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 العلوم السياسيةقسم 

 العلوم الساسيةقسم  في ( الماجستير)برنامج الدراسات العليا 

 توصيف المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير

 

 نظرية السياسة العامة

 ياسيةعلوم س القسم العلمي
 نظرية السياسة العامة اسم المقرر

 457 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

 تين النظرية والتطبيقية ، وأهميتها في حلى السياسة المقارنةيهتم هذا المقرر بدراسة الجوانب المختلفة لمفهوم السياسة العامة من الناحي

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 

  1 تعريفات السياسة العامة وخصائصها

  2 لعامةاالقترابات واألدوات الكمية والكيفية في تحليل السياسة ا

النظم، الجماعات، النخب، : نظريات السياسة العامة واقتراباتها
 النظرية العقالنية

3 
 

  7 أنواع السياسات العامة ومستوياتها

  5 صنع السياسة العامة

  6 .تنفيذ السياسة العامة ومعوقات التنفيذ

  4 معايير تقويم السياسات العامة

  8 ف العامة في المنطقة العربيةقضايا السياسة العامة والوظائ. 

  9 الالمركزية في المنطقة العربية

 السياسات العامة في مجاالت الخدمات العامة في المنطقة العربية

 
11 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

  1111أندرسون، جيمس صنع السياسات العامة مترجمة عامر الكبيسي، عمان دار المسرة للنشر ،  -1

  4002تحرير تحليل السياسة العامة في الوطن العربي، المركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، : )سلوى شعراوي د جمعة -2

  4002حديد ، مولت، اإلدارة العامة، هيكلة األجهزة وصنع وتنفيذ السياسات وتنقية البرامج الحكومية، عمان ،دار الشروق،  - 3

  1112)حليل السياسات مدخل جديد للتخطيط في األنظمة الحكومية، دبي مطابع البيان التجارية، ،الحسين، أحمد ، ت -2
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 (  4005. غراهام لورنس و اخرون، السياسة والحكومة ترجمة عبد هللا اللحيدان، الرياض جامعة الملك سعود، -5

 4002ة العربية، الكبيسي، عامرء السياسة العامة كمدخل لتطوير أداء الحكومات والمنظم -6

 المرند جبرائيل، السياسات المقارنة ترجمة هشام عبد هللا ، الدار الهاشمية للنشر والتوزيع -7

 

 نظرية السياسة الدولية

 علوم سياسية القسم العلمي
 نظرية السياسة العامة اسم المقرر

 657 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عاتعدد السا
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

سانيد التي طرحت دفاعا يهتم هذا المقرر بكل ما يصنف في إطار السياسة الدولية ونظرياتها، مبينا مضامينها الفلسفية واهم األفكار والمفاهيم والتحليالت واأل
 قييم كل نظرية من جوانبها االيجابية و السلبية ومدى مالئمتها للسياسة الدولية المعاصرةعنها و ضدها، وينتقل التحليل إلى ت

 

 نظرية التكامل واالندماج الدولي  

 علوم سياسية القسم العلمي
 نظرية التكامل واالندماج الدولي  اسم المقرر

 453 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 اعاتعدد الس
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

 يهتم هذا المقرر بدراسة الجانبين اإلبستمولوجي والميثادولوجي المرتبطين بدراسة ظاهرة التكامل واالندماج

 .السياسي

 

 منهجية البحث السياسي 

 علوم سياسية القسم العلمي
 حث السياسي منهجية الب اسم المقرر

 651 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير
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 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

ة بتطبيق المنهج العلمي في دراسة الظواهر يهتم هذا المقرر بدراسة الموضوعات المرتبطة بمنهجية البحث السياسي ، كما يتعرض المقرر للمشاكل المتعلق
 السياسية كمايهتم ببحث خطوات تكوين وصياغة النظرية اإلمبريقية في حقل السياسة

 

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 

  1 .ينبذة تاريخية عن طرق البحث السياس

  2 مبررات التغير في العلم

 :العالقة بين الطم والمعرفة والمنهج العلمي 

 -شروط ومصادر ووسائل المعرفة . تعريف العلم: ماهية العلم *
أهداف العلى العلم  -عالقة العلم والمعرفة  -االستنباط و االستقراء 

