دليل فرع الس ياسة العامة

3123-3122

الرؤية والرسالة واألهداف
لفرع السياسة العامة
الرؤية:
يتطمع فرع السياسة العامة الى المضي قدما بالمستوى االكاديمي لتدريسي القسم  ،وتييئة المناخ المناسب

لمطمبة وكافة المستمزمات األساسية لذلك  .لموصول الى نقطة المقاء مع المجتمع في كافة المجاالت العممية
والمعرفية واالنسانية .

الرسالة :
يركز فرع السياسة العامة عمى دراسة المفاىيم العامة لرفد دوائر الدولة بقطاعاتيا المختمفة بكوادر مؤىمة

وكفوءة قادرة عمى حمل عبء المسؤولية متمتعين بقدرات عممية وسياسية تؤىميم لتولي المناصب في السمك
الدبموماسي والمنظمات الدولية ومجالس المحافظات ومنصب عضو برلمان  .وخبراء في مجال االستشارات

السياسية.

األىداف:
.1

االلتقاء بالمستوى العممي لتدريسي الفرع من خالل المشاركة في الدورات المختمفة واالطالع عمى

.2

النيوض بمستوى البحث العممي في مجال السياسة العامة

.4

تدعيم العالقة الديمقراطية مابين الطالب واألستاذ بمساعدة وحدة اإلرشاد التربوي.

.3
.5

أساليب التدريس الحديث في الجامعات العربية والعالمية .

مساعدة الطمبة لالطالع عمى التطورات السياسية المختمفة بكافة الوسائل.

إعداد الطمبة بالمساىمة في البحوث العممية في كافة المراحل ودعميم لممشاركة في المؤتمرات

العربية والعالمية.
.6

النيوض بالمستوى الثقافي والعممي في المجاالت المختمفة لطمبة الكمية عن طريق استضافة
المحاضرين بين المختصين في المجاالت العممية واإلنسانية المختمفة.
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رؤساء فرع السياسة العامة
ت

اسم رئيس الفرع

المدة من

لغاية

1

أ.د .عبد الجبار عبد مصطفى النعيمي

2002/7/2

2003/5/28

2

أ.م.د .احمد فكاك احمد البدراني

2003/5/29

2005/3/29

3

أ.م .فائز صالح محمود المييبي

2005/3/29

2011/3/17

4

أ.م.د .احمد فكاك احمد البدراني

2011/3/20

ولحد االن

 المجنة العمميةتتولى تقديم المشورة إلى رئاسة الفرع حول جميع ما يتعمق بالقضايا العممية المطروحة كإقرار خطة البحث
العممي لمفرع وتقديميا لممصادقة عمييا من الفروع العممية ومجمس الكمية فضال عن اقرار المناىج الدراسية

لمدراسات األولية في الكمية ومراجعة معامالت الترقية العممية وتعضيد البحوث وغيرىا من الميام وتتألف من:
ت

اسم التدريسي

الصفة

.1

أ.م.د.احمد فكاك البدراني

رئيس المجنة العممية

3

م .مشرف وسمي

عضوا

أ.م فائز صالح محمود

2

-

عضوا

مجمس فرع السياسة العامة:

يعقد مجمس القسم لممصادقة عمى الق اررات المقدمة من قبل المجنة العممية المتعمقة بالقضايا العممية ،

والنظر في شؤون التدريسيين والطمبة وكذالك عرض التوجييات الواردة من رئاسة الجامعة وعمادة الكمية عمى
السادة اعضاء الفرع ويتألف المجمس من:
ت

اسم التدريسي

الصفة

1

د.احمد فكاك البدراني

رئيس المجمس

2

أ.م فائز صالح محمود

عضوا

3

م .مشرف وسمي

عضوا

4

د.بشار حسن يوسف

عضوا
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5

أ.م وليد سالم محمد

عضوا

6

د.شعالن عبد القادر

عضوا

م.م محمد صالح شطيب

7

مقرر المجمس

المجنة االمتحانية-:
تقوم المجنة االمتحانية عمى تنظيم االمتحانات في الكمية لجميع المراحل من تييئةة القاعةات واالسةئمة وجةدول
االمتحانات وتوفير جميع المستمزمات التي تسيل عممية االمتحانات وتتألف ىذه المجنة من:
ت

