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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 االساتذة االفاضل..

لنا أن نتقدم لكم  سعدناي 2023 – 2022ونحن يف بداية الفصل الدرايس االول من العام الدرايس 

تقدمون فيه العلم واملعرفة متميزا وان يكون فصال دراسيا السداد وبالرتحيب ومتمنيا لكم املوفقية 

 لطلبتكم.

 طلبتنا االعزاء.... يف مرحلة املاجستري والدكتوراه.

عىل قبولكم يف قسم العلوم السياسية ومتمنيا لكم التوفيق والتقدم والتهنئة اتقدم لكم بالتربيكات 

 العلمي املتميز.

ذ تأسيسة عىل ترمجة فلسفة واهداف مؤسسة بحر العلوم اخلريية يعمل قسم العلوم السياسية ومن

وحماولة تقديم ومعهد العلمني للدراسات العليا يف البحث والتصدي للمشاكل التي تواجه العراق 

احللول هلا سواء إكان ذلك من خالل املفردات الدراسية او من خالل موضوعات رسائل املاجستري 

 عت لتشمل القضايا السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتامعية.تنو الدكتوراه التيواطاريح 

يف القسم مقررات  األساتذةحاولنا اختيار مع  2023 – 2022 ونحن مقبلون عىل عام درايس جديد

اضافة اىل اهنا تعالج مشاكل حقيقة يعاين منها بلدنا، أذ  االختصاص،سية تواكب التطور يف حقل درا

اسية بني موضوعات السياسات العامة والعالقات الدولية واالقتصاد الدويل تنوعت املقررات الدر

 واملحيل، فضال عن القضايا االسرتاتيجية وقضايا الفكر السيايس.

وابتعدت عن االطر التقليدية كام ان تقدم مهارات للطلبة  حتاولكام ان مجيع املقررات الدراسية 

 ها.داضافة اىل حداثتها وتفر بالطرح،

 بأفضلاالستعانة وللطلبة لالرتقاء باملستوى العلمي عمل قسم العلوم السياسية عىل الدوام لقد 

اضافه اىل ذلك سيتم عقد ورش عمل بحثية  العراقية،اساتذة العلوم السياسية ومن خمتلف اجلامعات 

 . الدرايسالفصل اثناء  وحلقات نقاشية ختصصية

 تلهموا طلبتكم بعلمكم ومعرفتكم. تستطيعون واناىل بذل اقىص ما  أدعوكماساتذتنا االفاضل 
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اقول  العلمية، وختاماقدر من االستفادة  أكربكام ادعو طلبتنا االعزاء، اىل بذل اجلهود العلمية لتحقيق 

اال بتضافر رشكاء النجاح من السادة  املنشودةقق اهدافه لكم ان القسم العلمي ال يمكن ان حي

 العزاء. واهلل ويل التوفيق.التدريسيني االفاضل والطلبة ا

 

 ا.د. حممد ياس خضري

 رئيس قسم العلوم السياسية

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 مرحلة املاجستري 

 العلوم السياسية قسم
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 توازن القوى والنظام الدويلنظريات 

 ا.د. حممد ياس خضري

 اهداف املادة  اوالً:

 الدولية لطلبة املاجستري وتبيان أمهية كل نظرية. رشح نظريات العالقات .1

 توضيح أمهية النظرية يف تفسري العالقات الدولية. .2

االنتقال من الرشح وفق الطرق التقليدية اىل التحليل وفق قواعد واسس ثابته لفهم حركة  .3

 السياسة الدولية.

 ثانيًا: املهارات التي يتعلمها الطلبة

 قات الدولية.فهم لطبيعة النظرية يف العال .1

 تعلم طرق التحليل احلديثة يف العالقات الدولية التي تربط مابني النظرية وارض الواقع. .2

 تعلم اجتاهات السياسة الدولية وفق قواعد واسس حمددة. .3

 تعلم اجتاهات السلوك السيايس اخلارجي للقوى الفاعلة يف السياسة الدولية . .4

 تامد عىل نظريات العالقات الدولية.اعلم طرق اشترشاف املستقبل من خالل االع .5

 عنوان املحارضة االسابيع ت

 مدخل لدراسة املادة األسبوع األول 1

 أنواع ومفهوم النظرية واركاهنا وعنارصها( األسبوع الثاين 2

 أمهية النظرية يف العالقات الدولية األسبوع الثالث 3

 النظرية الواقعية الكالسيكية  األسبوع الرابع 4

 النظرية الواقعية البنيوية  األسبوع اخلامس 5

 الواقعية الدفاعية والواقعية اهلجومية  األسبوع السادس 6

 النظرية الليربالية  األسبوع السابع 7

 النظرية الليربالية اجلديدة  األسبوع الثامن 8

 النظرية البنائية  األسبوع التاسع 9



 قسم العلوم السياسية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|7

 

 اهم املصادر :

 .2016والتنوع ، تيم دان واخرون ، نظريات العالقات الدولية التخصص  .1

 .2006سكوت بورتشيل واخرون ، نظريات العالقات الدولية ، .2

 .2010جلني باملر وكليفتون مورجان ، نظرية السياسة اخلارجية  .3

 .2011يازا جنكياين ، رصاع القوى الدولية يف ضوء النظام العاملي اجلديد ،  .4

جهة األعداء بدون حرب ديفيد س . غومربت و هانس بيننديك ، القدرة عىل االرغام ، موا .5

 ،2016. 

 .2013كينيث ن. والتز، االنسان والدولة واحلرب، حتليل نظري،  .6

 2012جون مريشايمر ، مأساة سياسة القوى العظمى ،  .7

  

 النظرية النسوية  األسبوع العارش 10

 النظرية اخلرضاء  األسبوع احلادي عرش 11

 نظرية السلعتني  األسبوع الثاين عرش 12

 نظرية اللعبة  األسبوع الثالث عرش 13

 مناقشة البحوث وامللخصات األسبوع الرابع عرش 14

 )امتحان( األسبوع اخلامس عرش 15
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 علم النفس السيايس واختاذ القرار السيايس

  م.د جبار عيل عبد اهللا.

أثره يف عملية صنع القرار السيايس، هيدف املقرر إىل تعريف الطالب بمفهوم علم النفس السيايس و

إذ تؤدي السامت النفسية والسلوكية لالفراد دورًا يف صقل وقولبة السلوك االجتامعي ومن ثم 

السلوك السيايس له، األمر الذي ينعكس عىل عملية صنع القرار السيايس متى ما تبوأ الشخص املعني 

 السيايس.مركز القيادة أو كان قريبًا من عملية صنع القرار 

كذلك هيدف املقرر اىل تعريف الطلبة بمفاهيم علم نفس القومية والعنرصية والطاعة واالرهاب 

وعدد من املفاهيم االخرى كوهنا متثل البوصلة الرئيسة يف حتديد اجتاهات وسلوكيات االفراد منذ 

هلا السيايس ال مراحل عمرية مبكرة لتتبلور بمرور الزمن وتصبح بمثابة قوالب سلوكية له يف جما

 يمكن تغيريها بسهولة.

 خمرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 املعرفة والفهم وهتدف اىل: -1

 ان يعرف الطالب مفهوم علم النفس السيايس .-

ان يفهم الطالب  كيف يؤثر علم النفس السيايس يف بناء الشخصية السياسية ومن ثم -

 لسيايس.التأثري يف عملية صنع القرار ا

سحب جتارب سابقة متعلقة ببناء شخصيات سياسية من منطلق علم النفس السيايس  -

 وإمكانية االستفادة منها يف التحليل السيايس لتجارب أخرى .

 املهارات اخلاصة باملوضوع  -2

 تنمية املهارات االدراكية واملعرفية  -

 تنمية القدرة عىل التحليل السيايس -

 تنمية املهارات البحثية  -

 طرائق التعليم والتعلم  -3

 الرشح واملناقشة اثناء املحارضات -

 كتابة اوراق عمل -
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 التقييم  -4

 درجة  20االمتحان التحريري  -

 درجات 10املناقشة واحلضور  -

 مفردات املقرر -5

 مفهوم علم النفس السيايس  االسبوع االول 

 علم النفس السيايس وأثره يف صنع القرار السيايس  االسبوع الثاين 

 السري النفسية وتأثريات الطفولة املبكرة يف قولبة السلوك السيايس  بوع الثالث االس

 التجارب السابقة واثرها يف صياغة السلوك السيايس   االسبوع الربع 

 علم نفس االرهاب  االسبوع اخلامس 

 علم النفس القومية  االسبوع السادس

 علم نفس العنرصية  االسبوع السابع

 السامت الشخصية ) النزوعية واملوقفية ( وصنع القرار السيايس  امن االسبوع الث

 علم نفس الطاعة  االسبوع التاسع 

 سيكولوجيا اجلامهري وسياسة االنقياد االسبوع العارش 

 علم نفس العالقات الدولية  االسبوع احلادي عرش 

 التكوين النفساين لالحزاب السياسية  االسبوع الثاين عرش 

 علم نفس اهلوية واالنتامء  سبوع الثالث عرش اال

 مراجعة شاملة  االسبوع الرابع عرش 

 امتحان الفصل  .   االسبوع اخلامس عرش 

 املصادر واملراجع 

ديفيد باتريك هوتون، علم النفس السيايس، ترمجة ياسمني حداد، املركز العريب لألبحاث،  -1

 .2015بريوت،

 .2016سيايس رؤية نقدية ،عامل املعرفة،الكويت ،جممؤعة مؤلفني ،علم النفس ال -2

باسم عيل خريسان، علم النفس السيايس دراسة يف املفهوم والنشأة التارخيية، جملة دراسات  -3

 .2016، مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية، جامعة بغداد، 67دولية، العدد 

 .2018غوستاف لوبون، سيكولوجيا اجلامهري، دار الساقي،بريوت،  -4
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 ازمة السيادة والنظام السيايس العراقي

 أوالً : البيانات العامة 

 املؤسسة التعليمية : معهد العلمني للدراسات العليا .  -

 القسم العلمي : قسم العلوم السياسية .  -

 املرحلة الدراسية : املاجستري .  -

 اسم املقرر : أزمة السيادة والنظام والسيايس العراقي .  -

 .  2023-2022: األول / العام الدرايس  الفصل الدرايس -

 عدد الساعات : ساعتان .  -

 استاذ املادة : أ.د. ماجد حميي عبد العباس .  -

 ثانيًا : امهية املادة 

تنطلق امهية املادة من امهية السيادة ذاهتا كوهنا األكثر اشتغاالً يف الوسط السيايس وأكثر  .1

 ؤسسات االكاديمية والبحثية . املفردات اهتاممًا لدى النخب واجلمهور وامل

 2003العالقة الفاعلة بني السيادة وحركة النظام السيايس يف العراق منذ تشكله عام  .2

 والذي ال يمكن هلذا النظام من بلوغ غاياته دون ادراك معاين السيادة. 

