢
.الهیئة االستشاریة العسكریة-٣
.اعيالمجلس االقتصادي واالجتم-٤

.مؤتمرات القمة العربیة- :ثالثا
.تقویم الجامعة العربیة-:المبحث الخامس
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المواد التي تدرس في كلیة العلوم السیاسیة جامعة بغداد فرع الفكر السیاسي للعام 
٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي 

٣:الوحداتعدد الغربي المعاصر   السیاسي فكر ال
.اللیبرالیة السیاسیة الغربیة الخالصة:الفصل االول

.االتجاه السیاسي اللیبرالي التقلیدي-
.االتجاه السیاسي اللیبرالي الرادیكالي-
.االتجاه السیاسي اللیبرالي الوجودي-

.اللیبرالیة السیاسیة الغربیة الجدیدة:الفصل الثاني 
.لتیارین المحافظ والتقدمياالتجاه السیاسي اللیبرالي الغربي الجدید بین ا-
.االتجاه السیاسي اللیبرالي الذرائعي البرغماتي-
.االتجاه السیاسي اللیبرالي النخبوي-

٠الفكر السیاسي الیساري الغربي المعاصر: الفصل الثالث
٠الماركسیة الجدیدة-١
٠الماركسیة السوفیتیة الجدیدة-٢
٠الماركسیة الغربیة الجدیدة-٣
٠الیسار الغربي المعاصر-٤

٠مدرسة فرانكفورت ونظریتها النقدیة
٠الیسارویة الغربیة المعاصرة–ب 

اطروحات جدیدة في الفكر السیاسي الغربي المعاصر:الفصل الرابع
٠العولمة

٠اطروحة نهایة التاریخ-
٠اطروحة تصادم الحضارات-
٠اطروحة سلطة المعرفة-



٦٦

١:عدد الوحداتالبحث العلميمفاهیم اساسیة في 
المقدمة

مضمون البحث العلمي- :الفصل االول
المنطق : اوالً 
نظریة المعرفة: ثانیاً 
)Epistemologyاالیبیستمولوجیا (نظریة العلم او نظریة الفلسفة : ثالثاً 

منهجیات البحث العلمي -:الفصل الثاني 
)التحلیل السیاسي لالحداث(لتاریخي المنهج ا: اوالً 
المنهج الوصفي : ثانیاً 
التحلیل النظمي : ثالثاً 
الطریقة المقارنة : رابعاً 

الطریقة الجینیة : خامساً 
الطریقة السلوكیة : سادساً 
الطریقة الوظیفیة : سابعاً 

عداد البحث العلميإ: الفصل الثالث 
)كتابة مسودة البحث(واعداد البحث العلمي المراحل االولیة للتحضیر: اوالً 
الهامش واسالیب توثیق المعلومات : ثانیاً 

الهامش. ١
اسالیب توثیق المعلومات. ٢

كتابة البحث العلمي بشكله النهائي: الفصل الرابع 
) .اقسام البحث االساسیة(

صفحة العنوان : اوالً 
محتویات البحث : ثانیاً 
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المقدمة : ثالثا
متن البحث وهیكله: رابعاً 

الخاتمة: خامساً 
المصادر: سادساً 

:الفصل الخامس 
مواصفات البحث العلمي الجید: اوالً 
ارشادات علمیة للباحث: ثانیاً 
.في موضوع من مواضیع علم السیاسة ) دراسة(نماذج الخطة في اجراء بحث : ثالثاً 

مناقشة بحوث الطلبة

٣:عدد الوحداتالحدیث        بي الغر الفكر السیاسي 
.مقدمة عامة عن الفكر السیاسي-
.؟لماذا ندرس الفكر السیاسي-

- :الفصل االول
.خصائص عصر النهضة-
.الخصائص السیاسیة-
.الخصائص االقتصادیة-
.الخصائص االجتماعیة-
.ليلالدولة عند میكافی-
.س هوبساعند تومالسیدة المطلقة-
.الفكر السیاسي االنساني المسیحي-
.توماس مور-
.حركة االصالح الدیني-

-:الفصل الثاني
.الفكر السیاسي عند جون لوك-
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.كیوسالفكر السیاسي عند مونتی-
.الفكر السیاسي عند فولتیر-
.اللیبرالیة النفعیة-
.ومید هیدیف-
.ئیةاللیبرالیة الطوبا-
.روسو-
.انیةاالشتراكیة الكلی-
.هیجل-
.الفكر السیاسي عند توكفیل-
.ةیالماركس-
.الدولة عند ماركس-

٣:الفكر السیاسي القدیم والوسیط                    عدد الوحدات 
٠التعریف بالفكر السیاسي: مقدمة

٠اهمیة الفكر السیاسي/االوللالفص
٠نةدولة المدی-
٠اثینا-
٠اسبرطة-
٠طائیونفسالس-
٠نماذج من الفكر السیاسي قبل افالطون-
٠هیبودام-
٠سقراط-

اكزینیفون-ج 

فلسفة افالطون السیاسیة: الفصل الثاني
٠افالطون،الجمهوریة-
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٠افالطون،السیاسي-
٠افالطون ،القوانین-

ارسطو:الفصل الثالث 
٠اسیة الرسطوالنظریات السی-
٠جمهوریة ارسطو-
٠مظاهر الفكر السیاسي بعد ارسطو-

االتجاهات الفكریة والنظم السیاسیة عند الرومان:الفصل الرابع
.نظم الرومان السیاسیة-
٠العصر الملكي-
٠العصر الجمهوري-
٠العصر االمبراطوري-

نماذج من الفكر السیاسي الروماني:الفصل الخامس
٠بولیب-
٠شیشرون-
٠سنیكا-

القواعد القانونیة والعالقات الدولیة عند الرومان:الفصل السادس
٠القوانین الرومانیة-
٠نظریة العالقات الدولیة عند الرومان-
٠االسهام الروماني في الفكر السیاسي-

٠ینیة والزمنیةطبیعة الفكر المسیحي ومظاهر العالقة بین السلطتین الد:الفصل السابع
اجروز، اوغسطین، جریجوري:االوائل  اباء الكنیسة-١
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٠نظام االقطاع-٢
٠االسهام العربي االسالمي في الفكر السیاسي-٣

تطور الصراع ىبین الكنیسة والدولة:الفصل الثامن
٠ترجیح سلطة الكنیسة ومظاهر بدایات انحسارها

٠سانت برنارد وجون سالسبوري-
٠س االكوینيتوما-
٠دانتي-
٠ولیم اوكام-مارسیلیو بادو  ب-سیطرة الكنیسة اأفول -

نهایة العصر الوسیط:الفصل التاسع
٠االتجاهات الفكریة العامة في الفكر الوسیط-
٠الحركة المجلسیة-

٣: عدد الوحدات عربي اإلسالمي        الالسیاسي الفكر 
التعریف بمادة الفكر العربي اإلسالمي:الفصل االول