االسم

الصفة

1

أ.م.د.بان غانم الصائغ

رئيساً

2

م.م.حسام الياس عبد اهلل

معاوناً

3

م.نزار صديق الياس

عضواً

4

م.م.بسام حازم عبد المجيد

عضواً

5

م.د.شعالن عبد القادر ابراىيم

عضواً

6

م.د.جمال كمال اسماعيل

عضواً

7

م.شيالء كمال عبد الجواد

عضواً

8

م .مشرف وسمي محمد

عضواً

9

م.ياسر يونس عبد الواحد

عضواً

11

م.م.محمد صالح شطيب

عضواً

11

م.م.ساجدة فرحان حسين

مسجل الكمية

 لجنة اإلرشاد التربوي-:تقوم ىذه المجنة بمتابعة أمور الطمبة وحل مشاكميم ومعرفة اسباب عدم دوام الطمبة وكل االمور المتعمقة

بالطمبة ،تتكون ىذه المجنة من:

الصفة

ت

اسم التدريسي

المرحمة  /الشعبة

1

أ.م فائز صالح محمود

مرشد الصف االول  /الشعبة ب

رئيسا

2

م.شهالء كمال الجوادي

مرشد الصف االول  /الشعبة أ

عضوا
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3

م.م محمد صالح شطيب

مرشد الصف الثاني  /الشعبة أ

عضوا

4

م .مشرف وسمي محمد

مرشد الصف الثاني  /الشعبة ب

عضوا

5

م.د.نزار صديق الياس

مرشد الصف الثالث

عضوا

6

د.شعالن عبد القادر ابراىيم

مرشد الصف الرابع

عضوا

-

الهيكمي اإلدارية لفرع السياسة العامة:

رئيس القسم

السكرتارية

أوال  :رئيس فرع السياسة العامة

المقررية

:

االسم  :احمد فكاك البدراني
الشيادة  :دكتوراه في التاريخ الحديث
المقب العممي  :استاذ مساعد

ثانيا  :مقرر الفرع :
االسم :محمد صالح شطيب
الشيادة  :ماجستير عموم سياسية
المقب العممي  :مدرس مساعد
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ثالثا  :السكرتارية:
 .1زيد رافع سمطان

 /بكالوريوس عموم سياسية  /وبكالوريوس اداب قسم ترجمة .

 .2نبراس محمد جميل /

وبكالوريوس اداب انكميزي

أعضاء الهيئة التدريسية
اسم التدريسي

ت

االختصاص الدقيق

االختصاص العام

1

أ.م.فائز صالح محمود

عموم سياسية

فكر سياسي

2

أ.م.د.أحمد فكاك احمد

تاريخ حديث

تاريخ عراق معاصر

3

أ.م.د .بشار حسن يوسف

تاريخ حديث

تاريخ االحزاب السياسية

4

أ.م وليد سالم محمد

عموم سياسية

نظم سياسية

5

أ.م.د جمال كمال إسماعيل

تاريخ

تاريخ حديث

6

م .مشرف وسمي محمد

عموم سياسية

عالقات دولية

7

م.د شعالن عبد القادر

اصول دين

فكر اسالمي

8

م .اكرام فالح احمد

قانون عام

قانون دستوري

9

م.عدنان خمف حميد

اعالم

دراسات دولية

10

م.ياسر يونس عبد الواحد

ترجمة

ترجمة

اعالم

دراسات دولية

لغة عربية

لغة

عموم سياسية

فكر سياسي

عموم سياسية

فكر سياسي

عموم سياسية

نظم سياسية

11
12
13
14
15

م.سالم مطر عمي
م .صالح الدين سميم
م.م محمود عزو حمدو
م.م.وجيو عفدو عمي
م.م.زياد سمير زكي
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16
17
18
19
20