 احلاجة املاسة لتسليط الضوء عىل مفردات السيادة وادراك عالقتها بحركة النظام السيايس .3

لفهم التحديات واالزمات التي تواجه هذه العالقة بغية ادراك احللول وتقديمها لصناع 

 القرار السيايس بام يعزز دور املؤسسات االكاديمية والبحثية . 

ان السيادة مل تعد مسألة عابرة او شكلية بل اصبحت متثل ازمة واضحة وحتدي بالغ أمام  .4

من هنا اصبح لزامًا ادراك هذه االزمة وحتليل حتقيق غايات النظام السيايس العراقي و

 اسباهبا ونتائجها . 

 ثالثًا : فرضية الدراسة 

تنطلق الدراسة من فرضية قوامها ان ازمة النظام السيايس يف العراق هي ازمة سيادية  

 ا . بمعانيها الداخلية واخلارجية وال يمكن هلذا النظام بلوغ غاياته دون ادراك السيادة بكل مضامينه
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 رابعًا : وصف املقرر الدرايس 

يوفر مقرر ازمة السيادة والنظام السيايس العراقي موضوعات وحتليالت وبيانات ورؤى  

لتحقيق حصيلة معرفية للطلبة تسهم يف ادراك مديات املقرر وبلوغ نتائجه باالستناد اىل برنامج 

 الدراسات السابقة . تعليمي يربهن درجة الفائدة ويعمل عىل اثباهتا مستفيدًا من 

 خامسًا : اهداف املقرر الدرايس 

تعريف الطلبة باألسباب والعوامل االساسية التي تقف وراء ازمة السيادة يف العراق  .1

 وعنارصها املؤثرة . 

ادراك النتائج املرتتبة عن االزمة السيادية يف العراق ومدى تأثريها عىل اداء النظام السيايس  .2

 يف العراق . 

تتبع احللول واملعاجلات التي تسهم يف حل اشكالية العالقة بني السيادة ومظاهرها  حماولة .3

 وعنارص النظام السيايس وتقديمها أمام اجلهات ذات العالقة . 

 ادراك دور مؤسسات النظام السيايس يف العراق يف التعامل مع قضية السيادة وازماهتا .  .4

 املكتسبة(  سادسًا : خمرجات املقرر الدرايس )املهارات

تطوير مهارات الطلبة يف التحليل العلمي والنقد املوضوعي والتفكري املنهجي والدراسات  .1

 املقارنة . 

متكني الطلبة من رصد ومتابعة حركة وأداء النظام السيايس يف العراق يف ظل ازمة السيادة  .2

 . 

صول ومبادئ النظم اثراء الرتاكم املعريف لدى الطلبة يف قضايا السيادة واصوهلا وكذلك ا .3

 السياسية . 

تطوير قدرات الطلبة يف املجال البحثي وتأهيلهم إلنجاز البحوث العلمية يف قضايا السيادة  .4

ومؤسسات النظام السيايس املستوفية للرشوط واالسس الالزمة وتطبيق التقنيات 

 واملعارف واملناهج خالل الفصل الدرايس . 

م يف تقديم البحوث ومنهجيتها وادارة النقاشات تعزيز قدرات الطلبة وتطوير مهاراهت .5

 واحلوارات يف قضايا السيادة وعالقتها بالنظام السيايس يف العراق . 
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 سابعًا : طرائق التعليم والتعلم )املنهجية املتبعة يف التدريس( 

( Power Pointالطريقة املبارشة من خالل املحارضات وعرضها يف رشائح ) .1

 ( يف قاعة الدرس . Data Showوباستخدام )

 اعتامد االوراق البحثية والتقارير العلمية واجراء املناقشة املوضوعية هلا .  .2

حلقات علمية وواجبات صفية وال صفية حتليلية يف قضايا السيادة والنظام السيايس يف  .3

 العراق . 

 املناقشات اجلامعية املفتوحة واملبارشة يف مستجدات املوضوع .  .4

 التقييم  ثامنًا : طرائق

 االمتحانات التحريرية والشفوية .  .1

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى .  .2

 املناقشات والنشاطات والتفاعل .  .3

 تاسعًا : بنية املقرر الدرايس )املفردات الدراسية( 

 اسم الوحدة الدراسية )املوضوع( االسبوع

 االطار املفاهيمي للسيادة . االسبوع االول

 االطار التارخيي للسيادة يف العراق . ع الثاين االسبو

 االسباب اخلارجية ألزمة السيادة يف العراق . االسبوع الثالث 

 االسباب الداخلية ألزمة السيادة يف العراق . االسبوع الرابع 

 السلطة الترشيعية وازمة السيادة يف العراق .  االسبوع اخلامس

 ذية وازمة السيادة يف العراق السلطة التنفي االسبوع السادس 

 األحزاب السياسية الدينية وازمة السيادة يف العراق .  االسبوع السابع 

 األحزاب السياسية العلامنية وازمة السيادة يف العراق .  االسبوع الثامن 

 قوى الرأي العام والسيادة يف العراق .  االسبوع التاسع 

 ة وقضية السيادة يف العراق . املرجعية الديني االسبوع العارش 
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 السيادة واملصالح الوطنية .  االسبوع احلادي عرش

 املؤسسة األمنية وقضية السيادة يف العراق .  االسبوع الثاين عرش 

 مناقشة البحوث .  االسبوع الثالث عرش 

 امتحان تقويمي .  االسبوع الرابع عرش 

 الدرايس .  امتحان هناية الفصل االسبوع اخلامس عرش 

 عارشًا : املصادر املعتمدة 

 ، العلمني للنرش.  2020-2004د. ابراهيم بحر العلوم : ازمة العراق سياديًا  .1

 امحد يوسف : السيادة الوطنية يف ظل املتغريات العاملية .  .2

 حافظ عبد الرحيم وآخرون : السيادة والسلطة ، اآلفاق الوطنية واحلدود العاملية .  .3

 ابراهيم بغدادي : العوملة ومستقبل السيادة يف بلدان العامل الثالث.  عبد السالم .4

 رسمد عبد الستار امني : حتدي الدولة القومية وتآكل مفهوم السيادة .  .5

 رنا الشجريي : السيادة العراقية يف ظل العالقة مع الواليات املتحدة .  .6

 نا . ولرت رستون : افول السيادة ، كيف حتول ثورة املعلومات عامل .7

 زهري الدوري : الفكر السيايس لألحزاب واحلركات العلامنية يف العراق .  .8

 اسامة املجذوب : املتغريات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة املطلقة .  .9

 فائق حسن جاسم الشجريي : أثر سياسات االنفتاح االقتصادي يف السيادة الوطنية .  .10
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 الفكر السيايس اإلسالمي

 د احلميد خلفأ . د . وليد عب

 ثانيا ـ أمهية مادة الفكر السيايس اإلسالمي :

 الفهم الواعي لرؤية اإلسالم احلنيف يف قضايا ومسائل الفكر السيايس املعارص . 1

 إثراء البحث العلمي الرصني يف الفكر السيايس اإلسالمي املعارص . 2

 ل الوسطية اإلسالمية حملها.تفنيد ورد القراءات غري الصحيحة لإلسالم السيايس ، وإحال 3

إبطال مقوالت التطرف والغلو والطائفية والظالمية ، وإنكار اإلرهاب بمقوالته وأنواعه  4

 ثالثا ـ وصف املقرر الدرايس : وذرائعه .

يوفر وصف مقرر الفكر السيايس اإلسالمي تعريفا وافيا بأهم بيانات وموضوعات املقرر املذكور ، 

ملتوقع من الطلبة حتقيقها ، واحلصيلة املعرفية التي نالوها من دراستهم املقرر ، وخمرجات التعلم ا

مربهنني عىل درجة اإلفادة التي حصلوا عليها من فرص التعلم املتاحة ، والربط بينها وبني وصف 

 الربنامج التعليمي .

 رابعا ـ أهداف املقرر الدرايس :

من حيث : ) املفهوم ، واألصول ، والنشأة ، والتطور  تعريف الطلبة بالفكر السيايس اإلسالمي 1

تقديم رؤية معرفية يف الفكر السيايس اإلسالمي : متكن الطلبة من تفسري حركية هذا الفكر عرب  2 ، والفلسفة ، واآلثار والنتائج ( .

د التفكري املنطقي ، ومهارات البحث العلمي يف إتقان الطلبة ، مناهج التحليل النقدي ، وقواع 3 القرون ، وحتليل استجابته للتحديات .

متكني الطلبة من تفهم اإلشكاليات املعارصة املتعلقة بالفكر السيايس اإلسالمي ، مع قدرهتم  4 الفكر السيايس اإلسالمي .