 والتقنية

 -ممسلمات العل -خصائص العلم خصائص التفكير العلمي * 
قيمة العلم -أخالقيات البحث العلمي   

عالقة المنهج  -تعريف المنهج العلمي : الطبيعة المنهج العلمي * 
 واضع المنهج العلمي -العلمي بأساليب البحث العلمي 

3 

 

 :فلسفة السياسة وعلم السياسة : نطاق علم السياسة 

علم  -مية الفلسفة السياسية التعلي -قضايا منهاحية في علم السياسة  *
المعرفيون مقابل غير  -الحقائق مقابل القيم )السياسية المقارنة 

 (التحليل المنطقي  -المعرفين 

7 

 

 :السياسة والعلم 

التوزيع السلطوي  -السياسة الحكومة، والقوة والسلطة، والصراع *  
اقتراضات  -لماذا تعرف السياسية يتعلم االعتبارات األساسية  -القيم 
 العلم

5 

 

المدرسة  -علم السياسة التقليدية )التوجهات في علم السياسة 
 (.المدرسة مابعد السلوكية -السلوكية 

6 
 

جدل حول إمكانية علمية السياسية تع : الدراسة العلمية للسياسة 
: مشكلة رد الفعل  -تم تحليه السلوك األلماني  -الفلوآهر السياسية 

 لسياسةاألخالق وبحوث علم ا -تأثير القيم 
4 

 

 :صياغة المفهوم العلمي في علم السياسة 

المفاهيم  -التعريفات اإلجرائية : طرح المفاهيم  -المفاهيم و اللغة *  
 –التصنيف :) وظيفة المفاهيم العلمية في علم السياسة  -النظرية 
تشريح المفهوم  -تقويم المفاهيم في علم السياسة  -القياس  -المقارنة 

 .قياس القوة  -وة مقارنة الق: 

8 

 

 :التعميم في علم السياسة 

الشرطي، األختياري، النطاق، التعميم العام : )طبيعة التعميم 
الطرق : )اختبار الفرضيات  -الفرضيات والقوانين  -واإلحصائي 

غير العلمية، الطرق الشرطية البحث غير الشرطي، التعميم و 

9 

 



            

       جامعـــــــــة بنغــــــــازي        

                                                                                                                                                                                                                           كليـــة االقتصـــــاد           

                                                                                                                                                           
                                                                                                             

                 

7 

 

UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

 (السببية 
 :النظريات والنماذج 

وضع  -وظيفة النظرية  -طبيعة النظرية السياسية : نظرية ال* 
استخدام وسوء  -النظرية في علم السياسة نمادج و عمليت اكتشاف 

النماذج والوسائل األخرى المساعدة في علم  -استخدام النماذج 
 السياسة

11 

 

 مقتربات لدراسة علم السياسة 

 -تصادية السياسية النماذج االق -المداخل الفردية والسيكولوجية * 
 -نظرية توزيع القوة  -نظرية الدور ونظرية المجموعة الصغيرة 

 .نظرية االتصاالت -نظرية النظم والتحليل الوليفي 

11 

 

  12 .تصميم البحوث النظرية في علم السياسة 

 تصميم البحوث األمبريقية في علم السياسية

 
13 

 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 (4000)القاهرة دار الجامعة للطباعة والنشر، )لماجد ،حامد، مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحت الظواهر السياسية عبدا -1

 ( 4000)العين دامعة اإلمارات العربية المتحدة، )الحصادي الجيب مهارات البحث العلمي  - 4     

 (1112منشورات جامعة قاريونس ، : بنغازي)هاجية ومداخل نظرية المغيربي ، محمدزاهي ، قراءات في السياسة المقارنة قضايا عن - 3

- 36ص ص  4002يونيو )، العندا ،  11إشكالية العالقة واحتمالية التواصل، مجلة البحوث االقتصادية، المجلد: المغربي ، محمد زاهي، النظرية السياسية المعيارية وعلم السياسة  - 2 
50 

