
  مباديء العلوم السياسيةاسم المساق: 
 POLS 1302.رقم المساق: 

  : األولالفصل الدراسي
 

 وصف المساق: 
يتناول هذا المقرر: مفهوم علم السياسة وأهميته وفروعه ومناهج دراسته، وعالقته بالعلوم األخرى، 

روطها الدولة، وشويتضمن عرض مختصر للفكر واأليديولوجيات السياسية المعاصرة، ومفهوم 
والمؤسسات السياسية الرسمية، وأنواع األنظمة السياسية، كما يتناول الرأي العام والتنشئة السياسية 
وجماعات الضغط واألحزاب السياسية وأنواعها، ويتضمن التعريف بالعالقات السياسية الدولية 

لك ة والسياسة الخارجية، وكذوعناصر النظام السياسي الدولي )المجتمع الدولي( والمنظمات الدولي
  أهم النظريات في العالقات الدولية.

 
 يستهدف المساق أن:  أهداف المساق:

 ا ألخرى. بالعلوموعالقته  ومناهجهعلم السياسة ماهية عرف الطالب ي -1
 يديولوجيات السياسية المعاصرة.فهم الطالب لألي -2

 بينها.والمقارنة النظم السياسية المختلفة بين الطالب ميز ي -3

 والمؤسسات السياسية بها. الدولةيفهم  -4

قوى و المجتمع المدني واألحزاب والتنشئة السياسية ودور  السلوك السياسييدرك الطالب  -5
 في الحياة السياسة.الضغط واإلعالم 

 العالقات السياسية الدولية.يدرك الطالب المقصود بـ  -6

في  ية، ودور السياسة الخارجوالمنظمات الدوليةومكوناته  يطبيعة النظام السياسي الدولالطالب يفهم  -7
 نظم هذه العالقة والتأثير فيها. 

 لتحليل السياسي والمشاركة السياسية.مهارات اإكساب الطلبة  -8

 تعزيز القيم الديمقراطية لدى الطلبة.  -9

 
 أساليب التدريس: 

 

 ستخدام مجموعة متنوعة من األساليب مثل:سوف يتم ا

 المحاضرة. 

  والنقاش.الحوار 



  .ضرب األمثال 

  استمطار األفكار(العصف الذهني( 

  .أداء األدوار 

 .التعلم الذاتي 

 
 مخرجات المساق: 

 : المادة لهذه المتوقعة المخرجات

نظام و علم السياسية وعالقته بالعلوم األخرى، وأنواع األنظمة السياسية، مفهوم أن يدرك الطالب ـ 
 ،والرأي العام الضغط،واألحزاب وجماعات الدولة ومؤسساتها، وكذلك أنواع الحكومات ومهامها، 

 والسياسات الخارجية. الدولية، الدولية، والمنظماتوالعالقات  السياسي،العنف 
بداء الرأيالسياسي التحليل أن يكون الطالب قادرا على ـ   .والمشاركة السياسية ،وا 
  .الطالب بقيم الحكم الرشيدأن يؤمن ـ 

 
 مراجع المساق:

، القاهرة، المدخل في علم السياسة، القاهرة: مكتبة 8د. بطرس غالي ود. محمود عيسى، ط .1
 م.1989األنجلو المصرية، 

  .2228مكتبة العبيكان، د. نظام بركات وآخرون، مبادئ علم السياسة، الرياض:  .2

 . 2226، عمان: دار وائل للنشر، 3د. سعد حقي توفيق، مبادئ العالقات الدولية، ط .3

د. محمد أحمد علي عدوي، مبادئ علم السياسة: دراسة الدولة والنظم السياسية، الرياض:  .4
 .2211دار الزهراء للنشر، 

 د. أحمد سعيد نوفل، مدخل إلى علم السياسة،  .5
 م2225، جدة: 1السياسة، طد. مشعان السبيعي، مقدمة في علم  .6
 . 2223، جدة: دار النوابع للنشر والتوزيع، 3صدفة يحيى فاضل، طد.  .7

، الرياض: دار عالم الكتب، 2علم السياسة، ط إلىد. عبد المعطي محمد عساف، مقدمة  .8
1992. 

 

  خطة تدريس المساق:
 



 الموضــــــوع األسبوع 

 األول 
  

مناهج علم  –مجال علم السياسة  –أهمية علم السياسة  –تعريفات علم السياسة 
 عالقة علم السياسة بالعلوم األخرى –السياسة 

 الثاني
  

فكر السياسي ال –الفكر السياسي في العصور القديمة  –نبذه عن تطور الفكر السياسي 
 الفكر السياسي الروماني.  –اليوناني 

 الثالث
   

حكم في مبادئ ال –الفكر السياسي اإلسالمي  –ى الفكر السياسي في العصور الوسط
 اإلسالم. 

 الرابع
    

  .الفكر السياسي في العصور الحديثة

 الخامس 
   

 نظريات نشأة الدولة.  –عناصر الدولة  –مفهوم الدولة 
 

 السادس
 

المذهب  –المذهب االشتراكي  –المذهب الفردي  –وظائف الدولة  –أشكال الدولة 
 االجتماعي. 

 السابع 
 

 الدساتير –مفهوم الحكومة  –نظريات النظام السياسي  –مفهوم النظام السياسي 
 وأنواعها.

 الثامن 
 

السلطة  –ذية السلطة التنفي –السلطة التشريعية  –سلطات الدولة الثالثة والعالقة بينهم 
 القضائية. 

 التاسع
 

 نظم سياسية مقارنة 

 العاشر
 

أي الر –جماعات الضغط  –المؤسسات غير الرسمية في الدولة: األحزاب السياسية 
 العام.

 الحادي عشر
  

ط جماعات الضغ –استكمال )المؤسسات غير الرسمية في الدولة: األحزاب السياسية 
 الرأي العام( –

 الثاني عشر 
 

 أطراف العالقات الدولية. –طبيعة العالقات الدولية  –مفهوم العالقات الدولية 

 الثالث عشر
 

 – تكوينها –المنظمات الدولية  –التنظيم الدولي المعاصر  –السياسية الخارجية 
 موظفيها.-ميزانياتها 

 الرابع عشر
 

 أجهزتها الرئيسية. –مبادئها  –األمم المتحدة: أهدافها 

 الخامس عشر
  

 أنواعها. فوائدها. –المنظمات الدولية المتخصصة التابعة لألمم المتحدة: أهدافها 

 ، والتدريب على نماذج أسئلة االمتحاناتمراجعة عامة للمنهاج السادس عشر 

 