م.م.محمد صالح شطيب

عموم سياسية

دراسات سياسية

م.م .شيماء عبد الستار المولى

قانون

قانون عام

م.م .رافع شريف ذنون

عموم سياسية

دراسات سياسية

م.م .بسام حازم عبد المجيد الشيخ

قانون

دراسات قانونية

م.م.يزن خموق محمد ساجد

عموم سياسية

نظم سياسية

ت
1
2
3
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الخطة العممية لفرع السياسة العامة 2112-2111

اسم التدريسي
أ.م .فائز صالح محمود

عنوان البحث
 .1حقوق االنسان في الفكر االسالمي.
 .2التسامح في الفكر السياسي العرابي االسالمي – دراسة مقارنة

أ.م.د .احمد فكاك احمد

 .1احوال العراق التعميمية في العيد الممكي.

أ.م.د.بشار حسن يوسف

.1االحزاب السياسية لألقميات في لبنان

 .2اساليب التفاوض في القران الكريم.

.2جامعة الدول العربية ودورىةا فةي اإلصةالح السياسةي رمشةترك مةع م.م.وجيةو
عفدو)

4
5
6
7
8
9
11
11
12

أ.م .وليد سالم محمد

الخةةروج ع ةةن السةةمطة عن ةةد المعتزل ةةة د ارسةةة ف ةةي كت ةةاب اإلسةةالم وفمس ةةفة الحك ةةم

أ.م.د.جمال كمال اسماعيل

تركيا والعرب عام 2011

م.مشرف وسمي محمد

بحث مدور ر العامل الكردي في السياسة الخارجية التركية ).

م.د .شعالن عبد القادر

العنف في فكر حزب التحرير االسالمي رمشترك مع م.م.محمود عزو)

م .إكرام فالح احمد

النظام االنتخابي في العراق بعد عام  2003رمشترك مع م.م.رنا عصام)

م.ياسر يونس عبد الواحد

مة ةةدور ر اثة ةةر الحركة ةةات اإلعرابية ةةة فة ةةي ترجمة ةةة مية ةةات مة ةةن الق ة ةران الك ة ةريم إلة ةةى

م.صالح الدين سميم محمد

داللة الصعود والخروج في أي الذكر الحكيم.

م.م .محمود عزو حمدو

العنف في فكر حزب التحرير االسالميرمشترك مع د.شعالن عبد القادر)

م.م .وجيو عفدو عمي

جامع ةةة ال ةةدول العربي ةةة ودورى ةةا ف ةةي اإلص ةةالح السياس ةةي رمش ةةترك م ةةع د.بش ةةار

لمحمد عمارة.

االنكميزية)
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حسن)

13
14
15
16
17

م.م .زياد سمير زكي

دراسة في النظام السياسي في العراق –دراسة مقارنة

م.م .محمد صالح شطيب

تة ةةاثير التحة ةةول الة ةةديمقراطي عمة ةةى االسة ةةتقرار السياسة ةةي واألمنة ةةي داخة ةةل الة ةةدول

م.م .شيماء عبد الستار

االحتالل وحق المعتقل

م.م .رافع شريف ذنون

الموقف اإلسرائيمي من الثورة المصرية

م.م .بسام حازم عبد المجيد

الحق الدستوري لممراة في االنتخابات .

-

العربية.

البحوث المضافة عمى الخطة العممية لمعام الدراسي 2112 - 2111

ت

اسم التدريسي

عنوان البحث

1

أ.م فائز صالح محمود

 .1رؤية في بناء اليوية الوطنية العراقية

2

أ.م.د.احمد فكاك البد راني

3

أ.م.د.بشار حسن يوسف

حةةزب اهلل المبنةةاني والقضةةايا اإلقميميةةة بعةةد عةةام2003رمشةةترك مةةع ىةةديل

4

أ.م.د.جمال كمال اسماعيل

تشكيالت االتحاد االنتقام التركي

5

م.مشرف وسمي محمد

الموقف التركي من الفدرالية في العراقرمشترك مع م.باحث) محمد حازم حامد

6

م.د.شعالن عبد القادر

 .1محمد محمود الصواف دراسة في نشاطو السياسي.