 1114م البحوث في العلوم االجتماعية في القاهرة مركز البحوث والدراسات السياسية، تصمي( محرر)بدران، ودود  - 5 

 (1121، اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث ، 2دراسة في مناهج العلوم، ط : رشوان، حسين عبد الحميد، العلم والبحث العلمي - 6 

 (1115لية للنشر والتوزيع، الدار الدو: ، القاهرة 1تشيزهولم،روشركه نظرية المعرفة،ط - 7 

  4006مركز بحوث ودراسات الكتاب األخضر ،: طرابس)، الدراسات األميريقية في العلوم االجتماعية، (محرر)يوسف صوان  - 2 

 (ت مجلس الثقافة العامسر)دراسة نقدية لالشتراطات المعرفية عند توماس کون و کارل بوبر : مادي، عبدالباسط عثمان علي النقد الخطاب مابعد الوضعي - 1

 (400)4خشوم ، مصطفى عبد هللا بمناهج وأساليب البحث السياسي طرابلس الهيئة القومية للبحث العلمي ، - 10 

 

 

 

 النظرية السياسية المعاصرة 

 علوم سياسية القسم العلمي

 النظرية السياسية المعاصرة اسم المقرر

 653 رقم المقری

 ماجستير يوس ماجستيرالبرنامج العلمي البكالور

 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 
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 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

رية الماركسية يهتم هذا المقرر بتقديم دراسة تحليلية رمسة النظريات السياسية المعاصرة دور على وجه الخصوم المقارنة بين النظرية الليبرالية والنظ
 سس التي تقوم عليها هذه النظرياتواستعراض األ

 

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 

 :اإلطار النظري لدراسة النظرية السياسية 
تحديد مفهوم النظرية السياسة وبعض المفاهيم األخرى اإليديولوجية 

 (الفكر السياسي -التقة السياسية  -يدة العق -العب  -

 موضوع وتصنيف النظرية السياسية*

 مناهج البحث في النظرية السياسية * 

 أهمية النظرية السياسية في حياة المجتمع*

1 

 

 :النظرية الليبرالية  

 تعريف النظرية الليبرالية *

 مصادر النظرية الليبرالية*

2 

 

 :رالية المستوى السياسي للنظرية الليب

 .فكرة الدولة في النظرية الليبرالية * 

 فكرة السيادة في النظرية الليبرالية* 

 مفهوم الحرية والمساواة في النظرية الليبرالية*

3 

 

 : المستوى االقتصادي للنظرية الليبرالية 

 المفهوم األقصادي للنظرية الليبرالية* 

 حرية اإلنتاج في النظرية الليبرالية* 

 تبادل في النظرية الليبراليةحرية ال*

7 

 

 :المستوي االجتماعي للنظرية الليبرالي 

 مفهوم الطبقة في النظرية الليبرالية

 البعد الثقافي و الحضاري في النظرية الليبرالية* 

5 

 

 النظرية الماركسية ؛

 التعريف بالماركسية *

 مصادر النظرية الماركسية *
6 

 

 :ركسية المستوى السياسي للنظرية الما

 فكرة الدولة في النظرية الماركسية *

 فكرة السيادة في النظرية الماركسية *

 .مفهوم الحرية والمساواة في النظرية الماركسية*

4 

 

 :المستوى االقتصادي للنظرية الماركسية 

 حرية اإلنتاج في النظرية الماركسية* 

 حرية التبادل في النظرية الماركسية*

8 

 



            

       جامعـــــــــة بنغــــــــازي        

                                                                                                                                                                                                                           كليـــة االقتصـــــاد           

                                                                                                                                                           
                                                                                                             

                 

6 

 

UNIVERSITY OF BENGHAZI 

FACULTY OF ECONOMICS 

BENGHAZI-LIBYA 

 :اعي للنظرية الماركسية المستوى االجتم

 .مفهوم الطبقة في النظرية الماركسية *

 البعد الثقافي في النظرية الماركسية*
9 

 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 1110: )احمد امبارك ، الرأسمالية السياسية بالطايدار اقرأ للطباعة والترجمة - 1

 . 1171الشتراكي، القاهرة، دار النهضة العربية ،أنور ارسالن، الديمقراطية بين الفكر الفردي وا -4

