
 

 األولى مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

 مبادي العلوم السياسية  1
املدخل إلى العلوم السياسية للكاتب قحطان أحمد  

 الحمداني 

 االقتصادمبادئ علم   2
الجزئي  للكتاب للدكتور    االقتصاديمبادئ التحليل  

 عزة قناوي والدكتورة نيرة سليمان 

 علم االجتماع السياس ي  3
السياس ي موريس دوفرجية ترجمة د.   االجتماععلم  

 سليم حداد

 محاضرات املدخل لدراسة القانون د منتصر الرفاعي مبادئ القانون  4

 فكر سياس ي  5
موضوعات في الفكر السياس ي املعاصر  د. لطفي  

 حاتم

 الدبلوماسية واملفاوضات  6
الديبلوماسية نشأتها وتطورها وقواعدها د. علي  

 حسين الشامي 

7 
مقدمة في العالقات  

 دولية

محاضرات في نظريات العالقات الدولية.  د. عبد 

 العالي عبد القادر

 تطور السياسة الدولية  8
تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر  

 والعشرين د. محمد السيد سليم

9 
مفاهيم سياسية بالغة 

 االنجليزية 

االنجليزية. محمد مجدي  املفاهيم السياسية باللغة 

 ُعريف + سلسلة محاضرات

 مقدمة في اإلحصاء 10
ن  يم االحصاء واالحتماالت دياب عابدمقدمة في عل

 دياب
 

 الثانية مقرر السنة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة م

1 
تحليل السياسة  

 الخارجية

نظرية السياسة الخارجية جيلين باملر وكليفتون 

 مورجان "مترجم للعربية" 



 موسوعة املنظمات االقليمية والقارية د. خليل حسين  منظمات إقليمية  2

 النظم السياسية املقارنة د. حسن مصطفى البحري  نظم سياسية مقارنة 3

4 
السياس ي   االقتصاد

 العاملي 

االقتصاد السياس ي للعالقات الدولية روبرت غيلبين 

 مترجم للعربية 

 مهارة الكتابة ونماذج تعليمها إبراهيم علي ربابعه  املهارات الكتابية 5

 مناهج البحث العلمي 6
منهج البحث العلمي في علم السياسة أ . د محمد  

 جمال الدين العلوي 

 مبادئ القانون الدولي العام د. طالب رشيد يادكار  قانون دولي  7

 الفكر السياس ي الغربي 8
الفكر السياس ي الغربي الحديث واملعاصر أ د مؤيد  

 جبير محمود 

 جغرافيا سياسية  9

الجغرافيا السياسية بمنظور القرن الحادي 

والعشرين بين املنهجية والتطبيق أ د محمد أزهر  

 السماك

 تاريخ العالم العربي املعاصر د إسماعيل أحمد ياغي املعاصر  التاريخ السياس ي  10

 