7

م.م.بسام حازم عبد المجيد

 . 2االط ة ةةاريح الفكري ة ةةة ف ة ةةي ع ة ةةالم مابع ة ةةد الح ة ةةرب الب ة ةةاردة اطروح ة ةةة ص ة ةةدام
الحضارات انموذجاَ .رمشترك مع الباحث سجى فتاح زيدان)
 .1أثر ثورات التغيير عمى األقميات في الوطن العربي

 .2حقوق األقميات في الدساتير العربية واثر ذلك عمى التعايش السممي.
 .3الصراع عمى السمطة وأثره عمى بناء الدولة العراقية.

 .4المجتمةع المةةدني فةةي الفكةر العربةةي المعاصةةر .رمشةترك مةةع السةةيد عمةةاد
وكاع)

نواف)

 .2دور وسائل االتصال الحديثة في التوعية االنتخابية في العراق رمشترك مةع
م.باحث محمد حازم حامد

اثةةر االحةةتالل االمريكةةي عمةةى قةةانون العقوبةةات الع ارقةةي رقةةم  111لسةةنة 1969
المعدل رمشترك مع السيد صييب خالد جاسم)

7

دليل فرع الس ياسة العامة

-

3123-3122

المواد الدراسية لفرع السياسة العامة (الدراسات األولية)
للعام الدراسي 2112-3122

الصف األول:
ت

المواد الدراسية

1

القانون الدستوري واألنظمة

الرمز االمتحاني

عدد
الوحدات
نصف السنة الدور
االول

السياسية المقارنة

ر)3

PSPP12 M1041

نصف السنة الدور
الثاني

االمتحان النهائي
الدور االول

االمتحان النهائي
الدور الثاني

PSPP12 N1041

PSPP12 F1041

PSPP12 G1041

2

مبادئ عمم السياسة

ر)3

PSPP12 M1051

PSPP12 N1051

PSPP12 F1051

PSPP12 G1051

3

مقدمة في عمم السياسة

ر)2

PSPP12 M1091

PSPP12 N1091

PSPP12 F1091

PSPP12 G1091

رباالنكميزي)
4

حقوق اإلنسان والحريات
العامة

ر)2

PSIR12 M1021

PSIR12 N1021

PSIR12 F1021

PSIR12 G1021

5

االقتصاد

ر)2

PSPP12 M1061

PSPP12 N1061

PSPP12 F1061

PSPP12 G1061

6

المغة العربية

ر)2

PSPP12 M1081

PSPP12 N1081

PSPP12 F1081

PSPP12 G1081

مجموع الوحدات

14

الصف الثاني:
ت

المواد الدراسية

1

المشكالت السياسية في أسيا

الرمز االمتحاني

عدد
الوحدات

ر)3

نصف السنة الدور االول

نصف السنة الدور الثاني

االمتحان النهائي الدور
االول

االمتحان النهائي الدور
الثاني

PSPP12 M2041

PSPP12 N2041

PSPP12 F2041

PSPP12 G2041

وأفريقيا وأمريكا الالتينية
ر)3

PSPP12 M2101

PSPP12 N2101

PSPP12 F2101

PSPP12 G2101

PSPP12 M2051

PSPP12 N2051

PSPP12 F2051

PSPP12 G2051

PSPP12 M2071

PSPP12 N2071

PSPP12 F2071

PSPP12 G2071

2

الفكر السياسي القديم والوسيط

3

عمم االجتماع السياسي

ر)2

4

السياسة العامة والحكومات

ر)2

المحمية
5

التطورات السياسية المعاصرة

ر)2

PSPP12 M2061

PSPP12 N2061

PSPP12 F2061

PSPP12 G2061

في العراق
مجموع الوحدات

12
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الصف الثالث:
ت

المواد الدراسية

الرمز االمتحاني

عدد
الوحدات

االمتحان النهائي
الدور الثاني

نصف السنة الدور
االول

نصف السنة الدور
الثاني

االمتحان النهائي
الدور االول

1

النظم السياسية العربية

ر)3

PSPP12 M3061

PSPP12 N3061