 خامسا ـ خمرجات املقرر الدرايس ) املهارات املكتسبة ( : عىل أجوبتها أجوبة علمية موضوعية .

احلصيلة املعرفية للطلبة يف قضايا الفكر السيايس اإلسالمي ومسائله ، ويف أصوله ومبادئه إثراء  1

تطوير مهارات الطلبة يف : التفكري املنهجي ، والتحليل العلمي ، والنقد املوضوعي ،  2 وقواعده .

ومتابعة حركية الفكر السيايس اإلسالمي املعارص ، والظواهر املرتبطة  متكني الطلبة من : رصد 3 والدراسات املقارنة ، يف مقوالت الفكر السيايس اإلسالمي .

تنمية قدرات الطلبة البحثية وتأهيلهم إلنجاز البحوث العلمية يف الفكر السيايس اإلسالمي ،   4 به ، واإلشكاليات املثارة حوله .

بة خالل الفصل واملستوفية للرشوط والضوابط الالزمة ، وتطبيق التقنيات واملعارف املكتس

 الدرايس .

تطوير قدرات الطلبة ، وتنمية مهاراهتم يف إلقاء البحوث ، والسمنرات ، يف مطالب ومقوالت  5

 سادسا ـ طرائق التعليم والتعلم ) املنهجية املتبعة يف التدريس ( : الفكر السيايس اإلسالمي .

،  "  power point "الطريقة املبارشة من خالل املحارضات ) عرضها يف رشائح  1

 الطريقة الذاتية من خالل إعداد األوراق البحثية والتقارير العلمية ومناقشتها بموضوعية . 2 يف قاعة املحارضة ( . " data show "وباستخدام ألـ 
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سمنرات علمية وواجبات صفية وال صفية حتليلية واستنباطية يف قضايا ومسائل الفكر  3

 املناقشات اجلامعية املفتوحة واملبارشة مع الطلبة يف مستجدات الفكر السيايس اإلسالمي . 4 السيايس اإلسالمي .

 سابعا ـ طرائق التقييم :

 االمتحانات التحريرية والشفوية . 1

 . التغذية االسرتجاعية من الطلبة ) النقاش ، والنشاط ، والتفاعل ( 2

 . األوراق البحثية والبحوث والنشاطات األخرى 3

 ثامنا ـ بنية املقرر الدرايس  ) املفردات الدراسية ( :

 اسم الوحدة الدراسية ) املوضوع ( األسبوع ت

مفهوم الفكر السيايس اإلسالمي ) تعاريفه ، موضوعه ، فلسفته  األسبوع األول 1

الفكر السيايس اإلسالمي يف عرص الرسالة ) أصوله ، قضاياه ،  األسبوع الثاين 2 ( .

إشكاليات احلاكمية والقيادة السياسية ) املفاهيم ، والفلسفات   األسبوع الثالث 3 لياته ( .إشكا

تطور الفكر السيايس اإلسالمي بعد عرص الرسالة                  )  األسبوع الرابع 4 ، والوظائف ، واملسؤوليات ( .

الفكر السيايس اإلسالمي ) مضامينها ، قواعدها ،  نظريات األسبوع اخلامس 5 األسباب ، والكيفية ، والنتائج ( .

الظاهرة احلزبية ومرشوعية األحزاب السياسية ) ماهيتها ،  األسبوع السادس 6 مناهج استنباطها ( .

 املشاركة السياسية ) الشورى ، الديمقراطية ( . األسبوع السابع 7 وظيفتها ، نشأهتا ، مرشوعيتها ، أنواعها ( .

 العدالة ، واحلقوق ، والواجبات ، واحلريات السياسية . الثامناألسبوع  8

مدارس الفكر السيايس اإلسالمي املعارص ) نشأهتا ، أقسامها ،  األسبوع التاسع 9

 خصائص الفكر السيايس يف مدرسة أهل السنة واجلامعة . األسبوع العارش 10 رؤاها السياسية ( .

 لسياسية املعارصة يف مدرسة أهل السنة واجلامعة.النظريات ا األسبوع احلادي عرش 11

احلكم واحلاكمية يف الرؤى املعارصة ملفكري مدرسة أهل السنة  األسبوع الثاين عرش 12

 خصائص الفكر السيايس يف مدرسة الشيعة اإلمامية . األسبوع الثالث عرش 13 واجلامعة .

 يف مدرسة الشيعة اإلمامية . النظريات السياسية املعارصة األسبوع الرابع عرش 14

احلكم واحلاكمية يف الرؤى املعارصة ملفكري مدرسة الشيعة  األسبوع اخلامس عرش 15

 تاسعا ـ املصادر املعتمدة : اإلمامية .
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 الفكر السيايس اإلسالمي املعارص الدكتور حممد حسن دخيل 1

 الفكر السيايس العريب اإلسالمي الدكتور فاضل زكي حممد 2

 نشأة الفكر السيايس اإلسالمي وتطوره الدكتور أحممد جربون 3

 نظريات السلطة يف الفكر السيايس اإلسالمي الدكتور عيل فياض 4

 الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص الدكتور عبد اإلله بلقزيز 5

 النظام السيايس يف اإلسالم أمحد حسني يعقوب 6

  اإلسالميالفكر السيايس الدكتور عادل ثابت 7

الشيخ حممد مهدي شمس  8

 الدين

 نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم

 نظام احلكم يف الفكر السيايس اإلسالمي أمية حسني أبو السعود د. 9

 النظام السيايس يف اإلسالم الشيخ باقر رشيف القريش 10
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 املعضلة االمنية )العراق انموذجا(

 اجلادر زكي ا.د. رسمد

 ة املادة واهدافها:اوال: امهي

تعاين املنطقة من متغريات متعددة تأخذ صيغة االستمرارية والتعقيد وتؤثر يف وجود الدول وقدرهتا 

عىل تفادي االرضار النامجة عنها سواء بسبب عوامل داخلية او خارجية والتي صار تأثريها يصل اىل 

اجع االستقرار السيايس واالمني معاناة الدول وشعوهبا وسياساهتا من مشكالت خطرية ابرزها تر

والثقايف واالقتصادي ضمن ابعاد ال تقف عند نطاق الدولة بل تتعداه يف عالقة تأثري وتأثر افقيه 

اقليميا وعامليا وصوال اىل مرحلة )املعضلة( وسوف يتم الرتكيز من خالل هذه املادة عىل البعد االمني 

 طرية.للمعضلة ملا له من ابعاد وتداعيات مؤثرة وخ

وحيث ان العراق هو من اكثر دول املنطقة تفاعال مع املتغريات املشار اليها فأنه الرضورة املوضوعية 

تقتيض دراسة ابعاد تلك املعضلة يف العراق بالرتكيز عىل مفهومها ومظاهرها واسباهبا وما يرتتب 

 عليها من تداعيات داخلية وخارجية.

 ثانيا: املهارات املكتسبة:

 سة املادة اكتساب القدرة واملهارة يف املجاالت االتية:ينتج درا

 التحليل السيايس واالسرتاتيجي لبيئة الظاهرة قيد الدراسة. – 1

 ادراك املخاطر والتحديات والتهديدات كل يف نسقه عىل وفق منظور علمي واقعي. – 2

لناجعة ملعاجلة التداعيات التدريب من خالل احلوار والنقاش والبحث املركز عىل انتاج احللول ا – 3

 الداخلية واخلارجية للمعضلة االمنية التي تشهدها املنطقة وبضمنها بشكل واضح )العراق(.

 ثالثا: املنهجية املتبعة بالتدريس:

 يعتمد تدريس املادة عىل االساليب االتية:
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السئلة ذات عرض مركز للامدة العلمية من قبل االستاذ ينطوي عىل االشكاليات العلمية وا – 1

 الصلة.

 بقيادة استاذ املادة. 1ارشاك الطلبة يف نقاش وحوار معمق خيص كل ما يرد يف الفقرة  - 2

 رابعا: مفردات املادة:

 االسبوع االول/ مفهوم املعضلة االمنية )تأصيل نظري(

 االسبوع الثاين/ حتليل البيئة السياسية العراقية

 ة العراقيةاالسبوع الثالث/ حتليل البيئة السياسي

 االسبوع الرابع/ االبعاد االمنية للبيئة السياسية العراقية

 االسبوع اخلامس/ مظاهر املعضلة االمنية يف العراق

 االسبوع السادس/ اسباب املعضلة االمنية يف العراق

 االسبوع السابع/ االسباب السياسية واالقتصادية

 االسبوع الثامن/ االسباب االجتامعية والثقافية

 سبوع التاسع / التداعيات الداخلية للمعضلة االمنية يف العراقاال

 االسبوع العارش/ التداعيات الداخلية للمعضلة االمنية يف العراق

 االسبوع احلادي عرش/ التداعيات اخلارجية االقليمية والدولية

 االسبوع الثاين عرش/ التداعيات اخلارجية االقليمية والدولية

 التداعيات اخلارجية االقليمية والدولية االسبوع الثالث عرش/

 االسبوع الرابع عرش/ متطلبات تفكيك املعضلة االمنية يف العراق
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 االسبوع اخلامس عرش/ مناقشة اوراق العمل

 خامسا/ اهم املصادر املعتمدة

 سيد امحد قوجييل، الدراسات االمنية النقدية، املركز العلمي للدراسات السياسية. – 1

 وهبة، النظرية البنائية يف الدراسات االمنية، جامعة بوضياق.قلمني  – 2

مايكل يس دش، الثقافة بازاء البنية يف الدراسات االمنية ما بعد احلادي عرش من ايلول، بيت  – 3

 .2011احلكمة ، بغداد، 

هاري .ار. يارغر، االسرتاتيجية واالمن القومي، مركز االمارات للدراسات االسرتاتيجية،  – 4

2011. 