مصادر الفكر السیاسي العربي االسالمي-
.وسماتهمبادئ الفكر السیاسي العربي االسالمي-
الفكر السیاسي العربي االسالميوءالقوى االسیاسیة المساهمة في نش-

االتجاه الفكري الفلسفي: الفصل الثاني
.رابياالف-
.ابن سینا-

االتجاه الفقهي:الثالثالفصل 
.الماوردي-
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.الوزارة عند الماوردي-
.االمارة عند الماوردي-

الفكر السیاسي للشریف -الفكر السیاسي للقاضي عبد الجبار المعتزلي :الفصل الرابع
٠المرتضى

٠االتجاه االجتماعي:الفصل الخامس
.الدولة عند ابن خلدون-
.واطوارهااجیال الدولة الخلدونیة-
.الفكر السیاسي البن االزرق-

.الفكر السیاسي لرفاعة الطهطاوي-االتجاه اللیبرالي :الفصل السادس
.الفكر السیاسي لجمال الدین االفغاني-االتجاه الثوري : الفصل السابع

.تجاه االصالحياال :الفصل الثامن
.الفكر السیاسي لمحمد عبدة-
.الرحمن الكواكبيالفكر السیاسي لعبد-
.الفكر السیاسي لرشید رضا-

٢:اللغة العربیة                                       عدد الوحدات
                  الكالم نبذة مختصرة عنه-الفصل االول
                 االغالط اللغویة-الفصل الثاني
                 صوصاالدب والن-الفصل الثالث
                 االمالء-الفصل الرابع
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               النحو-الفصل الخامس
               نماذج من االعراب-الفصل السادس

٣: عدد الوحدات مي المعاصر                 اإلسالالسیاسي الفكر 
الدولةتیارات نشوء:الفصل األول.
الدولة في اإلسالم:الفصل الثاني.
السلطة في الفكر اإلسالمي المعاصر:الفصل الثالث.
وسائل اختیار السلطة:الفصل الرابع.
الموقف من السلطة في الفكر اإلسالمي المعاصر:الفصل الخامس.
الموقف من حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي المعاصر: الفصل السادس.

٣:عدد الوحداتعلم السیاسة                           الى مدخلال
السیاسة وعلم السیاسة:الفصل االول.
رىعالقة علم السیاسة بالعلوم االخ:الفصل الثاني.
اسس البحث العلمي في علم السیاسة:الفصل الثالث.
 الدولة:الفصل الرابع.
اشكال الدول:الفصل الخامس.
حزاب السیاسیة والرأي العاماال:الفصل السادس
 ٠ت السیاسیة ومفاهیمهامصطلحا:الفصل السابع

٢:عدد الوحداتالمدخل لدراسة القانون 
معنى القاعدة القانونیة وضرورتها:الفصل االول.
خصائص القاعدة القانونیة:الفصل الثاني.
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التمییز بین قواعد القانون والقواعد االجتماعیة االخرى:الفصل الثالث.
لقانون الرسمیةمصادر ا:الفصل الرابع.
مصادر القانون غیر الرسمیة:الفصل الخامس.
التعریف بالحق:الفصل السادس.
عناصر الحق واركانه:الفصل السابع.
الوقائع القانونیة:الفصل الثامن.
التصرفات القانونیة:الفصل التاسع.
اقسام الحق:الفصل العاشر.
انواع الحقوق من حیث عناصرها:الفصل الحادي عشر.
انواع الحقوق المدنیة:صل الثاني عشرالف.
الحقوق الشخصیة:الفصل الثالث عشر.

٢:عدد الوحداتاالقتصاد 
.أسس عامة في مبادئ  االقتصاد : الفصل األول 

.عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى . المبحث األول 
.الحاجة وخصائصها. المبحث الثاني 

.المشكلة االقتصادیة : الفصل الثاني 
األسس النظریة للمشكلة االقتصادیة . المبحث األول 
.نظرة النظام االشتراكي والنظام الرأسمالي للمشكلة االقتصادیة . المبحث الثاني 

.جانب الطلب . الفصل الثالث 
.محددات الطلب . المبحث األول 
.بمرونة الطل. المبحث الثاني 
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،جانب العرض : الفصل الرابع 
.العوامل المؤثرة بالعرض  . المبحث األول 
.مرونة العرض. المبحث الثاني 
. استثناءات قانون الطلب والعرض . المبحث الثالث 

. االستهالك: الفصل الخامس 

.الثمن : الفصل السادس 
.تكوین الثمن في السوق. المبحث األول

.تدخل الدولة في الثمن. انيالمبحث الث

.األسواق : الفصل السابع 
.المبحث األول مراحل اإلنتاج 

.اقتصادیات الحجم . المبحث الثاني 

. سوق العمل : الفصل الثامن 

.االحتكار: الفصل التاسع 
.سوق المنافسة االحتكاریة . المبحث األول 

سوق المنافسة شبه التامة . ثاني المبحث ال

.االقتصاد الكلي: الفصل العاشر
.الفرق بین االقتصاد الكلي والجزئي . المبحث األول 
.الدخل القومي وطرق احتسابه. المبحث الثاني 
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. النقود والمصارف : الفصل الحادي عشر 
.أشكال النقود . المبحث األول 

. البنك المركزي . المبحث الثاني 

.االنكماش، البطالة ، خم التض: الفصل الثاني عشر 
.التضخم . المبحث األول 
.البطالة . المبحث الثاني 

.المبحث الثالث االنكماش

.التجارة الدولیة : الفصل الثالث عشر 
.سمات التجارة الدولیة وعناصر اختالفها مع التجارة الداخلیة . المبحث األول

.صرفمیزان المدفوعات وأسعار ال. المبحث الثاني 

٣:عدد الوحداتنظم حكم عربیة
.مقدمة عامة-
.نبذة تاریخیة-
، الموقع الفلكي ، المساحة (الموقع الجغرافي -

في ) اهم الممرات المائیة، لعربي حدود الوطن ا
.الوطن العربي

الفصل االول

مار الذي أشكال وأنماط االستع(االرث االستعماري 
.)تعرض له الوطن العربي

.العربیةاألقتصادیة یةالبن:المبحث االول
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.األجتماعیةالبنیة :المبحث الثاني
.السكان: أوال 
.أنماط المعیشة: ثانیاً 
.التقسیم الطبقي: ثالثًا 

.رابعًا التجانس االجتماعي
المؤسسات (اعي التنظیم االجتم: خامسًا 

.)االجتماعیة
.العربیةالثقافیةیةالبن:المبحث الثاني

.االمیة: أوال 
.التعلیم في البلدان العربیة: ثانیا
.الثقافة السیاسیة العربیة: ثالثًا 