PSPP12 F3061

PSPP12 G3061

2

الفكر السياسي األوربي

ر)3

PSPP12 M3041

PSPP12 N3041

PSPP12 F3041

PSPP12 G3041

الحديث
3

أألحزاب السياسية

ر)2

PSPP12 M3051

PSPP12 N3051

PSPP12 F3051

PSPP12 G3051

4

القانون الدستوري

ر)2

PSPP12 M3091

PSPP12 N3071

PSPP12 F3071

PSPP12 G3071

5

الرأي العام

ر)2

PSPP12 M3071

PSPP12 N3071

PSPP12 F3071

PSPP12 G3071

مجموع الوحدات

14

الصف الرابع:
ت

المواد الدراسية

الرمز االمتحاني

عدد
الوحدات
نصف السنة الدور االول

نصف السنة الدور الثاني

االمتحان النهائي الدور
االول

االمتحان النهائي الدور
الثاني

1

الفكر السياسي المعاصر

()3

PSPP12 M4051

PSPP12 N4051

PSPP12 F4051

PSPP12 G4051

2

الفكر السياسي العربي

()3

PSPP12 M4061

PSPP12 N4061

PSPP12 F4061

PSPP12 G4061

النظم السياسية في تركيا

()2

3

اإلسالمي

PSPP12 M4071

PSPP12 N4071

PSPP12 F4071

PSPP12 G4071

وايران
مجموع الوحدات

8

التوصيف العممي لممواد الدراسية لممراحل كافة:
.1

الصف االول :

القانون الدستوري واألنظمة السياسية المقارنة :تتضمن المادة بيةان التقنيةات االعتياديةة لمدسةتور وتحميةل نظةم الحكةم

المختمفةةة عمةةى ضةةوء الممارسةةة الدسةةتورية والقةةوى التةةي تةةؤثر عمةةى مسةةير وعمةةل النظةةام السياسةةي فةةي كةةل نظةةام مةةن
األنظمةةة السياسةةية المختمفةةة بةةالتركيز عمةةى د ارسةةة الةةنظم السياسةةية الكبةةرى أمثةةال الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة واالتحةةاد

السوفيتيرسابقاً) روسيا االتحادية حالياً ،وبريطانيا  ،وفرنسا  ،وسويسرا...
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.2

.3

3123-3122

مبادئ عمم السياسة  :تبحث المادة في محاولة تقديم فيم عممي متوازن ألسس مبادئ عمم السياسة  ،من

خالل طريقة مبسطة ومفيومة ألغمب المفردات والمواضيع التي تيم الطالب وبما يالءم مستوى طمبة المرحمة

األولى لمكمية.

مقدمة في عمم السياسة (باالنكميزي) :

تعد مادة مقدمة في عمم السياسة في المغة االنكميزية من المواضةيع

الميمة لطمبة العموم السياسية لما تحويو من موضوعات أساسية في صمب اختصاص العمةوم السياسةية  ،حيةث

تسةةيم فةةي رفةةع مسةةتواه فةةي المغةةة االنكميزيةةة ليكةةون قةةاد اًر عمةةى االطةةالع عمةةى النتاجةةات األدبيةةة التةةي تكتةةب فةةي

.4

مجال اختصاصو وبالمغة االنكميزية والتي تعد األكثر تداوالً عمى الصعيد العالمي .

حقوق اإلنسان والحريات العامة :يشتمل المسةاق عمةى التعريةف بحقةوق اإلنسةان  ،ثةم لمحةة عةن تةاريخ حقةوق
اإلنسان  ،وتطورىا  ،بخاصة بعد الحرب العالمية الثانية .كةذلك يبةين المسةاق أنةواع حقةوق اإلنسةان وتقسةيماتيا

 ،ثةةم تطبيقةةات لحقةةوق اإلنسةةان مةةن المواثيةةق الدوليةةة  ،ومةةن الدسةةاتير الداخميةةة مةةع بيةةان أىةةم ضةةمانات تطبيةةق
.5

حقوق اإلنسان  ،والحريات العامة  ،وملية تنفيذىا عمى النطاق الوطني.