 . 111، 1يکر مصباح تليرة، تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى بنغازي، جامعة قاريونس،  - 3 -3

  1114حورية توفيق مجاهد ، الفكر السياسي من افالطون إلى محمد عبده بالقاهرة، مكتبة األنجلو مصرية،   -2

 4002مصطلحات مختارة مصراتة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن،  - خشيم ، موسوعة علم السياسية مصطفى عبد هللا - 5 -5

كندرية، المكتب الجامعي محمد نصر مهنا، النظرية السياسية والعالم الثالث، اإلس -7 7 4003مجموعة باحثين، الفكر السياسي العربي األسس والنظريات، اإلسكندرية دار المعرفة الجامعية،   - 6
 .1112:الحديث 

 

 

 المنظمات الدولية والتنمية 

 علوم سياسية القسم العلمي

 المنظمات الدولية والتنمية اسم المقرر

 456 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)المقرر التعريف ب

يز على الجوانب الداعمة يهتم هذا المقرر بدراسة وتحليل الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية العالمية واإلقليمية في عمليات تنمية الدول النامية مع الترك
 والمعيقة لذلك الدور

 

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / اءات قر االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 
التعريف بالمادة ومحتوياتها ومطالبها ومنهج الدراسة والمراجع 

 1 المختارة، وعملية التقييم
 

 نظرة عامة حول المنظمات الدولية المختلفة و عالقتها بالتنمية
2  

 :مفاهيم  -المنظمات الدولية والتنمية 

 تطورها التاريخي –أنواعها  -المنظمات الدولية تعريفها *  

 -السياسية  -التنمية مفهومها وتقسيماتها االقتصادية اإلجتماعية *
 التنمية البشرية -التنمية المستدامة 

3 
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 :دور األمم المتحدة في التنمية 

دور المجلس االقتصادي في التنمية تأسيس اللجان االقتصادية *
 (اإلقليمية

 . المتحدة في عملية التنمية دور الجمعية العامة لألمم *

 آليات الجمعية العامة للتنمية 

 ( .UNCEDمؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  -

 (.UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -

7 

 

 :دور المنظمات الدولية المتخصصة في التنمية 

 في التنمية (  IBRD)نور البنك الدولي لإلنشاء والتعسير * 

 في التنمية(  IFM)دور صندوق القد الدولي *

 في التنمية ( WTO)دور منظمة التجارة العالمية * 

 تحرير التجارة كالية لتحقق التنمية*

5 

 

 :دور المنظمات الدولية اإلقليمية العامة في التنمية 

 .جامعة الدول العربية والتكامل االقتصادي العربي*

 حدة االقتصادية والمالية األوربيةالسوق األوربية المشتركة والو* 

 االتحاد اإلفريقي واالندماج الجهوي *

 ( ECPWAS)الجماعة اإلقتصادية لدول غرب افريقيا  -

 ( ECCAS)الجماعة االقتصادية الدول وسط أفريقيا - 

 (.SADS)الجماعة االقتصادية الجنوب افريقيا  -

6 

 

 : ة دور المنظمات الدولية غير الحكومية في التنمي

 المنظمات الدولية غير الحكومية * 

 جمعية الصليب األحمر -

 اإلنماء الدولي للمنتجين الفالحيين - 

 دور المجتمع المدني في التنمية*

4 

 

 مشاركة المنظمات غير الحكومية في مؤتمرات
مؤتمر المراة في بكين العام  - 1114مؤتمر ريو لعام : )التنمية

1116 

 :إلفريقية األسيوية منظمة تضامن الشعوب ا

 المجلس الصحي اإلفريقي لالستثمار والتنمية 

8 

 

: عالقة التنمية البشرية بجهود ومحاربة الفقر لدى المنظمات الدولية 

 الفقر في الدول المتخلفة * 

 في الدول العربية واإلسالمية  الفقر*

 جهود المنظمات الدولية في محاربة الفقر*

9 

 