.الثقافة السیاسیة الفرعیة-
.أنواع الثقافة السیاسیة-

.لحكم في البلدان العربیةطبیعة أنظمة ا:الفصل الثاني

:المبحث االول
تصنیف أنظمة الحكم في البلدان العربیة حسب 

.شكل رئاسة الدولة-
.األنظمة الملكیة: أوال

.األنظمة الجمهوریة: ثانیًا 
.السمات المشتركة لألنظمة العربیة-

.أستبداد أنظمة الحكم العربیة: أوال 
.شیوع ظاهرة الفساد: ا ثانی

.االعتماد على القوة العسكریة واالمنیة: ثالثا 
المباعدة بین النصوص الدستوریة والواقع : رابعا 

.العملي
.تقیید الحریات والحقوق االساسیة: خامسًا 
تقیید االرادة السیاسیة نتیجة التبعیة : سادساً 
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.للخارج
.الدساتیر العربیة:المبحث الثاني

.تأریخ أصدار الدساتیر: أوال 
.طریقة أصدار الدساتیر: ثانیاً 
.الخبرة الدستوریة للدول العربیة: ثالثا

.مشتركة بین الدساتیر العربیةالسمات ال: رابعًا 
.االحزاب السیاسیة العربیة:المبحث الثالث

.یاسیة العربیةنشأة االحزاب الس: اوال 
.االنظمة الحزبیة العربیة: ثانیًا 
.السمات المشتركة بین الدساتیر العربیة: ثالثًأ 

.المشكالت السیاسیة في البلدان العربیة:الفصل الثالث
.أشكالیة بناء الدولة:المبحث االول

.نشأة الدولة العربیة الحدیثة: أوال
.ئص الدولة العربیة الحدیثةخصا: ثانیا
.مظاهر االزمة في الدولة العربیة الحدیثة: ثالثا

.اشكالیة الشرعیة:المبحث الثاني
.مفهوم الشرعیة: أوال
.مصادر الشرعیة: ثانیا
.شرعیة االنظمة العربیة: ثالثا

.شرعیة االنظمة الملكیة-
.شرعیة االنظمة الجمهوریة-

.اشكالیة المشاركة:المبحث الثالث
.مفهوم المشاركة السیاسیة: اوال
.خصائص المشاركة السیاسیة: ثانیا
.أشكال المشاركة السیاسیة: ثالثا
.أهمیة المشاركة السیاسیة: رابعا
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.محددات المشاركة السیاسیة: خامساً 
سیة وابعادها في أشكالیة المشاركة السیا: سادسا

.انظمة الحكم العربیة
التحوالت الدیمقراطیة في البلدان العربیة:الفصل الرابع.

.في معنى التحول الدیمقراطي
.دوافع التحول الدیمقراطي:المبحث االول

.العوامل الداخلیة: أوال
.العوامل الخارجیة: ثانیا

لتحوالت الدیمقراطیة في البلدان العربیةمظاهر ا:المبحث الثاني
.دول المشرق العربي: أوال
.دول المغرب العربي: ثانیاً 
.دول الخلیج العربي: ثالثاً 

.واقع التحول الدیمقراطي:المبحث الثالث
.معوقات التحول الدیمقراطي:المبحث الرابع

.ة العربیةنماذج لبعض األنظم:لفصل الخامسا
.النظام السیاسي األردني:المبحث االول

.السلطات الدستوریة
.السلطة التنفیذیة: اوال
.الملك-
.مجلس الوزراء-

.السلطة التشریعیة: ثانیاً 
.مجلس االعیان-
.مجلس النواب-
.الرقابة الحكومیة-
.الرقابة التشریعیة-

:ظام السیاسي الكویتيالن:المبحث الثاني
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.المؤسسات الدستوریة
.السلطة التشریعیة-١

.منصب االمیر
.اقتراح القوانین: أوال
.التصدیق على القوانین واصدارها: ثانیا
.االعتراض على القوانین: ثالثا
.اصدار المراسیم بقانون: رابعا

.مة لالجتماعدعوة مجلس اال: خامسا
.مجلس االمة-٢

.تكوین المجلس: اوال
.تنظیم عمل المجلس: ثانیا
.أعمال المجلس: ثالثا

.الشؤون التشریعیة-
.الشؤون السیاسیة-
.الشؤون المالیة-
.السلطة التنفیذیة-٣

.االمیر: أوال
.مجلس الوزراء: ثانیا
.لوزراءا: ثالثا
.اختصاصات مجلس الوزراء: رابعا

.السلطة القضائیة-٤

.النظام السیاسي المغربي:المبحث الثالث
.بالد المخزن: اوال
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.بالد السیبه: ثانیا
المؤسسات السیاسیة والدستوریة وسلطاتها-١

.السلطة التنفیذیة: اوال
.الملك-أ 
.سلطات یمارسها الملك بمفرده-
سلطات یمارسها الملك باالشتراك مع الحكومة -

.أو البرلمان
.الحكومة-ب 
.)البرلمان(السلطة التشریعیة : ثانیا

.مجلس النواب-١
.مجلس المستشارین-٢

.السلطة القضائیة: ثالثا
.يالمجلس الدستور : رابعاً 

٢:عدد الوحداتالنظام السیاسي في تركیا وأیران
.مادة تركیا:الفصل األول

.مقدمة تعریفیة بمادة تركیا-
.مقدمة تأریخیة-
.)١٩٢٤دستور (المرحلة الدستوریة االولى -
السلطات التنفیذیة والتشریعیة بموجب دستور -

١٩٢٤.
المجلس الوطني (السلطة التشریعیة : اوال

.)التركي الكبیر
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.السلطة التنفیذیة: ثانیا
.رئیس الجمهوریة-١
.رئیس الوزراء-٢
.نظام الحزب الواحد-
.نظام التعددیة الحزبیة-
.)١٩٦١عام دستور (لمرحلة الدستوریة الثانیة ا-
ت التشریعیة التنفیذیة بموجب دستور السلطا-

١٩٦١.
السلطة (المجلس الوطني التركي الكبیر : اوال

.)التشریعیة
.السلطة التنفیذیة: ثانیا

.رئیس الجمهوریة-١
.مجلس الوزراء-٢
المؤسسة العسكریة ودورها في الحیاة -

.السیاسیة في تركیا
ریة  الثالثة مرحلة الدستو ال-

)١٩٨٢عام دستور (
المؤسسات السیاسیة والدستوریة في ظل -

١٩٨٢.دستور عام 
المجلس الوطني (السلطة التشریعیة : اوال

.)التركي الكبیر
.شروط العضویة-أ

.الیة انعقاد جلساته ووظائفه وصالحیاته- ب
.السلطة التنفیذیة: ثانیا

.مهوریةرئیس الج-ا
.مدة رئاسته وطریقة انتخابه-أ
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.واجباته وسلطاته- ب
.مجلس الوزراء-٢
.مجلس االمن القومي-
.قانون االحزاب السیاسیة التركیة-

.االسس القانونیة والدستوریة لقانون: أوال
.االحزاب السیاسیة

.قانون االنتخابات التركیة: ثانیا
.اسیة في تركیااالحزاب السی-

.أحزاب الیمین: أوال
.أحزاب الیسار: ثانیا
.االحزاب والحركات االسالمیة: ثالثا

.مادة أیران:الفصل الثاني
.مقدمة تعریفیة بالنظام السیاسي االیراني-
.مقدمة تاریخیة-

