
   
 

 

 جامعة ابن رشـد في هولندا
 

 آليــــة القانون والسياسة
 

 قسم العلوم السياسية
 

 
 

 العلوم السياسية مرحلة تطلبات الدراسية الختصاصالم
      ...الليسانس

 
 

 السنة الدراسية األولى
  

 :الفصل الدراسي األول

    
عدد 

 الساعات
رقم المادة اسم المادة ت

 2 حقوق االنسان 134100
 3 علم السياسة 234101
 3  القانون مدخل إلى 334102
 3 تاريخ العالقات 434103
 2 اللغة العربية 534104
   مصطلحات  2 سياسية  34110 6

     
  

 :الفصل الدراسي الثاني

    
عدد 

 الساعات
رقم المادة اسم المادة ت

 3 االقتصاد 134105
 3 النظم السياسية 234106
 3 تاريخ سياسي 334107
 3 النفط والسياسة 434108
 3 فكر قديم 534109



            
 
 
 
 
 

  راسية الثانية السنة الد
 
 
 
 

 :الفصل الدراسي الثالث

    

 اسم المادةرقم المادةت
عدد 

 الساعات
 3 عالقات دولية 134200
 3 عراق معاصر 234201
 3 القانون العام 334202
 3 االجتماع السياسي 434203
 3 االتحاد األوروبي 534204
 
 

      
 
 

 :الفصل الدراسي الرابع

    

 اسم المادةرقم المادةت
عدد 

 الساعات
 3 مشكالت سياسية  134205
 3 حكومات محلية 234206
 3 الديموقراطية االجتماعية 334207
 3 علم النفس 434208
 3 قانون دولي 534209

               
 
   
 
 



 
 
 

 
 السنة الدراسية الثالثة

 
 

 
 

 :الفصل الدراسي الخامس

    

 اسم المادةرقم المادةت
 عدد

 الساعات
 2 فلسفة 134300
 4 فكر حديث 234301
 3 اقتصاد سياسي 334302
 3 االستراتيجية 434303
 3 مجلس التعاون الخليجي 534304

      
 
 
 

 :الفصل الدراسي السادس

    

 اسم المادةرقم المادةت
عدد 

 الساعات
 3 نظم حكم 134305
 3 المنظمات 234306
 3 االحزاب 334307
 3 انكليزي مصطلحات 434308
 3 االتحاد المتوسطي 534309

           
 
 
 
 



 
 

 السنة الدراسية الرابعة
 
 
  

 :الفصل الدراسي السابع

    
عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 ترآياوايران 134400
 3 فلسطين 234401
 3 السياسةالخاجية 334402
 3 الراي العام 434403
 3 أفريقيا 534404

       
 
 

 :الفصل الدراسي الثامن

    

 اسم المادةرقم المادةت
عدد 

 الساعات
 3 الفكر المعاصر 134405
 3 الدبلوماسية 234406
 2 الفكر االسالمي 334407
 2 لغة أنجليزية 434408
 2 االنتخابات 534409
 3 مشروع بحث 634410

         

  

 

 

 

 



  علوم سياسية لمرحلة الماجستير  الفصول الدراسية
  

 
 ):فكر سياسي\علوم سياسية(الدراسي األول  ماجستير  الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 السمات والعقبات: الديموقراطية في العراق  134512
 3  الحداثة في الفكر السياسي الغربي 234514
 3 ي السياسي السلطة والفكر الدينإشكالية  334515

)فكر سياسي(علوم سياسية نصوص   434516
 3 األنجليزيةب

  
 ):فكر سياسي \علوم سياسية(الدراسي الثاني ماجستير   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3في أدبيات الفكر السياسي قديما وحديثا المواطنة   134517
 3  معالم الفكر السياسي العراقي المعاصر 234528
 3 منهجية البحث السياسي  334519
 3 سمنار ومناقشة عناوين وخطط  434520
  

***********************************************  
 ):دراسات دولية\علوم سياسية(الدراسي األول  ماجستير  الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 نظريات السياسة الدولية   134521
 3 اشرق أوسطي االستراتيجية النووية  234522
 3 منهجية البحث السياسي  334523

)منظمات دولية (نصوص علوم سياسية 434524
 3 األنجليزيةب

  
 ):دراسات دولية\علوم سياسية(الدراسي الثاني ماجستير   الفصل
 اعاتعدد الس اسم المادةرقم المادةت
 3 فن المفاوضات بين الحرب والسالم  134525
 3جنوب شرق آسيا\ نموذجا الشرق األوسط :النظام اإلقليمي  234526
 3 المعاهدات الدولية ومتغيرات النظام الدولي  334527
 3 سمنار ومناقشة عناوين وخطط 434529
  



  
  
  

***********************************************  
 ):نظم سياسية\علوم سياسية(الدراسي األول  ماجستير  لفصلا

 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 النظريات السياسية المعاصرة  134530
 3 نماذج:  النظم االنتخابية 234531
 3  منهجية البحث السياسي 334532
     الوطني\ األمن القومي   34539 4

)نظم سياسية( نصوص علوم سياسية 534533
 3 األنجليزيةب

  
 ):نظم سياسية\علوم سياسية(الدراسي الثاني ماجستير   الفصل
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 قانون األحزاب السياسية  134534
 3 دراسة مقارنة:  النظم السياسية 234535
 3 )التحديث والتنمية (الحداثة في الفكر السياسي  334536
 3 سمنار ومناقشة عناوين وخطط 434537
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
********************************************  
******************************************** 

  علوم سياسيةالفصول الدراسية لمرحلة الدآتوراه  
  
  

  ):علوم سياسية(الدراسي األول دآتوراه   الفصل      
  
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 2  الدولة في الفكر السياسي الديني 134500
قضايا سياسية  ( النظام السياسي في العراق 234501

 3  )معاصرة
 3  محددات رسم القرار في السياسة الخارجية 334502
) منظمات دولية(نصوص علوم سياسية  434503

 3  باألنجليزية
  
 
 
  ):علوم سياسية(آتوراه الدراسي الثاني  د الفصل 
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3   منهج الدراسة السياسية 134504
 3  نظريات السياسة العامة 234505
 متغيرات النظام الدولي وأثره في العالقات  334506

 3  )ونظريات السياسة الدولية (الدولية
 3  الفديرالية في الفكر السياسي  434507
  
  
  ):علوم سياسية(الدراسي الثالث دآتوراه  لفصلا
 
 عدد الساعات اسم المادةرقم المادةت
 3 الديموقراطية ونظمها بين الماضي والحاضر  134508

 خليجيا، عربيا، دوليا\العالقات الدولية  24509
 3 )دراسة مقارنة(

 3وروبي نموذجااالتحاد األ\التكامل اإلقليمي  334510
 3 بحث وسيمنار 434511

 