االقتصاااد :إن الغايةةة مةةن د ارسةةة مةةادة االقتصةةاد ىةةو التعةةرف عمةةى أىةةم المفةةاىيم االقتصةةادية التةةي تمةةس حيةةاة

المة ةواطنين والدول ةةة وبالت ةةالي فإن ةةو م ةةن المفي ةةد ج ةةداً أن يتع ةةرف طال ةةب العم ةةوم السياس ةةية إل ةةى دور االقتص ةةاد ف ةةي

السياسةةة منيةةا وجيةةان لعممةةة واحةةدة فاالقتصةةاد القةةوي والمتةةين يعنةةي رفاىيةةة أعمةةى لمم ةواطن ووجةةود سةةمتين فةةي

.6

نوعية التعمم األمر الذي ينعكس الحترام المواطن لمقانون والنظام والحكومة .

المغة العربياة  :تسةاعد الطمةب عةال تقةويم لسةابو وتعينيةو عمةى اعتمةاد العربيةة الفصةحى  ،وتفةتح األبةواب أمامةو

ليتجاوز العامية في حدثو وكتاباتو .

الصف الثاني:
.1

.2

المشكالت السياسية في أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية :تتضمن ىذه المادة دراسة المشكالت السياسةية كجةزء
ميةةم فةةي العةةالم الةةذي نعةةيش فيةةو ويعةةاني مةةن التخمةةف وأكثةةر مةةن ذلةةك لفيةةم الواقةةع حتةةى يتسةةنى ليةةذه الشةةعوب

معالجة المشكالت والمحاق بالدول المتقدمة واالستفادة من تجربتيا .
الفكاار السياسااي القااديم والوساايط :

يتنةةاول ىةةذا المقةةرر تحديةةد مفيةةوم الفكةةر السياسةةي وعالقتةةو بالمفةةاىيم

األخةةرى المتداخمةةة معةةو مثةةل اإليديولوجيةةة  ،العقيةةدة والنظريةةة  ،مةةع توضةةيح كيةةف ارتةةبط الفكةةر السياسةةي ببدايةةة

ظيور الجماعات السياسية المنظمةة أو شةبو المنظمةة فةي إطةار العالقةة بةين الحةاكم والمحكةوم مةع تنةاول الفكةر

.3

السياسي في الحضارات القديمة  ،وتوضيح أسباب محدوديتو

عمم االجتمااع السياساي  :أذا كانةت العمةوم السياسةية عمومةا تةدرس النظريةات العامةة والقةواميس والقواعةد التةي

يجةرى فييةا العمةل السياسةي  ،فةان عمةةم االجتمةاع وجةد أن ذلةك غيةر كةافي وانمةةا البةد مةن االنغمةاس فةي محةةيط

السيا سة ر المجتمع ) لمعرفة كثير من القواعد والتفسيرات الظاىرة خارج إطار النظريات القديمة  ،نةدرس البيئةة

.4

المادية واالجتماعية والثقافية  ،كعوامل مؤثرة في السموك السياسي .

السياسة العامة والحكوماات المحمياة  :تعةد مةادة السياسةة العامةة والحكومةات المحميةة مةن المنظةور السياسةي

مةةن الم ةواد الميمةةة والمفيةةدة جةةدا  ،ذلةةك أنيةةا تيةةدف بشةةكل عةةام وأساسةةي  ،إلةةى توضةةيح ومعرفةةة كيفيةةة إتبةةاع

الوسةةائل واألسةةس السةةميمة فةةي إدارة وتنفيةةذ مشةةاريع الدولةةة بالشةةكل الصةةحيح  ،وىةةون مةةا يةةنعكس ايجابيةةا بالتةةالي

عمى أفراد المجتمع ككل  ،بوصفيم المستفيدين الحقيقيين من تمك المشاريع واألعمال.
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.5