.السلطات الدینیة: أوال
.المرشد

.في القائد وصفاتهالشروط الواجب توافرها-أ
.وظائف القائد وصالحیاته- ب
.لیة اختیارات المرشد وعزلهآ-ج
.مجلس القیادة-
.مجلس الخبراء-
.مجلس تشخیص مصلحة النظام-

.السلطات السیاسیة: ثانیا
.السلطة التشریعیة-
.)البرلمان(مجلس الشورى -١
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.الدستورمجلس صیانة-٢
.السلطات التنفیذیة-
.رئاسة الجمهوریة-١
.صالحیات ومهام رئیس الجمهوریة-أ

.الیات مسائلته وعزله- ب
.مجلس الوزراء-٢
.السلطة القضائیة-٣
.الجیش وقوات حرس الثورة-
.المعارضة االیرانیة وازمة الشرعیة-

٢:عدد الوحداتوالحریات العامةنحقوق االنسا
.تأریخیة حقوق االنسانالفصل االول
.حقوق االنسان في الحضارات القدیمة:المبحث األول

.حقوق االنسان في الحضارات العراقیة-
.حقوق االنسان في الحضارة الیونانیة-
.حضارة الرومانیةحقوق االنسان في ال-
.حقوق االنسان في الحضارة الفارسیة-

.حقوق االنسان في الشرائع السماویة:المبحث الثاني
.حقوق االنسان في الدیانة الیهودیة-
.حقوق االنسان في الدیانة المسیحیة-
.حقوق االنسان في االسالم-

.في العصور الوسطىحقوق االنسان:المبحث الثالث
.حقوق االنسان في ظل سیطرة الكنیسة واالقطاع-
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.االقطاع ومسألة حقوق االنسان-
.وحقوق االنسان) الملك(المؤسسة الملكیة -

:المبحث الرابع
حقوق االنسان في المذاهب والمدارس والنظریات

.السیاسیة
.الحقوق الطبیعیةالمذهب البروتستانتي ونظریة-
حقوق االنسان من منظور نظریات العقد -

.االجتماعي

:المبحث الخامس
حقوق االنسان في شرعات الحقوق واعالناتها 

.والثورات ودساتیرها
.ثورات الغرب و حقوق االنسان-
.اعالن حقوق االنسان والمواطن الفرنسي-
.النسانثورات الشرق و حقوق ا-

.حقوق االنسان والتحدیات والتعریف واالصنافالفصل الثاني
.حقوق االنسان واصنافها والترابط بینها:المبحث االول

حقوق االنسان الفردیة و حقوق االنسان -
.الجماعیة

حقوق االنسان االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة -
.یاسیةحقوق االنسان المدنیة والس-

، الحق في التنمیة (حقوق االنسان الحدیثة -
الحق في ، الحق في التضامن ، في بیئة نظیفة الحق 
.)السالم

.الیتجزأالترابط بین حقوق االنسان بوصفها كالً 

:المبحث الثاني
العالقة بین حقوق االنسان والحریات العامة في 

.تیر العربیةلمواثیق الدولیة والدساا-
حقوق االنسان في االعالن العالمي لحقوق -
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االنسان
.المواثیق الدولیة-

.حقوق االنسان في الدساتیر العربیة

:الفصل الثالث
االعتراف الدولي واالقلیمي والوطني بحقوق االنسان 

.في التاریخ الحدیث المعاصر

:المبحث االول
وق االنسان منذ الحرب االعتراف الدولي بحق

.العالمیة األولى
.عصبة االمم ومسألة حقوق االنسان-
.االمم المتحدة وتطور منظومة حقوق االنسان-

.االعتراف االقلیمي بحقوق االنسان:المبحث الثاني
.١٩٥٠االتفاقیة االوربیة لحقوق االنسان -
.١٩٦٩االنسان االتفاقیة االمریكیة لحقوق -
.١٩٨١المیثاق االفریقي لحقوق االنسان -
.١٩٩٧المیثاق العربي لحقوق االنسان -
.اللجنة الدولیة للصلیب االحمر وحقوق االنسان-
.منظمة العفو الدولیة وحقوق االنسان-
.منظمة مراقبة حقوق االنسان-
.منظمة صحفیون بال حدود-
.منظمة أطباء بال حدود-
.المنظمة العربیة لحقوق االنسان-

.حقوق االنسان في الدساتیر العراقیة بین النظریة والتطبیق:المبحث الرابع
حقوق االنسان في العهد الملكي في ظل الدستور -
.)القانون االساس(
حقوق االنسان في الدستور الجمهوري االول-

.١٩٥٨لعام 
.١٩٦٤نیسان ٢٩حقوق االنسان في دستور -
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–١٩٦٨حقوق االنسان في الجمهوریة الرابعة 
٢٠٠٣.

حقوق االنسان في ظل الدستور الدائم لعام -
٢٠٠٥.

.ضمانات وأحترام وحمایة حقوق االنسان:الفصل الرابع

:المبحث االول
نونیة لمنظومة حقوق الضمانات الدستوریة والقا

.االنسان
.ضمانات حقوق االنسان في مبدأ سیادة القانون-
.ضمانات حقوق االنسان في الرقابة الدستوریة-
.الضمانات في حریة الصحافة والرأي العام-

ضمانات واحترام وحمایة حقوق االنسان على الصعید :المبحث الثاني
.الدولي

دور المنظمات غیر الحكومیة في احترام وحمایة -
.حقوق االنسان

ضمانات واحترام وحمایة حقوق االنسان على الصعید -
.الدولي

دور المنظمات االقلیمیة في ضمان واحترام حقوق االنسان:المبحث الثالث
.١٩٥٠االتفاقیة االوربیة لحقوق االنسان -
.االمریكیةمنظمة الدول-
دور منظمة الوحدة االفریقیة في ضمان وأحترام -

.حقوق االنسان
دور جامعة الدول العربیة في ضمان وأحترام حقوق -

.االنسان العربي
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دور المنظمة الوطنیة غیر الحكومیة في أحترام و ضمان  -
.وحمایة حقوق االنسان

٣:عدد الوحداتالمقارنةة االنظمة السیاسیة والدستوری
.مفهوم النظام السیاسيالفصل األول
.تعریف النظام السیاسيالمبحث االول
.مناهج دراسة النظام السیاسيالمبحث الثاني
.تصنیف االنظمة السیاسیةالفصل الثاني
.التصنیف التقلیدي للنظم السیاسیةالمبحث االول