 
 املقرر الدراس ي للسنة الثالثة

 الكتاب املقرر  اسم املادة  م

قضايا معاصرة “املناهج الفكرية والسياسية” د. أماني غازي   قضايا دولية ُمعاصرة  1

 جرار

 نوري النعيميالنظام السياس ي في تركيا د أحمد  النظام السياس ي  2

الدور السياس ي لألقليات في الشرق األوسط مؤلف، مصلح  القومية واألقليات  3

 خضر الجبوري

الديمقراطية وحقوق   4

 اإلنسان 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الوطن العربي حسين 

 جميل

 مترجم للعربية  ريتشارد هيجوت  نظرية التنمية السياسية التنمية السياسية  5

مدخل إلى تحليل السياسات العامة د. أحمد مصطفى   سياسية عامة  6

 الحسين



 االتصال واإلعالم السياس ي د. سعد آل سعود إعالم سياس ي  7

األمن القومي العربي وتحديلته املستقبلية د. ميلود عامر  األمن القومي  8

 الحاج

 ة د. محمد زاد جول التجربة النهضوية التركي التنمية السياسية  9

الفكر السياس ي اإلسالمي الحديث واملعاصراملالمح العامة  الفكر السياس ي  10

للفكر السياس ي اإلسالمي في التاريخ املعاصر د. طارق  

 البشري 

 
 املقرر الدراس ي للسنة الرابعة 

 الكتاب املقرر  اسم املادة  م

 الدبلوماسية املعاصرة جيفري بيجمان  الدبلوماسية املعاصرة  1

املفاهيم االيديولوجية في مجرى حراك الثورات العربية   املفاهيم االيديولوجية  2

 سهيل الحبيب 

 نشأة الفكر السياس ي اإلسالمي وتطوره د. محمد جبرون  نشأة الفكر السياس ي 3

النظرية السياسية   4

 التحليلية 

 النظرية السياسية أندروو هيود مترجم للعربية 

االيديولوجيا السياسية   5

 املعاصرة 

مدخل إلى االيديولوجيا السياسية أندرو هيوود مترجم  

 للعربية 

املجتمع املدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق   املجتمع املدني  6

 الديمقراطية مجموعة مؤلفين

 الفكر السياس ي في القرن العشرين ريتشارد بيالمي مترجم  الفكر السياس ي  7

النظم السياسية في اوروبا والواليات املتحدة األمريكية   النظم السياسية  8

 حافظ الدليمي

 الوسائل السلمية لتسوية النزاع الدولي عبد الحميد العوض النزاعات الدولية  9

 السياس ي د محمد بن سعود البشر مقدمة في االتصال  االتصال السياس ي  10

 

 

 



 

 

 

 برنامج معادلة املواد الدراسية بالكورسات الجامعية 

 املواد التي يتضمنها الكورس  اسم الكورس  م

في  القومية واألقليات ، العلوم السياسية ئ مباد التحليل السياس ي  1

إعالم قضايا دولية معاصرة، ، الشرق األوسط

اإلسالمي الحديث  الفكر السياس ي ، سياس ي

النظرية ، الفكر السياس ي اإلسالمي، واملعاصر

 السياسية التحليلية 

العالقات الدولية   2

 والنظم السياسية
،  تطور السياسة الدولية، مقدمة في العالقات دولية

النظام  ، نظم سياسية مقارنة، منظمات إقليمية

الدولة ، نظريات األمن القومي، السياس ي التركي

تطور الفكر السياس ي ، ومنظمات املجتمع املدني

 نظم سياسية تطبيقية ، بين الشرق والغرب

، مشروع املهارات الكتابية،  مناهج البحث العلمي البحث العلمي 3

 التخرج 

دراسات السالم  4

 والصراع

،  اإليديولوجيا والثورات العربية، النزاعات الدولية

 االيديولوجيا السياسية املعاصرة 

الدراسات  5

 الدبلوماسية

، تصال السياس ياال، الدبلوماسية واملفاوضات

 ديبلوماسية شعبية ورقمية 

الحكم والتنمية   6

 وحقوق االنسان 

  ،التنمية السياسية، الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 نماذج في التنمية السياسية 

 تحليل السياسة الخارجية ، فكر سياس يصناعة القرار   7



 السياس ي 

االقتصاد   8

 السياس ي 
  قتصاد السياس ي العاملياال،  قتصادمبادئ علم اال

 

 املواد التي ال يقابلها كورس من الكورسات: 

 م 
السنة  

 الدراسية 
 الكتاب املقرر  اسم املادة 

 علم االجتماع السياس ي  األولى  1

السياس ي   االجتماععلم 

موريس دوفرجية ترجمة د. 

 سليم حداد 

 القانون مبادئ  األولى  2
محاضرات املدخل لدراسة 

 القانون د منتصر الرفاعي

 األولى  3
مفاهيم سياسية بالغة 

 االنجليزية 

املفاهيم السياسية باللغة 

االنجليزية. محمد مجدي 

 ُعريف + سلسلة محاضرات

 مقدمة في اإلحصاء  األولى  4

مقدمة في علم االحصاء  

واالحتماالت دياب عابدبن 

 دياب

 ن دولي قانو  الثانية 5
مبادئ القانون الدولي العام د. 

 طالب رشيد يادكار

 الفكر السياس ي الغربي  الثانية 6

الفكر السياس ي الغربي  

الحديث واملعاصر أ د مؤيد  

 جبير محمود 

الجغرافيا السياسية بمنظور   جغرافيا سياسية  الثانية 7



القرن الحادي والعشرين بين  

املنهجية والتطبيق أ د محمد  

 أزهر السماك 

 التاريخ السياس ي املعاصر الثانية 8
تاريخ العالم العربي املعاصر د  

 إسماعيل أحمد ياغي 

 