التطورات السياسية المعاصرة في العراق:

3123-3122
تتناول المادة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي منذ أواخر العيد

العثمةةاني م ةةع تقس ةةيمات المجتم ةةع الع ارقةةي عم ةةى أس ةةاس اقتص ةةادي  .....ثةةم التحة ةوالت االجتماعي ةةة عم ةةى ض ةةوء

المتغي ةرات السياسةةية التةةي ط ةرأت عمةةى المجتمةةع الع ارقةةي بعةةد الحةةرب العالميةةة األولةةى  1918-1914واحةةتالل

العة ةراق م ةةن قب ةةل بريطاني ةةا ث ةةم أح ةةداث ث ةةورة  1920وتش ةةكيل الحك ةةم ال ةةوطني م ةةع وق ةةوع العة ةراق تح ةةت االنت ةةداب

البريطةةاني بةةين عةةامي  . 1932-1922وكةةذلك وضةةع اإلدارة البريطانيةةة فةةي الع ةراق  ،وظةةاىرة عةةدم االسةةتقرار
السياسي في العراق أبان العيدين الممكي والجميوري...

.1

الصف الثالث :

النظم السياسية العربياة :ىةي إحةدى المةواد الميمةة التةي تةدرس فةي الكميةة  ،إذ تتنةاول بالبحةث والتحميةل الةنظم

السياسية العربية التي ترتبط فيما بينيا بعالقات تاريخيا وثقافية وحضارية الذي أضفى عمييا طبعةا قوميةا ونظة ار

لما تتميز بو األنظمة السياسية العربية من تنوع وتعدد في النخب والمؤسسات واأليةدلوجيات والتعدديةة السياسةية
أصبح من األىمية أن يدرس الطالةب ىةذه الةنظم بشةكل مقةارن فيمةا ينمةي قةدراتيم اإلبداعيةة ويسةاىم فةي تكةوين

.2

العقمية النقدية لدييم .

الفكاار السياسااي األوربااي الحااديث  :تتضةمن ىةةذه المةةادة د ارسةةة الخصةائص الفكريةةة واألبعةةاد لواقةةع المجتمعةةات
األوربي ةةة والفتة ةرة الزمني ةةة الت ةةي عاش ةةتيا تم ةةك المجتمع ةةات  ،حي ةةث يق ةةوم الفك ةةر السياس ةةي عموم ةةا عم ةةى مرتكة ةزين

أساسيين  :األول محاولة تغير الواقع السياسي القائم جزئيا أو كميةا مكةن خةالل القيةام بةبعض اإلصةالحات  ،أو

يكةةون التقيةةد بشةةكل شةةمولي  ،والمرتكةةز الثةةاني يقةةوم عمةةى السةةعي إلدامةةة الواقةةع السياسةةي القةةائم ومحاولةةة الةةدفاع
.3

.4

.5

عنو واقناع اآلخرين بو .

أألحزاب السياسية :النشاط السياسي ىو كل نشاط يدور حول الدولة من حيث ممارستيا أو التأثير فييا  ،وىذا

ال لمعمةةل السياسةةي الجمةةاعي
ال إال إذا كةةان جماعي ةًا  ،لةةذلك فةةاألحزاب السياسةةية تعةةد تكمةةي ً
النشةةاط ال يكةةون فعةةا ً
وتدرس مادة األحزاب السياسية من حيث نشأتيا وتطورىا وأشكاليا ونظميا وتأثيرىا في النظام السياسي.

القااانون الدسااتوري :تتضةةمن ىةةذه المةةادة د ارسةةة المبةةادئ الدسةةتورية األساسةةية لدسةةاتير الةةدول  .ومةةن ثةةم تحميةةل

حقيقة عمل النظام السياسي والقوى التي تُّسةير النظةام السياسةي والةذي لةو األثةر الكبيةر فةي كشةف واقةع وحقيقةة
المؤسسات السياسية لمقيام بوظيفتيا في المجتمع.