.السلطاتظم السیاسیة حسب نظریة الفصل بین تصنیف النلمبحث الثانيا
.تصنیف النظم السیاسیة حسب نظریة السیادةالمبحث الثالث
.مفهوم الدستورالفصل الثالث
.تعریف الدستورالمبحث االول
.تحدید القواعد الدستوریةالمبحث الثاني
.لدساتیرطرق أنشاء االفصل الرابع
.الطرق الدیمقراطیة في أنشاء الدساتیرالمبحث االول
.الطرق غیر الدیمقراطیة في انشاء الدساتیرالمبحث الثاني
.أنواع الدساتیرالفصل الخامس
.الدستور المكتوب والدستور العرفيالمبحث االول
.الدستور الدائم والدستور المؤقتالمبحث الثاني
.مدالدستور المرن والدستور الجاالمبحث الثالث

.العرف الدستوريالسادسالفصل 
.تعریف العرف الدستوري وأركانهالمبحث االول
.أنواع العرف الدستوريالمبحث الثاني

.القیمة القانونیة للعرف الدستوريالثالثبحثالم
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.نهایة الدساتیرالفصل السابع
.االسلوب الدستوريالمبحث االول

.االسلوب الثوري واالنقالبيالثانيالمبحث
.مبدأ علو الدستورالثامنالفصل
.الرقابة على دستوریة القوانینالتاسعالفصل

.الرقابة السیاسیةالمبحث االول
.الرقابة القضائیةالمبحث الثاني

٢:عدد الوحداتالقضیة الفلسطینیة
.الحركة الصهیونیة ومشروعها السیاسي:الفصل األول

.)االسرائیلیة(أسس بناء الدولة -
.االسس الفكریة-
.االسس السیاسیة-
.االسس العسكریة-
.االثار الناجمة عن قیام الدولة االسرائیلیة-
.دیموغرافیةالثار اال -
.سیاسیةالثار اال -
بطالن االسس القانونیة لقیام دولة -
.)اسرائیل(
.)أسرائیل(بنیة النظام السیاسي في -
.النظام االنتخابي-
.)االسرائیلي(الدستور -
السلطات الرئیسة في النظام السیاسي-
.)االسرائیلي(



٨٩

٠التشریعیةالسلطة-
٠السلطة التنفیذیة-
٠السلطة القضائیة-
٠القوى السیاسیة الفاعلة في اسرائیل-
٠االحزاب االسرائیلیة-
)االتحاد العام للعمال في أسرائیل(ت الهستدرو -

٠المؤسسة العسكریة
٠دور المؤسسة العسكریة في صنع القرار-
٠ماعات الضغطج-
٠النظام السیاسي وممارسة العملیة السیاسیة-
٠خصائص النظام السیاسي االسرائیلي-

٠المجتمع العربي في اسرائیلالفصل الثاني
٠الهویة واالنتماء-
٠الوضع القانوني للعرب في اسرائیل-
٠منظمة التحریر الفلسطینیة-
٠یام المنظمةظروف ق-
٠مؤسسات المنظمة-
٠الحركات السیاسیة في فلسطین-
٠القوى االسالمیة-
٠القوى العلمانیة-
-مشاریع التسویة السلمیة للصراع العربي -

٠االسرائیلي وعملیة السالم في الشرق االوسط
مؤتمر مدرید للسالم في الشرق االوسط -

١٩٩١
٠اسباب انطالق عملیة السالم-
٠ثار االتفاق وانعكاساتهآ-



٩٠

٠في المسائل السیاسیة في االتفاققراءة-
٠رؤیا مستقبلیة للصراع العربي االسرائیلي-

٣:عدد الوحداتاألحزاب السیاسیة
٠مقدمة-
٠السیاسیةالدیمقراطیة واالحزاب-
٠االدوار التي مرت بها الدیمقراطیة-
٠الدیمقراطیة عند االغریق-١
.الدیمقراطیة عند الرومان-٢
٠الدیمقراطیة عند العرب-٣
٠االسالم والدیمقراطیة-٤
٠الدیمقراطیات الغربیة الحدیثة-٥

:مفهوم الحزب السیاسي
٠الحزب في الدیمقراطیات العربیةمفهوم-١
٠مفهوم الحزب في العالم النامي-٢

:أسباب ظاهرة عدم االستقرار السیاسي
.العوامل االقتصادیة-١
.العوامل االجتماعیة-٢
.انعدام مفهوم االمة والدولة-٣
.العامل الثقافي والفكري-٤
.ذات الكفایةاالداریة انعدام االجهزة-٥

:األحزاب السیاسیة
.تعریف الحزب السیاسي: اوال
.نشأة األحزاب السیاسیة: ثانیا



٩١

.وظائف الحزب السیاسي في البلدان المتقدمة:ثالثا
.وظائف االحزاب السیاسیة في البلدان النامیة:رابعا

.المتصارعةالحیاة السیاسیة والقوى: خامساً 
.الثورة واالنقالب واالحزاب السیاسیة

.الثورة واالنقالب: أوال
.الحزب الثوري: ثانیا
.الحزب الجماهیري: ثالثا

.البناء الهیكلي لالحزاب السیاسیة
.البنیة الحزبیة

.التكوین المباشر-١
.التكوین غیر المباشر-٢

.و التنظیم الحزبيأبنیة االحزاب 
.االحزاب السیاسیة المحافظة-١
.االحزاب البریطانیة٠أ

.االحزاب االمریكیة٠ب
.االحزاب السیاسیة في اسرائیل٠ج
.االحزاب االشتراكیة-٢
.االحزاب الشیوعیة-٣
.الحزب الشیوعي السوفیاتي٠أ

.الحزب الشیوعي الصیني٠ب
.االحزاب الفاشیة-٤
.الحزب الفاشي االیطالي٠أ

.الحزب النازي االلماني٠ب
.التكوین الداخلي لالحزاب السیاسیة

.الوحدات االساسیة لالحزاب السیاسیة: أوال



٩٢

.اللجنة٠١
.و الشعبةالقسم أ٠٢
.الخلیة٠٣
.المیلشیا٠٤
.االرتباط العام: ثانیا
.یف واالرتباط القوياالرتباط الضع٠١
.االرتباط العمودي واالرتباط االفقي٠٢
.المركزیةالمركزیة وال٠٣

.الالمركزیة المحلیة٠أ
.الالمركزیة االجتماعیة٠ب
.لوجیةیو الالمركزیة االید٠ج
.الالمركزیة االتحادیة٠هـ

.العضویة في االحزاب
فكرة العضویة: أوال
.جماهیراحزاب اشخاص واحزاب-١
.معیار العضویة-٢
.االنتماء المشروط. ب.   االنتماء المفتوح. أ

.درجات العضویة-٣
.االعضاء.ج.المؤازر. ب.         ناخبال. أ

.طبیعة المشاركة الحزبیة: ثانیا
.احزاب كلیة واحزاب خصوصیة-١
.العناصر الممیزة لالحزاب الكلیة-٢

.لسیاسیةقیادة االحزاب ا
.اختیار قادة االحزاب: اوال
.سلطات الهیئات القیادیة: ثالثا