رسمد اجلادر، املعضلة االمنية يف الرشق االوسط، االبعاد والتداعيات، جملة النهرين، العدد  – 5

 .2021العارش، 
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Political and Governmental Systems 

Fouad J Kadhem  

Political and Governmental Systems 

 Contents:  

1. Foundations of political systems and government, concepts  

2. Foundations of political systems and government , 

concepts 
3. Democracy: direct and representative 

4. Politics and Society: culture , communication and 

participation 
5. Elections and voters 
6. Political parties 
7. The structure of government (1) 

8. The structure of government (2) 

9. Federalism and local governments 

10. Federalism and local government 

11. Legislature 

12. The political executive (1) 

13. The political executive (2) 

14. The Bureaucracy 

15. Public policy 

 Essential sources:  

Rod Hague & Martin Harrop: Comparative Government and Politics, 

an Introduction , Palgrave , New York, 5th edition, 2001. 
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Robert E. Goodin (Editor) & Hans-Dieter Klingemann: A New 

Handbook of Political Sciences , Oxford University Press, 1st Published , 

1998. 

David Robertson: The Penguin Dictionary of Politics , London , 1993. 

S. E. Finer: Comparative Government , Penguin Books, UK , 1970. 

Course goal: is to provide students with the ability to make better 

understanding of political systems and governments. Through 

studying different types of political systems and governments , the 

course will provide a solid conceptual framework upon which 
politics can generally be analyzed. This course might be considered 

as an introduction us to make sense of the political world around us 
through various lenses.  

Purpose: the purpose of this course is to explain the most 

important issues and concepts of politics and government. These 

concepts represent the foundations for the students of political 
sciences. Thus , it is essential for students of political sciences to 

comprehend these concepts and issues. 

 Skills: this course will equip the students with some skills needed 

for understanding , explaining and analyzing the world of politics. 

Also student will have the tools most needed to make better sense 
of the institutions, events and processes which exist in the 

contemporary world. As such, the student will be able to propose 

causal explanations, describe events and explain general trends and 

phenomena, with the aim of constructing a plausible image of the 

world. In other words, the resulted skills from this course will 
broaden and deepen the student’s understanding of contemporary 

world politics.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Model_(abstract)
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 منهج البحث العلمي

 مد عبيد / ا.م.د. امحد خضري عباس الرماحيا.د .قاسم حم

الطالب بأصول وخطوات البحث العلمي ،واكساب الطالب مهارات فكرية  : تعريفاملقرراهداف 

يقوم بتسخريها يف اعداد رسالته للامجستري، وتوسيع مدارك الطالب العلمية عند ربط املعلومات 

 املعرفية ومن ثم تطبيقها يف ابحاثه املتقدمة 

 جات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمر

 -: املعرفة والفهم وهتدف اىل -1

 ان يعرف الطالب مفهوم البحث العلمي وصفات الباحث الناجح والبحث اجليد -

ان يعرف الطالب اصول ومهارة اختيار عنوان الرسالة وصياغة املشكلة والفرضية  -

 واعداد اخلطة البحثية 

 ابة الرسالة ان يدرك الطالب خطوات كت -

 املهارات اخلاصة باملوضوع  -2

 تنمية املهارات االدراكية  -

 تنمية املهارات البحثية  -

 طرائق التعليم والتعلم  -3

 عرض املادة بتقنية البوربوينت  -

 املناقشة  -

 ورش العمل واحللقات النقاشية  -

 التقييم  -4

 درجة  20االمتحان التحريري  -

 درجات  10املناقشة و اوراق العمل  -

 املقرر مفردات

مفاهيم اساسية يف البحث العلمي )املنهج ،املنهجية ،البحث ،العلم  االسبوع االول 

،املعرفة ،التفكري،اهداف وخصائص البحث العلمي ،الفن ،النظرية 

،القانون ،املصطلح ،املفهوم ،التعريف ،املتغري االنموذج ،الذاتية 

 ،املوضوعية .
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والباحث الناجح واالرشاف العلمي الرصني،  ثالثية البحث اجليد، االسبوع الثاين 

 واخالقيات البحث العلمي

خطوات اعداد البحث العلمي )اختيار العنوان، حتديد املشكلة،  االسبوع الثالث

القراءات االستطالعية، صياغة الفرضيات، تصميم خطة البحث 

 (ومنهجيته

 =      =         =        = االسبوع الرابع 

 مناهج ومداخل  البحث العلمي  امس االسبوع اخل

 كتابة الشكل النهائي للبحث االسبوع السادس 

 املصادر واملعلومات وطرق توثيقها وكيفية استخدامها ووظيفة اهلامش االسبوع السابع 

 الرتقيم والتنقيط يف البحث العلمي االسبوع الثامن 

 العلمي املكتبة وآلية استخدامها يف البحث االسبوع التاسع 

 العينات وادوات مجع املعلومات االسبوع العارش 

 الدراسات املستقبلية والية كتابة املشاهد املستقبلية يف البحث العلمي  االسبوع احلادي عرش 

 حلقة نقاشية  االسبوع الثاين عرش 

 ورشة عمل  االسبوع الثالث عرش 

 ورشة عمل  االسبوع الرابع عرش 

 امتحان هناية الكورس  رش االسبوع اخلامس ع

 املصادر

عامر ابراهيم قنديلجي ،منهجية البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات ،دار  -1

 2013اليازوري العلمية ،عامن،

جمموعة مؤلفني ،منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتامعية ،املركز الديمقراطي العريب  -2

 .2019،برلني ،

لبحث العلمي يف العالقات الدولية والدراسات حممود خلف ،اساليب ومناهج ا -3

 .2012الدبلوماسية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،االردن ،

وليد عبداحلي ،مدخل اىل الدراسات املستقبلية يف العلوم السياسية ،املركز العلمي  -4

 للدراسات السياسية ،عامن .



 

 

 مرحلة الدكتوراه

 قسم العلوم السياسية
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 اإلنسان واملواطن . صناعةاالجتامعيةاهلندسة 

 أ. د. عيل عباس مراد

 املضمون واألهداف

لعل من البدهيي القول إن ثمة الكثري من الدواعي العملية والتأسيسات النظرية الكامنة 

وراء عملية صناعة اإلنسان واملواطن، ومن ثم صناعة اإلنسانية واملواطنة، التي فَكَرت فيها من قبل، 

 479-551)كونفوشيوست عنها، عقول أعالم كبار أمثال الفيلسوف الصيني أو فكرت فيها وكَتبَ 

والفالسفة اليونانيني )سقراط وأفالطون وأرسطو(، وسلسلة طويلة تعاقبت بعدهم من ق. م( 

املفكرين عامة والفالسفة خاصة. وتبدو هذه الدواعي والتأسيسات اليوم وهي تقتيض االهتامم هبا 

أوشكت هذه  بجوانب منه، مل حتظ باالهتامم الكايف هبا من قبل. بعد أنمن جديد ، أو عىل األقل 

الصناعة أن تصبح اليوم، أو أهنا أصبحت فعال، علام بينيا مركبا رباعيا، جيمع يف نطاقيه النظري 

والرتبية والسياسة(، ناهيك عن جرأته وهتوره حني يتطلع والتطبيقي بني علوم )اهلندسة واالجتامع 

 والكتابة يف العالقة املتبادلة بني هذه العلوم أيضا. إىل التفكري

ويكمن أساس ومسوغ هذا الزعم بالطبيعة العلمية البينية املركبة رباعيا للصناعة 

 االجتامعية لإلنسان والسياسية للمواطن يف:

نسان إن هذه الصناعة توظف املبادئ والقوانني النظرية العامة للعلوم اهلندسية يف صناعة اإل أوال: -

 واملواطن من منظور التطبيق االجتامعي لتلك املبادئ والقوانني الطبيعية.

إن هذه الصناعة توظف املبادئ والقوانني العامة واخلاصة للعلوم االجتامعية يف صناعة  ثانيا: -

 اإلنسان واملواطن من منظور طبيعته وخصائصه االجتامعية والسياسية يف آن واحد.

صناعة توظف املبادئ والقوانني العامة واخلاصة للعلوم الرتبوية يف صناعة اإلنسان إن هذه ال ثالثا: -

واملواطن من منظور رضورة الرتبية/التنشئة وأهدافها االجتامعية لصناعة اإلنسان واملواطن، الفرد 

 واملجتمع، وصلة هذه الصناعة بالثقافة والوراثة الثقافية.

ادئ والقوانني العامة واخلاصة للعلوم السياسية يف صناعة إن هذه الصناعة توظف املب رابعا: -

اإلنسان واملواطن من منظور الدواعي واألهداف السياسية هلذه الصناعة وتلك اخلصائص معا، 

 ولثالث مرات يف آن واحد:

من منظور سيايس عام ودائم، تؤكد فيه هذه الصناعة عىل البعد السيايس لكل ما هو  املرة األوىل -

 عي وتربوي، عرفنا ذلك أم جهلناه، اعرتفنا به أم أنكرناه.اجتام
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من منظور سيايس خاص ودائم، تؤكد فيه هذه الصناعة عىل البعد السيايس املبارش وغري  املرة الثانية -

املبارش ملقاصد وأنشطة ووسائل وأساليب صناعة أسس ومصادر رشعية السلطة السياسية، بقدر ما 

هم وأقدم مقاصد وأنشطة ووسائل وأساليب صناعة السيطرة والتحكم أن هذه الصناعة أيضا، أ

 االجتامعية عامة والسياسية خاصة.