 :التنمية المشاركة السياسية و

 مفهوم المشاركة السياسية *

 مدى إمكانية المشاركة السياسية للفقراء*

 آثر الفقر على االستقرار االجتماعي و شرعية النظام السياسي*

10 
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 :التنمية البشرية في ليبيا 

 التنمية البشرية في إطار نظري*  

تحسين  -الصحة  -المالمح العامة للتنمية البشرية في ليبيا التعليم *  
 (.مشاركة المرأة في المجتمع -نوعية الحياة 

 توجهات التنمية البشرية في المستقبل *

11 

 

 :البيئة العالمية لإلصالحات السياسية واالقتصادية في الدول النامية 

 مفهوم و ابعاد اإلصالحات السياسية واالقتصادية 

نظام العالمي ال. البيئة العالمية لإلصالحات السياسية واالقتصادية *
 الجديد 

 العولمة  -

 صراع الشمال والجنوب -

 المديونية الخارجية - 

12 

 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

   1113د عبدالسالم صالح عرفة، المنظمات الدولية واإلقليمية بنغازي ، دار الكتب الوطنية،  -1

 (4002س، المكتب الوطني للبحث والتطوير ،مصطفى عبد هللا خشيم، مبادئ القانون الدولي، طرابل -4 

   1176محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية ، -3

  1110، 1مفيد شهاب، المنظمات الدولية، ط -2

 4002 – 42 - 45ريونس، عة قاعمر ابراهيم العفاس، التنمية والتنمية المستدامة، دراسة مقدمة إلى مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا، مركز البحوث واالستشارات جام - 5

ن التحديث والعصرنة إلى التهميش األجتماعي قحي محمد البعجة، التطور االجتماعي واالقتصادي للبناء السياسي العربي ، دراسة مقارنة في االقتصاد السياسي العربي، الكتاب الثالث م - 6 
 4006االقتصادي ،طا بنغازي، دار الكتب الوطنية،

 .1171والتوزيع، الجزائر، مي، التعاون االقتصادي للتنمية في نطاق المنظمات الدولية، الجزائر، الشركة الوطنية للنشرإسماعيل العما - 7 

 .1173محمد عزيز شكري ، التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع مقدار الفکر، - 2 

 

 

 السياسة الخارجية المقارنة 

 علوم سياسية القسم العلمي

 السياسة الخارجية المقارنة رراسم المق

 652 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات

  (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

من حيث تطوير استخدامه وافتراضاتة و المداخل المختلفة  يهتم هذا المقرر بدراسة كيفية استخدام المنهج المقارن في دراسة السياسة الخارجية وذلك
 المرتبطة به والمشاكل التي تصاحب استخدامه
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 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 

 تعريف السياسة الخارجية
1 

 - 7اسة الخارجية ،ص صمحمد السيد سلوم ، تحليل السي
133  

فاضل زكي محط، السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة 
  32 - 11الدولية ، ص ص 

Eugene j. Meehan "The concept foreign 

"policy 412 - 465ص 

 17- 2زايد عبيد هللا مصباح، السياسة الخارجية ص 

 2 طبيعة السياسة الخارجية

 

لخارجية وأبعادها في السياسة فاضل وکی محمد و السياسة ا
 76 – 31الدولية ص 

The Nature of Foreign Poley 

 130) - 47ص 

 3 الدراسة المقارنة للسياسة الخارجية
1 - James N. Rosena.Comparing 

Foreign Policy. Why. What.How. 

 المحددات الداخلية للسياسة الخارجية

 7 

 ،  محمد السيد سليم، السياسة الخارجية

 365 – 455ص ص 

فاضل زكي محمد السياسة الخارجية وابعادها في السياسة 
 115 – 11الدولية، ص ص 

 76ص  103زايد عبد هللا مصباح، السياسة الخارجية، ص

 المحددات الخارجية للسياسة الخارجية

 
5 

 – 455محمد السيد سليم، السياسة الخارجية ، ص ص 
 - 34الخارجية  صراوي مكريتس، مناهج السياسة  365
72 

 