.تعاظم السلطة-١



٩٣

.شخصیة السلطة وعبادة الشخصیة-٢

.الصراع والتطهیر في االحزاب السیاسیة: رابعا
.الصراعاتاسباب -٢.الصراع السیاسي-١
.التطهیر في االحزاب السیاسیة-٣

.القادة الحزبیون والقادة البرلمانیون: خامسا
.الیمین والیسار والكادر السیاسي: سادسا

.االنساق الحزبیة واالنماط السیاسیة
المؤسسات واالنماط السیاسیة واالنساق 

.الحزبیة
.المؤسسات: أوال
.فكرة عامة عن المؤسسات-٢.تعریف المؤسسة-١
.د والمؤسساتاالفرا-٣

.االنماط السیاسیة
.نظرة تاریخیة عن االنظمة السیاسیة-١
النظام ، فصل السلطات ، دمج السلطات -٢

.البرلماني
.تعریف النظام السیاسي-٣

.االنساق الحزبیة
.اقتصادیة–عوامل اجتماعیة -١
.العوامل العقائدیة والقومیة-٢
.العامل التقني-٣

.النظم السیاسیة والحزبیة: نیاثا
.الحزب القائد- ٢.نسق الحزب الواحد- ١
.االنساق الحزبیة التنافسیة- ٣



٩٤

.انظمة الدیمقراطیة الغربیة
.االنظمة الكلیة: اوال
.االنظمة الغربیة: ثانیا
.انظمة الدول النامیة: ثالثا

.االفكار والنظم واالحزاب السیاسیة
.االحجام والتحالفات الحزبیة

.حزب ذو طابع أكثریة- ١
.حزب كبیر- ٢
.حزب صغیر- ٣

.واشكالهاحجام وتحالفات االحزاب السیاسیةتطور ا

٢:عدد الوحداتعامرأيال
.مفهوم الراي العام: اوال
.مفردة الرأي العام٠١
.یف الرأي العامتعر ٠٢
.هویة الرأي العام وعالقته بالعلوم األخرى: ثانیا
.هویة الرأي العام٠١
.عالقة الرأي العام٠٢

.علم االجتماع. أ
.علم النفس.ب
.علم االتصال واالعالم.ج
.علم السیاسیة.د

.خصائص الرأي العام:  ثالثاً 
.الخاصیة الجماعیة٠١
.یخیةالخاصیة التار ٠٢
.الخاصیة الجدلیة٠٣



٩٥

.الخاصیة التنویعیة٠٤
.الخاصیة القیاسیة٠٥
.الخاصیة التغییریة٠٦
.الخاصیة االتصالیة٠٧

.رابعًا تأریخیة الرأي العام
.التطور التاریخي للرأي العام٠
.المصطلح٠أ

.مادة علمیة. ب
.تظاهر. ج

.مي العاأالعوامل المؤثرة في تكوین الر : خامسأ 
.عامل الثقافة المجتمعیة٠١
.عامل الزعامة٠٢
.تصالال عامل األتصال ووسائل ا٠٣
.عامل طبیعة الحدث٠٤
.المعیار درجة الوضوح والغموض٠٣

.رأي عام ظاهر. أ
.رأي عام مستتر. ب

.معیار األتصال ووسائل األتصال٠٤
.رأي عام قائد. أ

.راي عام مثقف. ب
.ابعراي عام ت. ج

.سالیب تغییر الرأي العامأ. سابعا
.حقة والتكراراسلوب المال

.اسلوب األثارة العاطفیة
.نتباه الجمهورااسلوب تحویل 

.ع الرأي العامقیاس واستطال. ثامنأ



٩٦

.ع الرأي العامالطرق البدائیة لقیاس واستطال
ع الرأي یة لقیاس واستطالاألسالیب النوع-

.العام
ع الرأي لیب الكمیة لقیاس واستطالاألسا-

.العام
.ع الرأي العاممراحل قیاس واستطال-
ع كل التي تواجة عملیة قیاس واستطالالمشا-

.الرأي العام
.تصالالرأي العام واال : تاسعأ

.تصالمفهوم اال 
.تصال والرأي العامقة بین اال العال

.تصالقة بین الرأي العام واال حدود العال-
.میة للسیطرة على الشعوبتراتیجیات اعالاس-

)مسكي نعوم تشو ( خارجي 
.الرأي العام والدعایة: عاشرا

.مفهوم الدعایة-
.قة بین الراي العام والدعایةالعال-

.الرأي العام والحرب النفسیة: حادي عشر
.مفهوم الحرب النفسیة وانواعها-
ي العام قة بین الحرب النفسیة والرأالعال-

.والفرق بینهما
.شاعةالرأي العام واال: ثنا عشرا
.شاعةمفهوم اال-
.شاعات وكیفیة محاربتهاانواع اال-
.قة بین الرأي العام واألشاعةالعال-

.الرأي العام والدعایة الصهیونیة: ثة عشرثال 



٩٧

.محطات الدعایة الصهیونیة ومراحلها-
.الدعایة الصهیونیةت التي ترتكز علیهامقوال-

٢:عدد الوحداتعلم االجتماع السیاسي
المقدمة

.مفهوم علم االجتماع السیاسي:الباب االول

:الفصل االول

.تعریف علم االجتماع-
.علم االجتماع السیاسي وعلم االجتماع-
.اسياجتماعیة السیاسة وعلم االجتماع السی-
.علم االجتماع السیاسي وعلم السیاسة-

:الفصل الثاني

.موضوع علم االجتماع السیاسي-
.علم الدولة-
-:علم السلطة -
:السیاسيلعلم االجتماعبوصفها موضوعاالسلطة -

الجماعات االولیة و الجماعاتالتفریق بین 
.المركبة

التمییز مابین المجتمع الشامل والمجتمعات -
.الخاصة

.التمییز مابین السلطة وعالقات سلطان-
.الترابطات االجتماعیة السیاسیة-٣

:الفصل الثالث
.المنهجیة في علم االجتماع السیاسي-
.االتجاه العام للمنهجیة-
:االتجاه الخاص للمنهجیة -



٩٨

.الوقائعاقرار-أ
.تحلیل وتقییم الوقائع- ب
.التصنیف وصیاغة القواعد-ج
:نهجیات اخرى م-
.نهجیة السلوكیةمال-
.المنهجیة التجریبیة-
.المنهجیة المؤسسیة-ج
.المنهجیة المقارنة-
.المنهجیة االحصائیة-

:الفصل الرابع

.وتطورهنشوء علم االجتماع السیاسي-
.االصول التاریخیة لعلم االجتماع السیاسي-
سي تأثیر الدولة الحدیثة على الفكر السیا-

).النشوء والتطور(االجتماعي 
.ظهور علم االجتماع-

.مرحلة الرواد في علم االجتماع السیاسي
.تنازع االختصاص وبروز علم االجتماع-
.السیاسي المنهجي-
.التعاون الدولي في میدان علم االجتماع-