من منظور سيايس خاص ودائم، تؤكد فيه هذه الصناعة عىل البعد السيايس املبارش وغري  املرة الثالثة -

يس، لضامن توفري املبارش ملقاصد وأنشطة ووسائل وأساليب صناعة الرشعية والرضا والقبول السيا

السيايس، عرب صناعة األفكار والقيم والسلوكيات لإلنسان -متطلبات السيطرة والتحكم االجتامعي

واملواطن وفق نامذج مصممة وخمططة سلفا، وألهداف تتعلق يف اجلانب األساس منها بالسلطة 

 السياسية ومؤسساهتا واحتياجاهتا وأهدافها وسياساهتا ووسائلها وأساليبها. 

وبغية جتنب أكرب قدر ممكن من املخاطر والعواقب غري املحسوبة التي يمكن أن تعاين منها 

بطبيعتها البينية املركبة، لو أهنا مضت  صناعة اإلنسان واملواطنمثل هذه املقاربة النظرية السياسية ل

يس هلا عىل عواهنها، بال خط سري واضح وحمدد، وال دليل هيدهيا سواء السبيل، فقد جرى التأس

 فرضية مفادها:ب

))إن املجتمعات اإلنسانية كلها، مارست صناعة الطبيعة واخلصائص االجتامعية والسياسية، 

ملادهتا البرشية، فرديا ومجاعيا، حتت مسمى الرتبية ثم التنشئة االجتامعية من قبل، وستامرسها 

نظمة السياسية اليوم وغدا حتت مسمى اهلندسة االجتامعية، وإن ظروف نشأة وتطور األ

الغربية احلديثة، جعلتها السباقة إلدراك أمهية هذه الصناعة، ورضورة توليها ملسؤوليتها، 

ووفرت هلا اإلمكانيات الالزمة الستخدامها لتؤمن هلا الرشعية الالزمة حلكم جمتمعاهتا، 

ام والتحّكم هبا، والسيطرة عليها، بأقل قدر من احلاجة الستخدام وسائل القرس واإلرغ

 املادية((.

بالقدر املمكن إنسانيا من  وتم إخضاع هذه الفرضية إلجراءات التحقق منها، والكشف عن صحتها،

املوضوعية واملنهجية والعلمية، بدراسة األشكال املتعاقبة من املعرفة بصناعة اإلنسان واملواطن، 

رضورة الزمة ليس لتميّز  وتعيني الرشوط التي جعلت هذه األشكال املعرفية، وجتعلها عىل الدوام،

اإلنسان عن باقي الكائنات احلية عقليا واجتامعيا فحسب، بل ورضورة الزمة أيضا لوجوده 

واستمراره الفردي واالجتامعي، تأسيسا لالحتامالت املستقبلية بشأن أهداف هذه املعرفة 

سه عالقة وطيدة، جتعل واستخداماهتا، وما يمكن أن تطرأ عليها من حتوالت، فبني ما نعرفه وما نامر

مع احلرص عىل إخضاع حماولة التحقق من صحة الفرضية تغيري أحدمها متعذرا دون تغيري اآلخر، 

 لقيدين أساسيني، اكسبا هذه املحاولة طابعها املركب الفكري والسيايس يف آن واحد:

مما جعل الطابع األول قيد التأكيد الدائم عىل التميز اإلنساين باخلاصّية الفكرية،  القيد األول: -
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 الغالب عىل هذه املحاولة هو الطابع الفكري.

قيد التأكيد الدائم عىل التميز اإلنساين باخلاصّية السياسية، مما جعل الطابع الثاين  القيد الثاين: -

 الغالب عىل هذه املحاولة هو الطابع السيايس.

وكان ثمة عامالن حركا هذا االهتامم بدراسة الدواعي العملية والتأسيسات النظرية 

لالنشغال اإلنساين الدائم بالتصميم والتخطيط املسبقني لصناعة اإلنسان واملجتمع، عرب هندسة 

تكوين وبناء أفكار وقيم وسلوكيات األجيال اإلنسانية اجلديدة، وإعادة هندسة ما سبق وتم تكوينه 

 اءه منها لدى األجيال القديمة، وهذان العمالن مها:وبن

: إن الدواعي العملية والتأسيسات النظرية لالنشغال اإلنساين الدائم بصناعة العامل األول -

اإلنسان واملجتمع ، باتت ظاهرة عامة ومشرتكة بني عامة األفراد واملجتمعات احلديثة واملعارصة 

وسيقال عن االختالفات بني املجتمعات، وبني أفراد املجتمع  كلها. إذ عىل الرغم مما قيل ويقال

الواحد، وحتى أفراد األرسة الواحدة، ليس يف العصور املختلفة فحسب، بل ويف العرص الواحد 

أيضا، فإن هذا االختالف، ال يطال بالتأكيد املسائل املتعلقة باالحتياجات األساسية املشرتكة بني 

، للقيام بعمليات منتظمة ومتواترة ومتواصلة ومتامثلة لصناعة أفكار وقيم املجتمعات اإلنسانية كلها

أفرادها، تأسيسا ومتهيدا لصناعة سلوكياهتم، عرب هندسة خصائصهم اإلنسانية، االجتامعية 

والسياسية، الفردية واالجتامعية، ليس فقط لتضمن املجتمعات هبذه الصناعة استقرارها 

ار أفكارها وقيمها واستمرارها يف عقول وسلوكيات أجياهلا القديمة وواستمرارها عرب ضامن استقر

واجلديدة، بل ولتضمن أيضا استقرار واستمرار اكتساب أفرادها خلصائصهم اإلنسانية، الفردية 

رشوطها  يكتسبون بالفعل مقوماهتا وإمكاناهتا البيولوجية، بقدر ما يرثون بالقوة واجلامعية، التي

السياسية ألفكارهم وقيمهم، تأسيسا -ية والسياسية عرب الصناعة االجتامعيةومهاراهتا االجتامع

 ومتهيدا لصناعة سلوكياهتم.

: إن الدواعي العملية والتأسيسات النظرية لالنشغال اإلنساين الدائم بصناعة اإلنسان العامل الثاين -

مرارها، بل ورضورة واملجتمع، باتت رضورة حيوية ليس فقط الستقرار احلياة االجتامعية واست

حيوية أيضا لتغيري طبيعة هذه احلياة جزئيا أو كليا، بحكم الصلة األكيدة والوثيقة بني هذه الطبيعة 

من جهة، وبني اهلندسة االجتامعية ألفكار الناس وقيمهم وسلوكياهتم من جهة ثانية. وتكمن علة 

تبنى وتطبيق أي من خيارات استمرار أو  هذه الصلة يف أن الرغبة اإلنسانية، الفردية أو اجلامعية، يف

تغيري ظروف احلياة، ومهام كانت طبيعة هذه اخليارات وحدودها، حتتاج يف تطبيقها وبشكل أول 

وأساس إىل توفر املادة البرشية املستعدة لتويل مسؤولية املفاضلة بني اخليارات، وحتّمل أعباء تطبيق 

ا يف هذه املادة هي خاصّية امتالك املقومات الفكرية املرغوب منها، وأول اخلصائص الواجب توفره

والقيمية التي حتدد املقومات السلوكية الفردية واجلامعية الالزمة لتبني وتطبيق تلك اخليارات، وهو 

ما يندرج مجلة وتفصيال ضمن دواعي وأهداف اهلندسة االجتامعية ألفكار اإلنسان وقيمه 

 وسلوكياته.
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مكن الزعم أن هذه الدراسة، جديدة متاما عىل املكتبة العربية يف وتأسيسا عىل ما تقدم، ي

عنواهنا الذي ليس له نظري فيها حتى اآلن، وهي أيضا، جديدة يف نظرهتا ملوضوعها وتعاملها معه 

بأسلوب جيمع بني العمومية والتخصص يف هذا املوضوع من جهة، والرتكيز عىل بعديه االجتامعي 

والربط بني القديم واحلديث واملعارص من مساراته من جهة ثالثة. وإذ مل  والسيايس من جهة ثانية،

حتظ صناعة اإلنسان واملواطن بمقاربة نظرية جامعة يف اللغة العربية من قبل، فقد حاولت هذه 

الدراسة أن تقدم مثل هذه املقاربة، من دون أن يمنع ذلك من اإلقرار أيضا، بأن كل ما قد يقال عن 

لدراسة واجيابياهتا، ال يمكن أن ينزهها عن السيئات والسلبيات التي ال بد أن تكون حسنات هذه ا

 حافلة هبا، ألهنا:

نتاج إنساين، وال بد لكل نتاج إنساين أن يكون ناقصا وقارصا، نقصان وقصور اإلنسان الذي  -

 أنتجه.

احدة أن تزعم تعالج موضوعا عىل قدر من األمهية واالتساع والشمول، ال يمكن لدراسة و -

 انفرادها بالقدرة عىل أن تفيه حقه، وال أن حتيط بجملة أبعاده وجوانبه.

 ولعل مما يؤكد ذلك ويثبته، أننا نعيش اليوم يف:

عامل القرية الكوكبية احلافل بدعوات وسياسات عوملة أفكار وتطبيقات االقتصاد الرأساميل،  -

 اهلويات الفرعية.والليربالية، والديمقراطية، وحقوق اإلنسان، و

عامل القرية الكوكبية احلافل بالتعصب والتطرف وما ينتج عنهام من العنف واإلرهاب اللذان بات  -

 يعاين منهام األفراد واجلامعات والدول الفرد واجلامعة والدولة عىل حد سواء.

انت شتاء عاصفا عامل القرية الكوكبية احلافل بثورات شعبية عربية، أريد هلا أن تكون ربيعا، فك -

أطاح باألنظمة التي قامت الثورات ضدها، ثم اشتدت عواصف ذلك الشتاء وامتدت، فأطاحت 

حتى باملجتمعات الثائرة، وفتحت عليها أبواب جحيم اهلجرة والنزوح والتهجري والقتل اجلامعي، 

من املدافعني عن وخلطت أوراقها حتى بات املدافعون فيها اليوم عن املصالح األجنبية، أكثر بكثري 

املصالح الوطنية، ومل يعد لقيم االستقالل والسيادة والوطنية والرشف السيايس والنزاهة الوظيفية ال 

 طعم وال معنى.