التوافق بين البيئة الخارجية و البيئة الداخلية في السياسة الخارجية 
 6 المقارنة

 هنري كيسنجر، اإلدارة الداخلية والسياسة الخارجية 

 
 تطبيقات

 
4 

فضل زكي محمد السياسة الخارجية و ابعادها في السياسة 
 ةروي مكريشم مناهج السياس 314 - 121الدولية ص ص 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

   1112محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  - 1

   1121لويد جنسن، تقصير السياسة الخارجية، ترجمة محمد مني ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود،  - 4

  1175ا في السياسة الدولية، بغداد، مطبعة شقيق،فاضل زكي محمد و السياسة الخارجية وابعاده  -3

  1125إسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية ، دراسة في األصول والنظريات، الكويت، منشورات ذات السالسل،  -2

 1111بنغازي مركز بحوث العلوم االقتصادية،  1117 - 1177لوسائل سالم حسين البرناوي، السياسة الخارجية الليبية دراسة نظرية تطبيقية في المقاهيم واألهداف والعوامل وا - 5
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 التحديث والتنمية السياسية 

 علوم سياسية القسم العلمي

 التحديث والتنمية السياسية اسم المقرر

 451 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات

  (الدراسية بارقام المقررات)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

رية والمنظورات يهتم هذا المقرر بدراسة وتحليل األفكار األساسية واالتجاهات الرئيسية لدراسة التحديث والتنمية والتخلف كما عبرت عنها المدارس الفك
 المختلفة التي ركزت على دراسة هذه القضايا

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)ويات المحت

  1 (التنمية -التحديث الحداثة  -التخلف :) مقاربات مفاهيمية 

  2 (نظريات التخلف -سمات التخلف : )التخلف

  3 التحديث والتغير االجتماعي

  7 .مفهوم التغير االجتماعي

  5 مفهوم التحديث

  6 يات التحديث نظر

  4 التنمية السياسية

  8 مفهوم التنمية السياسية 

  9 مقومات التنمية السياسية

  11 نظريات التنمية السياسية 

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

   1120مصطفى حجازي والتخلف االجتماعي بمدخل إلى سيكولوجيا اإلنسان المقهور معهد اإلنماء العربي ، بيروت،  -1

 مصطفى عمر الشهر التحديث والتحضر والتنمية البشرية بطرابلس ، منشورات أكاديمية الدراسات - 4

 2992العليا، 

دراسة نظرية منشورات جامعة  نداء صادق، التخلف والتحديث والتنمية السياسية  -2. 1114عمر القومي الشيباني، التربية وقضايا التنمية والتحديث طرابلس، الهيئة القومية البحث العلمي،  -3
 1112قار پوئم،

  1112محمد زاهي المغيربي ، التنمية السياسية والسياسة المقارنة، قراءات مختارة منشورات جامعة قاريونس بنغازي، -5

  4005والتوزيع،بنغازي،فتحي البعجة، علي عباس، المجتمع المدني والديمقراطية في ضوء تجارب التحديث والتنمية العربية بدار اإلبل النشر  -6

  4001ترجمة حمدي عبد الرحمن، محمد عبد الحميد، نظرية التنمية السياسية، عمان، المركز العالمي للدراسات السياسية،  - 7

 4007نور الدين زمزام، القوى السياسية والتنمية، الجزاتر تيوان المطبوعات الجامعية، - 2

 

 االمن القومي العربي 
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 لوم سياسيةع القسم العلمي

 االمن القومي العربي اسم المقرر

 451 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

 تطوره التاريخي واهم تطبيقاته وناتور الظروف الدولية على األمن القومي العربييهتم هذا المقرر باهم القضايا المرتبطة باألمن القومي العربي ، ونتبع 

 

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / قراءات  االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 

 : لجانب النظري في األمن واألمن القومي ا

 ن القومي وخصائصه مفهوم األمن وتحوالته مفهوم األم*

األمن  -األمن الجماعي  -المفاهيم األمنية المقاربة األمن اإلقليمي * 
 (األمن العالمي -الدولي 

1 

 

  2 محددات األمن القومي

البعد السياسي األمن  -البعد العسكري : )أبعاد األمن القومي 
 -األمن االقتصادي : البعد االقتصادي -( األمن الوقائي –السياسي 