.السیاسي
.علم االجتماع السیاسي المقارنظهور -

.ع السیاسيالمجتم:الباب الثاني

:الفصل االول

.البنى االجتماعیة السیاسیة-
.الوقائع االجتماعیة-
.خصائص الوقائع االجتماعیة-
.تصنیف الوقائع االجتماعیة-
.مفهوم البنیة-



٩٩

.انواع البنى
.تطور البنى-
.التاثیرات المتبادلة بین البنى-
.البنیة والبنیة الفوقیة-
.اعیةالوظیفة االجتم-
.االدوار والمراكز-

:الفصل الثاني

.السلطة السیاسیة-
.مفهوم السلطة لغویا-
.عالقةوصفهاالسلطة ب-
.بالبنیةوارتباطةمفهوم السلطة -
.تالكوت بارسونز-
.ماكس فیبر-
.انواع السلطة لدى ماكس فیبر-

.الماركسیة ومفهوم السلطة
.عناصر السلطة-
.ادیةالعناصر الم-

.القوة الطبیعیة: أوأل
.القوة االقتصادیة: ثاتیأ

.العناصر غیر المادیة
.الطاعة: أوأل
.النفوذ: ثالثأالهیبة: ثانیأ

.العوامل المؤثرة في السیاسة:الباب الثالث

:الفصل االول

.تأثیر العوامل الجغرافیة على السلطة
.االقلیم والسیاسة السیاسیة الدولیة-١

.و العمل السیاسيأوع الظاهرة موض
.االقلیم تأثیر االقلیم على السیاسة الخارجیة



١٠٠

.الستراتیجیات العالمیة-ج
.وجیةللالیدیو أساسالجغرافیة ك-د

.المجال الحیوي- ه
.ثأثیر العوامل الجغرافیة على السیاسة-٢

.الداخلیة

.عوامل المناخ-
.الموارد الطبیعیة-
.بیعة االقلیماالثر السیاسي لحجم وط-ج

.الحدود الطبیعیة: اوالً 
.تأثیر حجم االقلیم على تكوین السلطة: اُ ثانی
تأثیر طبیعة االقلیم على العقلیة: ثالثاُ 

.السیاسیة
.العوامل السكانیةتأثیر -٣
.نظریة الضغط السكاني-
.السكان والبنیة السیاسیة-
.السكان والقوى السیاسیة-ج
.سيكان والقرار السیاسال-د

.ثأثیر العوامل التقنیة: الفصل الثاني
.مفهوم التكنیك-١
.السیاسة والتكنیك-٢
- تأثیر التقدم التقني على البنى االجتماعیة-٣

.االقتصادیة
.التقدم التقني والنمو االقتصادي-أ

.التقدم التقني والتطور الثقافي- ب
.االثار السیاسیة للتقدم التقني-٤



١٠١

.الحریات العامة-أ
.الصراعات السیاسیة- ب
.تعزیز السلطة-ج
.السلطةقرطةب-د
.الوسائل التقنیة على طبیعة السیاسةتاثیر -٥
.الصعید الدولي-أ

.الصعید الوطني- ب

:الفصل االثالث

:تاثیر العوامل االقتصادیة 
.نظرة تاریخیة عامة-١
مدى تاثیر العوامل االقتصادیة على -٢

.السیاسة
التطور االقتصادي وبین بینالترابط-٣

.الدیموقراطیة
.مستوى الوعي السیاسي-أ

.التالحم واالندماج- ب
.تسویة المنازعات السیاسیة-ج
.وعي التباین-د
.التاثیرات السیاسیة القتصاد الدول النامیة-٤
.ظروف التخلف ومشكلة الدیمقراطیة-أ

العوامل التي تتحكم في نظم بلدان العالم- ب
.الثالث

.ازدیاد تدخل الدولة:اوأل
.االفتقار الى الكفاءات والكوادر المدربة:ثانیا
.التطور التاریخي للدول النامیة:ثالثا
.ضالة التباین الطبقي:رابعأ

.االفتقار الى تقالید تاریخیة في الحكم:خامسأ



١٠٢

.دور الحزب الحاكم في الحركة الوطنیة:سادسا
.منع التدخالت االجنبیة:سابعا

:النظم السیاسیة:اب الرابعالب

:الفصل االول

.النظریة العامة للنظم السیاسیة
.النظام السیاسي والمجتمع السیاسي-١
:خصائص المجتمع السیاسي-أ

الجماعات فیما بین الخصائص المشتركة :اوأل
.االجتماعیة

.الخصائص النوعیة للمجتمع السیاسي:ثانیأ
.النظام السیاسيمفهوم-٢
.السلطة والقانون-أ

.انواع النشاطات السیاسیة- ب
.همشروعیة النظام وشرعیت-٣
.الواقع وسلطة القانونمر سلطة األ-أ

.اساس حق الحاكم- ب
.مصدر السلطة:اوأل
.الدستور یقیم شرعیة الحكم:اً ثانی
.وسیلة عمل السلطةالقانون:ثالثا

.المؤسسات السیاسیة-٤
.مفهوم المؤسسة-أ

.العقلیة السائدةالمؤسسات و - ب
.المؤسسات السیاسیة-ج
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.المؤسسة والسلطة-د
.جهاز الدولة- ه
السیاسیةالتفاعل بین المؤسسات-و

.والمؤسسات االخرى
.الخصائص الرئیسة للنظام السیاسي-٥

.انماط النظم السیاسیة:الفصل الثاني
.تصنیف النظم السیاسیة-١
.معیار الدولة-أ

.یعمعیار التصن- ب
في المجتمعات معیار النظم السیاسیة-ج

.وفي المجتمعات الصناعیةالنامیة
.تصنیف مارسیل برلو

.تنوع النظم السیاسیة حسب تطور المجتمعات-٢
.المجتمعات البدائیة-أ

.المجتمعات المتجزئة
.مقوماتها:أوأل
.تفرد السلطة:ثانیا
.محاذیر السلطة الفردیة:ثالثا

.ةالمجتمعات المركب-ج
.الملكیات واالمبراطوریات:أوأل
.دویالت المدن:ثانیا
.النظام االقطاعي:ثالثا
.نشوء السلطة في الدولة:رابعأ

الثقافة السیاسیة:الفصل الثالث
.مفهوم الثقافة السیاسیة-١
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.مستوى الفرد-أ
.مستوى النظام- ب
.بواعث االهتمام بالثقافة السیاسیة-٢
.لسیاسیةمقومات الثقافة ا-٣
.الثقافة الشاملة-٤
.الثقافة الشاملة والثقافة الفرعیة-٥
.هیمنةمالثقافة السیاسیة واالیدیولوجیة ال-٦
.التطور السیاسي والثقافة السیاسیة-٧
.تنوع الثقافات السیاسیة وتغیرها-٨
.انواع الثقافات السیاسیة-٩

:الفصل الرابع

.التنشئة االجتماعیة السیاسیة
.اعث التنشئة االجتماعیة السیاسیةبو -١
.التنشئة االجتماعیة باعتبارها مثاقفة-أ