فكان يف ذلك كله دواع ومسوغات أكثر من كافية للشعور برضورة ولزوم أن يمتلك من يعيش يف 

ساليب وأهداف تصميم وإنتاج وإعادة إنتاج مثل هذا العامل املعرفة، أو بعض املعرفة، بوسائل وأ

 النامذج اإلنسانية، الفردية واجلامعية، املجتمعية والسياسية عىل حد سواء.
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 املفردات

 الدرس االفتتاحي )علم اجتامع املعرفة( األسبوع األول

 طبيعة وخصائص اإلنسان واملجتمع األسبوع الثاين

 لفرد واملجتمعمفهوم الرتبية ورضورهتا ل األسبوع الثالث

 من الرتبية إىل التنشئة االجتامعية ثم السياسية األسبوع الرابع

 من التنشئة االجتامعية إىل اهلندسة االجتامعية األسبوع اخلامس

 مفهوم السياسة والبعد السيايس للهندسة االجتامعية األسبوع السادس

 جتامعيةمفهوم الثقافة والبعد الثقايف للهندسة اال األسبوع السابع

 األبعاد السياسية والثقافية للهندسة االجتامعية األسبوع الثامن

السياسية يف -الدواعي العملية احلديثة واملعارصة للهندسة االجتامعية األسبوع التاسع

 الغرب

السياسية -التأسيسات النظرية احلديثة واملعارصة للهندسة االجتامعية األسبوع العارش

 يف الغرب.

 اهلندسة االجتامعية وإشكالية اهلوية الوطنية يف العراق. احلادي عرش األسبوع

 السياسية للتطرف والتعصب والعنف.-اهلندسة االجتامعية األسبوع الثاين عرش

 مناقشات ختامية حول قواعد تصميم الرسائل واألطروحات. األسبوع الثالث عرش

 بة الرسائل واألطروحات.مناقشات ختامية حول خطوات كتا األسبوع الرابع عرش

 نامذج مقرتحة ملشاريع الرسائل واألطروحات. األسبوع اخلامس عرش

 

 املصادر األساسية

أدونيس الَعكره، الرتبية عىل املواطنية.. ورشوطها يف الدول املتجهة نحو الديمقراطية، دار الطليعة  -

 .2007للطباعة والنرش، بريوت، 

ك اإلنساين، ترمجة: عبدالقادر يوسف، سلسلة عامل املعرفة، ب ف سكينر، تكنولوجيا السلو -

 .1980، الكويت، 32العدد
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 .1978جون ديوي، الديمقراطية والرتبية، مكتبة االنجلومرصية، القاهرة،  -

دنيس كوش، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية، ترمجة: منري السعيداين، املنظمة العربية للرتمجة،  -

 .2007بريوت، 

ريتشارد داوسن وكارن داوسن وكينيث برويت، التنشئة السياسية..دراسة حتليلية، ترمجة:  -

 .1998مصطفى عبداهلل خشيم وحممد زاهي بشري املغرييب، جامعة قاريونس، بنغازي، 

 .2003، 2سعيد إسامعيل عيل، األصول السياسية للرتبية، عامل الكتب، القاهرة، ط -

االجتامعية..صناعة اإلنسان واملواطن، دار الروافد الثقافية، بريوت،  عيل عباس مراد، اهلندسة -

2017 . 

-2014ج، التنوير للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2كارل بوبر، املجتمع املفتوح وأعداؤه،  -

2015. 

، 223جمموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترمجة: عيل سيد الصاوي، سلسلة عامل املعرفة، العدد -

 .1997كويت، ال

ناصيف نصار، يف الرتبية والسياسة..متى يصري الفرد يف الدول العربية مواطنا؟، دار الطليعة  -

 .2005للطباعة والنرش، بريوت، 

، 243هربرت أ شيللر، املتالعبون بالعقول، ترمجة: عبدالسالم رضوان، سلسلة عامل املعرفة، العدد -

 .1999الكويت، 
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 ادارة املستقبل

 اجلادر زكي ا.د. رسمد

 اوال: امهية املادة واهدافها:

يتسم املستقبل بالغموض ويتسع فيه هامش املجهول اكثر من اي حلقة من حلقات الزمن وحيث انه 

املستقبل زمن مل يأيت بعد فهو االكثر حتديا للعقل البرشي واالنسانية بل االكثر امهية وجذبا ومن هنا 

ديرة بأنه تأخذ املنحى العلمي الذي ينأى بالتعامل مع املستقبل عن الغيبيات يبدو مسألة االهتامم به ج

عموما، اذ يعد التعامل معه توقعا واسترشافا وتنبؤ... الخ. بمثابة االستعداد للمستقبل بمعنى 

االستعداد لالحتامالت املستقبلية بعد تشخيصها وبناء )السيناريو( اخلاص بكل منها لذا فأن اهم 

ملادة بخترصيف جانب ينظم عملية التعامل مع املستقبل اال وهو )ادارة املستقبل( من خالل اهداف ا

جهد علمي منطقي عقالين موضوعي للتعرف عىل مالحمه واملسامهة يف صنعه من خالل تفضيل 

 االداء االسرتاتيجي املقرتن بذلك اجلهد.

 ثانيا: املهارات املكتسبة: 

ا طالب برنامج الدكتوراه من خالل هذه املادة يمكن االشارة اليه من لعل اهم املهارات التي يكتسبه

 خالل:

 التعرف عىل املفاهيم النظرية للموضوع واملفاهيم ذات الصلة املبارشة به بالتفصيل. – 1

 بناء السيناريوهات املستقبلية. – 2

 االسترشاف. – 3

 التحليل االسرتاتيجي. – 4

 يس: ثالثا: املنهجية املتبعة بالتدر

 يتعمد تدريس املادة عىل االساليب االتية:
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 عرض مركز ملادة النظرية من قبل االستاذ – 1

 .1ارشاك الطلبة يف حوار معمق خيص ما ورد يف النقطة    - 2

يتضمن تدريس املادة تكليف الطلبة بشكل منظم وخمطط له العداد اوراق عمل وبالذات بناء  – 3

عداد الدراسات االسرتاتيجية االستهدافية مع الرتكيز عىل دراسة سيناريوهات مستقبلية ممهدة ال

 مشكالت ختص العراق.

 رابعا: مفردات املادة:

 االسبوع االول: يف مفهوم املستقبل وادارته.

 االسبوع الثاين: املفاهيم ذات الصلة بادارة املستقبل )ادارة التغيري/ ادارة التنوع(

 لة بادارة املستقبل )ادارة التغيري/ ادارة التنوع(االسبوع الثالث: املفاهيم ذات الص

 االسبوع الرابع: مبادى ادارة املستقبل.

 االسبوع اخلامس: مبادى ادارة املستقبل

 االسبوع السادس: مبادى ادارة املستقبل

 االسبوع السابع: التفكري املستقبيل.

 االسبوع الثامن: التفكري املستقبيل

 تقبل واالداء االسرتاتيجياالسبوع التاسع: ادارة املس

 االسبوع العارش: ادارة املستقبل والدراسات املستقبلية ) الدراسات االسترشافية (

 االسبوع احلادي عرش: ادارة املستقبل والدراسات املستقبلية ) الدراسات االسترشافية ( 

 رشافية ( االسبوع الثاين عرش: ادارة املستقبل والدراسات املستقبلية ) الدراسات االست
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 االسبوع الثالث عرش: اهم حتديات ادارة املستقبل.

 االسبوع الرابع عرش: بناء السيناريوهات مع تطبيق من خالل اوراق عمل الطلبة.

 االسبوع اخلامس عرش: بناء السيناريوهات مع تطبيق من خالل اوراق عمل الطلبة 

 خامسا: اهم املصادر:

 .2000رشاف املستقبل، فايز مراد، منهجية التعقد واست – 1

 جونرت فوريتليه، ادارة حتديات املستقبل،  – 2

 وليد عبد احلي، مدخل اىل الدراسات املستقبلية. – 3

 ادوارد كورنيش، االسترشاف / مناهج استرشاف املستقبل. – 4

 ادى فايز وارنولد براوان، التفكري املستقبيل/ كيف تفكر بوضوح يف زمن التغيري. – 5

 ة اجلميل، ما هية الدراسات املستقبلية.امين – 6
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 السياسات االقتصادية يف العراق

 أ.د. حسن لطيف كاظم                         

 اوال: امهية املادة وأهدافها

تكتسب املادة أمهيتها بالنسبة لطلبة العلوم السياسية من كوهنا حتلل االستخدام السيايس  

يق نتائج مرغوبة من منظور املجتمع، اذ تستخدم السياسات لالدوات االقتصادي يف حتق

االقتصادية بام فيها املالية والنقدية والتجارية والرضيبية لتحقيق اهداف عريضة وواسعة تشمل 

حتقيق التنمية املستدامة، وضامن النمو االقتصادي املرتفع، وحتقيق االستقرار االقتصادي الداخيل 

 واخلارجي.

 ىل:وهيدف املقرر إ

التعريف بالسياسات االقتصادية يف العراق من حيث مفهومها ومضموهنا  •

 والياهتا ونتائجها االقتصادية واالجتامعية.

 التعريف بمراحل بناء السياسات وتنفيذها. •

 تقويم نتائج تطبيق السياسات االقتصادية. •

 ابراز أثر تطورات واالزمات االقتصادية والسياسية فيه وسياسات مواجهتها. •

 

 ثانيا: املهارات املكتسبة

 متكني الطالب من فهم السياسات االقتصادية  •

 متكني الطالب من اجراء تقويم عام لنتائج السياسات االقتصادية. •

فهم مواقع األدوات املستخدمة يف السياسات االقتصادية وأمهية كل منها  •

 ونتائجها.

