
 
 
 
 

  كلية العلوم الس ياس ية 0202-0202

 
 :للمراحل كافة مواد الدراسيةلل العلمي توصيفال

 :ةالثاني المرحلة

تتضمن هذه المادة دراسة المشكالت السياسيية جزي    :ةالمشكالت السياسية في أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتيني .1
مهييف  ييع ال ييالف الييذي  وييين  يييا تخ ييا ع ميين الت لييم تلوايي  ميين سلييل لههييف ال ا يي   تيي   تسيي   لهييذه الشيي    

 .المتقدمة تاالستهادة من تز بتها م الزة المشكالت تاللحاق بالدتل
تحد د مههي   الهري  السياسيع تتال تيا بالمهياأليف ا  ي    هذا المق ر  ت اتل :والوسيطالفكر السياسي القديم    .2

مييي  ت  ييي  جييييا ارتيييسي الهريي  السياسيييع   دا ييية  هييي ر  تال ظ خييية ال قييييدة  اإل د  ل جييية المتدا ليية م يييا ماييي  
الزماتات السياسية الم ظمة لت شسا الم ظمة  ع إطار ال ال ة  ين الحاوف تالمحك   م  ت اتل الهري  السياسيع 

 تت  ي  لسسا  محدتد تا القد مة ارات  ع الحض

لسا جا ييا ال ليي   السياسييية تم مييا تييدر  ال ظ خييات ال اميية تالقيي امي  تالق اتييد التييع  السياسممي:علممم اتمتممما   .3
 يياع تلييف االجتميياأ تجييد لع سلييل إييي  جييا ع تن مييا ال ييد ميين اال  مييا   ييع محيييي  السياسييع  زيي    يهييا ال ميي  

 ييدر  ال ي يية  القد مية جاييي  ميين الق اتيد تالتهسييي ات الظيياه ة  يارظ إطييار ال ظ خييات  لم   ية المزتميي  )السياسية 
 السياسع.ج  ام  مؤث ة  ع السل ك  تالاقا ية الماد ة تاالجتماعية 

من "الم ظ ر السياسع" من  السياسة ال امة تالحك مات المحليةت د مادة  المحلية:السياسة العامة والحكومات  .4
إليي  ت  ييي  تم   يية جيبييية إتسيياأ ال سييا    تلساسييع سلييل ل هييا تهييد  بشييك  تييا   جييدا الميي اد المهميية تالمهيييدة 

تهي ع ميا  ي  ك  ا زا ييا بالتيالع تلي  ل ي اد  الصيحي  تا س  السليمة  ع إدارة تت هييذ مشيارخ  الدتلية بالشيك  
 من تلل المشارخ  تا تمال. نالحقيقيي  صههف المستهيد ن  جك  المزتم  

تت ياتل الميادة تيارخل ال ي اق السياسيع تاالجتمياتع م يذ لتا ي  ال هيد  العمرا::التطورات السياسية المعاصرة في  .5
ال اميييا ع مييي  تقسييييمات المزتمييي  ال  ا يييع تلييي  لسيييا  ا تصيييادي ..... ثيييف التحييي الت االجتماعيييية تلييي   ييي   

 لتا ييتال 1111-1114ت تليي  المزتميي  ال  ا ييع ب ييد الحيي   ال المييية ا تليي  المت ييي ات السياسييية التييع طيي ل
تتشيييكي  الحكيييف الييي ط ع مييي  ت ييي أ ال ييي اق تحيييا اال تيييدا   1121ال ييي اق مييين   ييي    خأا ييييا ثيييف ل يييدا  ثييي رة 

ت ييياه ة تيييد  االسيييتق ار  ال ييي اق تجيييذلل ت ييي  اإلدارة ال  خأا يييية  يييع  .1132-1122ال  خأيييا ع  يييين تيييامع 
  ع ال  اق لباع ال هد ن الملرع تالزمه ري... السياسع

 