.التنشئة االجتماعیة باعتبارهاسیطرة على الواقع- ب
على اداء بوصفها تدریباً نشئة االجتماعیة الت-ج

.االدوار
.مفهوم التنشئة االجتماعیة السیاسیة-٢
.التنشئة االجتماعیة السیاسیة لالطفال-٣
.ىة الطفولة والصبمرحل-أ

العائلة والتنشئة االجتماعیة السیاسیة - ب
.لالطفال

دور المدرسة في التنشئة االجتماعیة -ج
.السیاسیة

وسائل االعالم والتنشئة االجتماعیة -د
.السیاسیة لالطفال

.تنشئة الراشدین-٤
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:الفصل الخامس

.تطور النظم السیاسیة
.التطور والتنمیة السیاسیة-١
وتاثیراته على النظام –تطور االجتماعي ال-٢

.السیاسي
:معاییر التخلف والنمو السیاسیین-٣
.واالستقرارالدیموقراطیة-أ

.المعیار الماركسي- ب
.معیار العوامل المتعددة-ج
.المقارنة التاریخیة-د
.مفهوم التنمیة السیاسیة-٤
:دوافع ظهور نظریات التنمیة السیاسیة-٥
.م الثالثظهور دول العال-أ

.تاثیر علم االقتصاد- ب
.الخلفیات السوسیولوجیة-ج
:نظریات التنمیة السیاسیة-٦

:نظریة ادوارد شیلز
.الدیموقراطیات السیاسیة:أوأل
.الدیموقراطیات الوصائیة:ثانیا
.االولیغارشیات المحدثة:ثالثا
.لیانیةاالولیغارشیات الك:رابعا

.االولیغارشیات التقلیدیة:خامسا
:ظریة میلیكان وبالكمرن- ب

.االولیغارشیات التقلیدیة الجدیدة:أوأل
.االولیغارشیات االنتقالیة:ثانیا
.االولیغارشیات المحدثة بفعالیة:ثالثا

.نظریة غابریل الموند وجیمس كولمان-ج
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:بنغهام باول.جند ونظریة غابرییل المو -د
.ويیالتمایز البن:أوأل
.علمانیة الثقافة:ثانیا

االزمات والتنمیة،یة لوسیان باينظر -هـ
:السیاسیة

.التمایز البنیوي:أوأل
.قدرة النظام السیاسي:ثانیا
.ةالمیل نحو المساوا:ثالثا
.التنمیة وازمات النظام السیاسي:رابعأ

.اثار النمو السیاسي-٧

٣عدد الوحداتوافریقیا وامریكا الالتینیة    المشكالت السیاسیة في العالم الثالث
المفهوم الثالث

.مفاهیم في الدراسة-
.العالم الثالثهالتحدیات التي تواج-
.مفهوم التخلف في العالم الثالث-
.ثار التخلف في العالم الثالثآ-
.أشكال التخلف في العالم الثالث-
.أسباب وجذور التخلف في العالم الثالث-
.في العالم الثالثنظریات التخلف -
.مفهوم التنمیة في العالم الثالث-
.تطور التنمیة في الحقل السیاسي-
قة التنمیة السیاسیة لدولة عال-

. المؤسسات
.االبعاد السیاسیة للتنمیة-
.مرتكزات التنمیة السیاسیة-
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.ائل تحقیق التنمیة في العالم الثالثوس-
.طورات السیاسیة في قارة افریقیاالت-
في العادات واالدیان–اللغات الحضاریة -

.اافریقی
العوامل الداخلیة والخارجیة المؤثرة في -

.التطور االفریقي
.تطور الحركة الوطنیة االفریقیة-
.مراحل حصول افریقیا على االستقالل-
.مشاكل افریقیا بعد االستقالل-
.االنظمة السیاسة في امریكا الالتینیة-
.المؤسسات السیاسیة في امریكا الالتینیة-
بالوالیات ر المؤسسات ا لسیاسیة  الالتینیة تأث-

.المتحدة
.االحزاب السیاسیة في امریكا الالتینیة-
.دور الكنیسة في امریكا الالتینیة-
.السیاسیةدور العمال في الحیاة-
.دور الطالب في الحیاة السیاسیة-

٢:عدد الوحداتالتطورات السیاسیة المعاصرة في العراق               
.العراق أواخر العهد العثماني-
٠االجتماعیة–االوضاع االقتصادیة -
٠التطورات السیاسیة والفكریة-
٠ل البریطانيالعراق تحت االحتال -
٠السیاسة االداریة والمالیة-
٠الموقف من الفالحین-
٠الحركة الوطنیة من العراق-
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٠ثورة العشرین-
٠الحركة الوطنیة في العراق-
٠وتأثیرها السیاسي١٩٢٠ثورة العشرین -
٠نظرة تركیبة النظام الملكي-
٠ريطبیعة النظام الدستو -
٠الهیئات المكونة للنظام-
٠النخبة السیاسیة-
.ومعوقاتهمهمات النظام الملكي-
٠١٩٣٢-١٩٢١المرحلة -
٠١٩٤٥-١٩٣٣المرحلة -
٠١٩٥٨-١٩٤٥المرحلة -
٠١٩٥٨الحركة الوطنیة لثورة -
٠انجاز النظام والعوامل االقتصادي-
٠شباط٨نقالب ا-
٠مراكز السلطة-
٠االنشقاق والصراع الداخلي-
٠عهد االقویاء-
٠القوى السیاسیة-
٠البنى الداخلیة والخارجیة-
٠٢٠٠٣-١٩٦٨نظام الحكم بین -
٠بنیة السلطة دستوریا-
٠حركة المعارضة العراقیة-
٠عراقالنظام الدیمقراطي لدولة ال-
٠افكار الشأن السیاسي العراقي-
٠المرحلة االنتقالیةأستحقاقات وتطلعات-
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٢:عدد الوحداتمحلیةالحكومات ال
.مفهوم السیاسة-
.مفهوم االدارة العامة-
.عالقة االدارة العامة السیاسیةمراحل تطور -
.)قانون االداري والقانون الدستوريال(امةمفاهیم ع-
.ماهي الدولة ومشاكلها-
.ة العامةالسیاس-
.العملیة السیاسیة-
.النظام السیاسي والنظام االجتماعي-
.عیوبها،مزایاها،تعریفهاالمركزیة -
.عیوبها،زایاهام، الالمركزیة تعریفها-
.تفویض السلطة-
.ه ومراحلهتوانواعه واهمیئهدومباالتخطیط-
.ئه واهمیته وانواعه دالتنظیم ومبا-
.القیادة االداریة-
.واتخاذهالقرار صنع -
انواع الحكومات حسب معاییر التطور -

.والتخلف 
.مفهوم االدارة المحلیة واسبابها واركانها -
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جامعة بغداد
كلية العلوم السياسية

دليل كلية العلوم السياسية
٢٠١٣لسنة  

بأشراف
عبد الجبار احمد عبد اهللا  .د.ا

عميد الكلية
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