) البعد الثقافي  -البعد االجتماعي  -( األمن المائي  -األمن الغذائي 
البعد البيتي  -( األسن اإلعالمي -األمن الثقافي   

3 

 

:شروط األمن القومي   

 غياب التهديد الخارجي

 امتالك القدرة على صد العدوان  

 إعداد خطة لألمن القومي 

7 

 

  5 (التخلف. ة التجزئ: إشكاليات األمن القومي العربي

  6 األمن القومي والسياسة الخارجية 

بناء قوة ذاتية  -التماسك القومي : )مرتكزات األمن القومي العربي
 ( عربية

4 
 

  8 المتغيرات المؤثرة في األمن القومي العربي
 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

عطا زهرة، في األمن القومي العربي، جامعة قاريونس أمين مساعاني،  4006مي ، المركز العالمي لدراسات الكتاب األخضر طرابلسر،عبدهللا مسعود محمد علي عباس مراد األمن واألمن القو 
 1113األمن القومي العربي صيغة عربية مناسبة للدخول في القرن الواحد والعشرين القاهرة، دار الفكر ،

  

 إدارة التنمية
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 علوم سياسية القسم العلمي
 إدارة التنمية م المقرراس

 455 رقم المقری

 ماجستير البرنامج العلمي البكالوريوس ماجستير

 3 عدد الساعات
 (بارقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 
 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

إدارة التنمية بشكل خاص، مع تسليط الضوء على إدارة التنمية يهتم هذا المقرر بدراسة المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتنمية والتخلف بشكل عام و 
لمختلفة التي تواجهها بأبعادها المختلفة كذلك تستعرض المادة مختلف النظريات والتطبيقات الرئيسية إلدارة التنمية كما تركز المادة على المشاكل التنموية ا

كما يتضمن المقرر دراسة بيئة وتطور األجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة التنمية واألساليب التي الدول النامية بشكل خاص ومناقشة الحلول المناسبة لها ، 
 تستخدمها تلك األجهزة التحقيق التنمية المنشودة بما في ذلك أبرز المالمح األساسية لخطط التنمية

 

 للمقرر  المحتويات الرئيسية

 مالحظات خاصة بكل اسبوع / مراجع / ت قراءا االسبوع لكل اسبوع( الموضوع)المحتويات 
 :المفاهيم األساسية للتنمية 

 تعريف ظاهرة التنمية *

 تعريف مفاهيم و ادبيات التنمية *

 مفاهيم إدارة التنمية*

 ظاهرة التخلف * 

 ظائف ومقومات إدارة التنمية *

1 

 

 : مظاهر التخلف تلدول النامية 

 المظاهر االجتماعية *

 يةالمظاهر السياس*

 المظاهر االقصادية*

 المظاهر اإلدارية * 

2 

 

 : نظريات المداخل إدارة التنمية 

 المدخل أو البعد االقتصادي *

 المدخل او البعد االجتماعي *

 المدخل أو البعد السياسي*

3 

 

 :إدارة التنمية والتنمية اإلدارية  

 البعد اإلداري اإلدارة التنمية* 

 مفهوم التنمية اإلدارية *

 اإلصالح اإلداري *

 التطوير اإلداري و مداخله األساسية *  

 الخصائص اإلدارية للدول النامية*

7 
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 : التخطيط للتنمية 

 مفهوم التخطيط التنموي وانواعه ومقوماته *

 أجهزة التخطيط والتنمية *

المالمح األساسية لخطط التنمية السبع في المملكة األنسب االدارة * 
 التنمية

5 

 

  6 ج إدارة التنمية نماذ

  4 النموذج االنسب الدارة التنمية
 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 قراءات متنوعة في إدارة التنمية ، ناصر ال تويم مركز الحريب لخدمة الطالب   - -1 

  1122إدارة التنمية دراسة تحليلية عبد المعطي محمد عساف،  - 4

 لمفهوم التحديث فضل هللا على   إدارة التنمية منظور جديد - 3

 إدارة التنمية والتنمية اإلدارية أحمد رشيد - 2

 1127البيروقراطية النفطية ومعطلة التنمية أسامة عبدالرحمن  -5

 