ال ارأي العااام  :تيةةدف ىةةذه المةةادة إلةةى تحميةةل ال ةرأي العةةام كظةةاىرة اجتماعيةةة  ،وتحميةةل الكيفيةةة التةةي يتكةةون بيةةا

والعوامل النفسية واالجتماعية المحركة لديناميكية الجماعات والتي تل بيةا إلةى الةرأي العةام  ،مةع تحميةل طبيعتةو
وأنواعو والعوامل المؤثرة عمى اتجاىاتةو ودوره فةي المجتمةع وأسةاليب قياسةو فضةالً عةن إكسةاب الطالةب المعرفةة

الالزمة لمتعرف عمةى ظةاىرة الةرأي العةام مةن حيةث تاريخةو وىويتةو وعالقتةو بةالعموم األخةرى  ،مفيومةو  ،الةوعي

بأىميتو.

الصف الرابع:

.1

الفكااار السياساااي المعاصااار  :تكم ةةن أىمي ةةة ى ةةذه الم ةةادة ف ةةي التع ةةرف عم ةةى حاض ةةر الحض ةةارة الغربي ةةة
ومجتمعاتي ةةا ومؤسس ةةاتيا وم ةةن ث ةةم تس ةةاعدنا ف ةةي معرف ةةة حاض ةةرىا والتنب ةةؤ بمس ةةتقبميا  ،وتحدي ةةد ال ةةدوافع
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3123-3122

المحركةةة ليةةذه الحضةةارة والك ةوابح المعيقةةة ليةةا وسةةياقات نموىةةا وتطورىةةا ومةةا مقةةدار صةةمة الفكةةر الغربةةي
.2

وانطباقو مع واقع المجتمعات الغربية .
الفكر السياسي العربي اإلساالمي :

تةدرس مةادة الفكةر السياسةي العربةي اإلسةالمي األفكةار الرئيسةية

فةةي المةةدارس الفمسةةفية وص ةوالً لمعصةةر الحةةديث مةةن خةةالل تحميةةل العالقةةة بةةين الفكةةر والواقةةع  ،والمفكةةر
وسياقو ألزماني والمكاني ويتم ذلك من خالل استعراض األفكار الرئيسة ألبةرز فالسةفة الفكةر اإلسةالمي

حةةول القةةوة والسةةمطة ونشةةأة الدولةةة ودورىةةا والعالقةةات السياسةةية بةةين الحةةاكم والمحكةةوم  ،وتقسةةيم أنظمةةة
الحكةةم ودور المشةةاركة السياسةةية وأىميةةة القةةانون وعالقةةة األخةةالق بالسياسةةة وتصةةورات الفةةرد والمجتمةةع
والعالم والعالقات الدولية وغيرىا  ،وذلك من خالل تحميل أفكار أىم المفكرين في تطور الفكر السياسةي

.3

العربي اإلسالمي بدءاً من الفكر اإلسالمي القديم مرو اًر بالفكر اإلسالمي الحديث .

الاانظم السياسااية فااي تركيااا وايااران :التطةةورات السياسةةية فةةي الدولةةة العثمانيةةة منةةذ قياميةةا وحتةةى دخوليةةا
الحرب العالمية األولى-الحركة الكمالية وقيام الجميورية التركية  1938-1918رعيةد أتةاتورك)-تطةور
النظام السياسي التركي بعد الحرب العالمية الثانية-المؤسسات السياسية والدستورية في تركيا.

 -ابرز نشاطات فرع السياسة العامة

 الندوة العممية الثانية تحت عنوان حصانة السكان المدنيين إثر النزاعاتالمسمحة
 الندوة العممية الخامسة تحت عنوان حقوق اإلنسان بين األبعاد الوطنيةوالتحوالت الدولية المعاصرة
 الندوة العممية الرابعة بعنوان التحوالت الجذرية في البيئة الدولية وأثرىا فيالمفاىيم والمسممات األساسية لمعموم السياسية.
 الندوة العممية الموسومة بة رمستقبل التغيير السياسي في العالم العربي فيظل التحوالت الداخمية).
 -الندوة الطالبية الثانية بتاريخ .2012/5/3
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