ة بالسياسات التعرف عىل القوانني واخلطط والربامج احلكومية ذات الصل •

 االقتصادية.

 

 ثالثًا: املنهجية املتبعة بالتدريس

 التدريس املبارش/ فعاليات )احلوار واملناقشة، طرح األمثلة( -

 التعلم من خالل النشاط/فعاليات )ممارسة دور إجيايب اثناء املحارضة(. -
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 اسرتاتيجية العمل اجلامعي/فعاليات )التعلم التعاوين، تدريب زميل( -

 ط املخرجات التعليمية املقرر باملخرجات التعليمية للربنامج:ارتبا

 املخرجات التعليمية للمساق املخرجات التعليمية للربنامج أدوات القياس

السياسة املالية 

منذ عام 

2003 

تأثري السياسة املالية والعمليات يفهم 

 أسلوب االمتحان التحريري  املرتبطة هبا وأدواهتا الرئيسة.

 السياسة

النقدية منذ 

 2003عام 

تأثري السياسة النقدية والعمليات يفهم 

 املرتبطة هبا وأدواهتا الرئيسة.
 أسلوب االمتحان التحريري

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

املديونية يف 

العراق: 

الديون املحلية 

 والسيادية

فهم حجم وابعاد ونتائج املديونية 

 أسلوب االمتحان التحريري راقالداخلية واخلارجية للع

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

العراق والبنك 

والصندوق 

 الدوليان

يفهم إشكاليات العالقة بني العراق 

 ومنظمتي بريتون وودز.
 أسلوب االمتحان التحريري

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

حاجة العراق اىل 

 صندوق سيادي

جة العراق اجلدية اىل تأسيس فهم حا

وتطوير صندوق سيادي عىل غرار 

 جتارب البلدان الريعية

 أسلوب االمتحان التحريري

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

فهم املشكالت التي تنشأ عن التجارة  السياسة التجارية

 اخلارجية وسياسات دول اجلوار.

 أسلوب االمتحان التحريري

ملُعتمد عىل األداء التقويم ا

 )تقرير علمي(
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 املخرجات التعليمية للمساق املخرجات التعليمية للربنامج أدوات القياس

يفهم أمهية السياسة الرضيبية وانواعها  السياسة الرضيبية

وادواهتا وكيفية تفعيلها خلدمة االقتصاد 

 والعمل السيايس

 أسلوب االمتحان التحريري

العراق واهداف 

 التنمية املستدامة

يفهم نتائج التنمية من منظور دويل 

 ته التنموية.ومدى وفاء العراق بالتزاما

 أسلوب االمتحان التحريري

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

يفهم السياسات االجتامعية التي تشمل  السياسة االجتامعية

الضامن االجتامعي والتقاعد ومكافحة 

 الفقر ومتكني املرأة

 أسلوب االمتحان التحريري

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

فحة الفساد يف مكا

 العراق

 أسلوب االمتحان التحريري يفهم جهود مكافحة الفساد ونتائجها

التقويم املُعتمد عىل األداء 

 )تقرير علمي(

 

 ابعًا : املفردات ر

 األسبوع املوضوع

 األول مفهوم السياسة االقتصادية

 الثاين  2003السياسة املالية منذ عام 

 الثالث ونافذة العملة 2003السياسة النقدية منذ عام 

 الرابع سياسة الطاقة يف العراق

 اخلامس املديونية يف العراق: الديون املحلية والسيادية

 السادس العراق والبنك والصندوق الدوليان

 السابع حاجة العراق اىل صندوق سيادي

 الثامن السياسة التجارية
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 التاسع السياسة الرضيبية

 العارش املستدامةالعراق واهداف التنمية 

 احلادي عرش امتحان حتريري

 الثاين عرش السياسة االجتامعية

 الثالث عرش مكافحة الفساد يف العراق

 الرابع عرش اسرتاتيجية التخفيف من الفقر

 اخلامس عرش عصف ذهني حلصيلة الفصل الدرايس

 

 سادسا : اهم املصادر املستخدمة

 

عراق، ترمجة: مهند طالب احلمدي، منشورات فرانك كنرت، االقتصاد السيايس لل .1

 .2015ضفاف، بريوت، 

 .2022-2018وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية  .2

 .2022-2018وزارة التخطيط، اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق  .3

 .2018عيل مرزا، االقتصاد العراقي: األزمات والتنمية،  .4

العراقي: املهام واالدوار وخيارات حسن لطيف كاظم وآخرون، البنك املركزي  .5

 .2021املستقبل، مركز الرافدين للحوار، النجف االرشف، 

 .2019كامل الكناين، أرجوحة التنمية يف العراق،  .6

حسن لطيف كاظم وآخرون، السياسات املالية مدخل حديث، دار الكتاب اجلامعي،  .7

 .2019العني، 

ية يف ظل االزمة الثالثية حسن لطيف كاظم وآخرون، حتديات السياسة املال .8

 .2020املالية(، مركز الرافدين للحوار، النجف، ايار )مايو(  -الصحية-)السياسية
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 والتطبيقية دراسة يف األطر النظرية-السياسات العامة

 د امحد غالب حميأ.

 أوال:أهداف املادة:

 بيان كيفية صياغة السياسات العامة.-1

 رها يف حتقيق رشعية النظام السيايس.بيان أمهية السياسة العامة ودو-2

 فهم الية رسم السياسة العامة ومن يتوىل صياغتها.-3

 التعرف عىل اهم املشاكل التي ترافق صياغة السياسات العامة يف العراق.-4

تشخيص املؤسسات الفاعلة واملؤثرة يف صنع السياسة العامة وكذلك البيئة املحيطة بصانعيها -5
 واثرها عليهم.

 يا:املهارات التي يتعلمها الطلبةثان

 تعلم مفهووم السياسة العامة وطبيعتها وصناعتها وفق قواعد واسس حمددة.-1

 تنمية املهارات االدراكية والبحثية والتي تقود اىل التساؤل عن كيفية صنع السياسة العامة.-2

مسؤولون معروفون التوصل اىل حقيقة مفادها ان السياسة العامة هي جمموعة قدرات يتخذها -3
 بتحقيق غرض عام.

ان يدرك الطالب ان السياسة العامة هي ديناميكية معقدة تشارك فيها اطراف جمتمعية رسمية -4
 مستفيدة منها او متاثرة هبا.

 ثالثًا:املفردات الدراسية املقررة:

 األسبوع األول:مفهوم السياسة العامة.

 األسبوع الثاين: اليات صنع السياسة العامة.

 األسبوع الثالث: العوامل املؤثرة يف السياسة العامة.

 األسبوع الرابع:املؤسسات الرسمية لصنع السياسة العامة يف العراق.

 األسبوع اخلامس:املتغريات املؤثرة يف صنع السياسة العامة واهم املشاكل واملعوقات التي تواجهها.

 السياسة العامة يف العراق. األسبوع السادس:املؤسسات غري الرسمية ودورها يف صمع

 األسبوع السابع:دور الراي العام العراقي يف التاثري عىل السياسة العامة.
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 األسبوع الثامن:طبيعة األحزاب السياسية العراقية وظروف نشاهتا ودورها يف االنتخابات.

 هااألسبوع التاسع:مسامهة األحزاب السياسية العراقية يف السياسة العامة ورسم معاجلت

 األسبوع العارش:البنى االقتصادية واالجتامعية ودورها يف صنع السياسة العامة

 .2003األسبوع احلادي عرش:تقويم األداء احلكومي للنظام السيايس العراقي بعد عام  

 .2003األسبوع الثاين عرش:اثر األداء احلكومي عىل رشعية النظام السيايس العراقي بعد عام 

 :معوقات السياسة العامة يف العراق.األسبوع الثالث عرش

 األسبوع الرابع عرش:مقومات صناعة السياسة العامة الرشيدة يف العراق.

 األسبوع اخلامس عرش:اختبار يف هناية الفصل الدرايس.

 رابعًا:اهم املصادر املعتمدة:

امحد املرصي واخرون،مقدمة يف حتليل ورسم السياسة العامة ،مركز السياسات -1
 2015ة،القاهرة،العام

 1992امحد بدر،الراي العام:طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره يف السياسة العامة،دار قباء،القاهرة،-2

امحد مصطفى احلسني،مدخل اىل حتليل السياسات العامة ،املركز العلمي للدراسات -3
 2002الدولية،عامن،

قاليم يف النظام الفيدرايل ،املركز ازهار امحد،تنظيم العالقة بني السلطة املركزية وسلطات األ-4
  2014القومي لالصدارات القانونية ،القاهرة،

 2015إسامعيل حسن حفيان، مؤسسة االجتهاد و وظيفة السلطة الترشيعية،مركزمعرفة،عامن،-5

باسل حسني واخرون،الديمقراطية يف ياحلياة الداخلية لألحزاب السياسية العربية،مركز قدس -6

 .2010سية، عامن،للدراسات السيا

 2005حسني وحيد عبود العيساوي،احلقوق واحلريات السياسية يف الدستور العراقي لسنة -7

 2018دراسة مقارنة،املركز العريب للنرش والتوزيع،القاهرة،

 .2007خليل حسني،السياة العامة يف الدول النامية،دار املنهل،لبنان،-8

لعراق ومشكالت الوصول اىل دولة القانون،مركز خريي عبد الرزاق،العملية السياسية يف ا-9

 .2009العراق للدراسات،العراق،

 .2014ثامر كامل حممد،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة،دار جمدالن،عامن،-10
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 منهجية حتديد مصالح الدولة العليا

 ا.د قاسم حممد عبيد 

يا واليات حتديدها وحتقيقها ، كوهنا تعد  :تعريف الطالب بمفهوم مصالح الدولة العل اهداف املقرر

القوة الدافعة واملحددة لفعل الدولة داخليا وخارجيا  ، وكل اختالف يف تفسري مضمون واهداف 

املصالح العليا البد أن يرتتب عليه ارتباك يف ادراك واداء الدولة الداخيل واخلارجي،وان تباين ادراك 

ة العليا يؤدي اىل الغموض وعدم الوضوح يف حتديد اهداف الساسة وصانعي القرار ملفهوم املصلح

الدولة ذات البعد االسرتاتيجي.  فاملصالح العليا هي املحددات األساسية واحلاجات اجلوهرية  او 

املعايري النهائية التي بموجبها تصيغ الدولة اهدافها ومقاصدها وترسم سياستها اخلارجية 

يس عرب مؤسساهتا الدستورية وعىل اساس مشاركة اكرب قطاع ممكن واسرتاتيجيتها وتكتيكها الدبلوما

من االجهزة املختصة والرأي العام، فضال عن اكساب الطالب مهارات فكرية يقوم بتسخريها يف 

دراسته البحثية ،وتوسيع مدارك الطالب العلمية عند ربط املعلومات املعرفية ومن ثم تطبيقها يف 

 ابحاثه املتقدمة .

 التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم خمرجات 

 املعرفة والفهم وهتدف اىل: -6

ان يعرف الطالب مفهوم مصالح الدولة العليا ومستوياهتا ومن املسؤول عن حتديد -

 مصالح الدولة العليا  .

ان يعرف الطالب مفهوم التخطيط االسرتاتيجي و مقرتباته  وعالقته بتحديد مصالح -

 الدولة العليا.

مل حلقات نقاشية حول مصالح العراق العليا واليات حتديدها ومستوى امهية كل ع -

 مصلحة .

 املهارات اخلاصة باملوضوع  -7

 تنمية املهارات االدراكية  -

 تنمية املهارات البحثية  -

-  
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 طرائق التعليم والتعلم  -8

 عرض املادة بتقنية البوربوينت  -

 املناقشة  -

 ورش العمل -

 التقييم  -9

 درجة  20االمتحان التحريري  -

 درجات 10املناقشة واحلضور  -

 مفردات املقرر-10

 املصالح العليا للدولة )املفهوم واملستويات والنظريات ( االسبوع االول 

اليات حتديد املصالح العليا)التفكري االسرتاتيجي التخطيط  االسبوع الثاين 

 االسرتاتيجي االدراك االسرتاتيجي  (

 صالح العليا للدولة اليات حتقيق امل االسبوع الثالث 

 مستويات االدراك االسرتاتيجي للدولة   االسبوع الربع 

 منهجية حتديد املخاطر و مصالح الدولة العليا  االسبوع اخلامس 

 التحوط االسرتاتيجي وعالقته بمصالح الدولة العليا  االسبوع السادس

 ومن حيددها مصالح العراق العليا مفهومها ومستوياهتا   االسبوع السابع

 املتغريات الداخلية املؤثرة  يف حتديد مصالح العراق العليا  االسبوع الثامن 

 املتغريات اخلارجية املؤثرة  يف حتديد مصالح العراق العليا  االسبوع التاسع 

 جدلية العالقة بني السيادة واملصلحة الوطنية )ورشة عمل (  االسبوع العارش 

 الفرق بني رجل الدولة ورجل السياسية )ورشة عمل ( االسبوع احلادي عرش 

 كيف يتعامل العراق مع املتغريات االقليمية )حماكاة (  االسبوع الثاين عرش 

 حتديد املصالح العليا للعراق واليات حتقيقها)حماكاة ( االسبوع الثالث عرش 

 مناقشة البحوث االسبوع الرابع عرش 

االسبوع اخلامس 

 عرش 

 هناية الفصلامتحان 

 املصادر واملراجع 
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ابراهيم بحر العلوم ،ازمة العراق سياديا اول وثيقة تناقش مفهوم السيادة الوطنية يف فكر  -5

(،ملتقى بحر العلوم 2020-2004وجتربة رؤساء العراق ونخبه السياسية واالكاديمية )

 .2021للحوار ،بغداد ،

،مركز 43القومي ،دراسات مرتمجة،العدد هاري ار . يارغر ،االسرتاتيجية وحمرتفو االمن  -6

 .2013االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،ابوظبي ،

جمموعة مؤلفني ،عامل خميف تصاعد االساليب غري التقليدية للسياسات الواقعية يف ادارة  -7

التفاعالت الدولية ،سلسلة كتب املستقبل ،مركز املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة 

 .2021ظبي ،،ابو 

جمموعة مؤلفني ،تفاعالت رصاعية اسرتاتيجية ادارة التهديدات يف ظل حتوالت بيئة االمن  -8

الدويل  ،سلسلة كتب املستقبل ،مركز املستقبل لالبحاث والدراسات املتقدمة ،ابو ظبي 

،2021. 

فوزي حسن حسني ، التخطيط االسرتاتيجي للسياسة اخلارجية وبرامج االمن القومي  -9

 2013،دار املنهل اللبناين ،بريوت ، للدول
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 هندسة بناء الدولة العراقية احلديثة

 أ.د. عامر حسن فياض 

 اهداف املقرر :

كم يف هندسة بنائها تعريف الطالب بمفهوم الدولة واليات بناء  الدولة احلديثة من قوانني تتح

مقارنتها ومستلزمات وعنارص البناء ومعوقات البناء مسرتشدين بتجارب بناء الدول احلديثة و

 ة احلديثة؟بكيفيات بناء الدولة العراقي

 خمرجات املقرر:

 يفهم الطالب كيفيات املسامهة يف عمالية االنتقال بالعراق من كيانات ماقبل الدولة احلديثة اىل الدولة

 احلديثة .

 مهارات املقرر:

 هارات البحثيةتنمية املاهارات االدراكية واملعرفية وتنمية امل

 قصص يف الرتبية عىل بناء الدولة االسبوع االول

يف معنى الدولة والقوانني اجلدلية املتحكمة يف عملية بناء  االسبوع الثاين

 االسبوع الثالث الدولة

 االسبوع الرابع

 –)الرؤية القانونية الكالسيكية  عنارص بناء الدولة احلديثة بوع اخلامساالس

 االسبوع السادس الرؤية السسيولوجية املعارصة(

 االسبوع السابع

 مستلزمات بناء الدولة احلديثة االسبوع الثامن

 االسبوع التاسع الثقافية( –االجتامعية  –االقتصادية  –)السياسية 

 االسبوع العارش

 معوقات بناء الدولة احلديثة يف العراق االسبوع احلادي عرش 

 االسبوع الثاين عرش 

 االسبوع الثالث عرش 

 امتحان فصيل للسعي االسبوع الرابع عرش
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 االمتحان الفصيل النهائي االسبوع اخلامس عرش

 أهم املصادر :

 .1994 2طبريوت  –دار امواج  –قصورات االمة املعارصة  –ناصيف نارص  -

سلسلة  –الكويت  –حتوالت الفكر والسياسة يف الرشق العريب  –حممد جابر االنصاري  -

 .1980 –عامل املعرفة 

 .2021 – 1ط –بغداد  –دار انكي  –العراق وحلم الدولة  –عامر حسن فياض  -

 .1990 –ليبيا  –منشورات جامعة قار يونس  –الدولة القومية  –صالح الغويل  -

املركز الثقايف العريب  –بريوت  – 1نظام الطائفية )من الدولة اىل القبيلة( ط –برهان غليون  -

– 1990. 

 .2004 –اربيل  –ترمجة دلشاد مريان  –العراق والبحث عن اهلوية الوطنية  –ليورا لوكينز  -

 .2008 – 1ط –املركز العراقي للدراسات  –اهلوية الوطنية العراقية  –لؤي خزعل جرب  -

 –مؤسسة مسارات  –العراق يف صدمة اهلوية اىل صحوة اهلويات  –ود عيل طاهر احلم -

 .2012 –بغداد 

العدد  –جامعة بغداد  -جملة العلوم السياسية –اهلوية العراقية وبناء الدولة  –محيد فاضل  -

 .2007لسنة  34

هذا املوضوع يدخل ضمن املوضوعات ذات الصلة بإصالح النظام السيايس يف العراق حيث 

عراق كي اليرتاجع اىل مرحلة ما قبل الدولة ولكي ينتقل بسالسة من كيان اىل دولة حيتاج ان ال

اىل دراسة وفهم ماهية القوانني التي تتحكم يف بناء وإعادة بناء عراق الدولة وآلية مستلزمات 

 هذا البناء واىل املعوقات التي تقف يف طريق بناء وإعادة بناء العراق كدولة حديثة.
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Reform of the State’s Institutional Structure and its Impact on 

Rationalizing Decision 

Sabah S. Alaraidh 

a- Abstract 

The political system is trying to find a measure of understanding 
and the General Agreement between it and the community gives 
him the capacity and efficiency in the movement , the impact and 

implementation of public policy, system uses the potential of the 

production of wealth in society. Therefore , we find a number of 

political and administrative institutions is the institutional 
construction of the State and to ensure , through community 

partnerships, leading to sustainable development. 

b- Contents: 

1- Institutional building in the state: a vision of the role and 

importance. 

2- The executive authority: its concept and its societal 

importance. 

3- Legislative authority: the Concept and Importance: 

4- Judicial authority: the Concept and Societal Importance: 

5- Political Region Actors: Consider the Role and Importance: 

6- Political Change and Institutional Building Activation. 

7- Factors of Political Change. 

8- The Transfer of Authority through the Peaceful Transfer of 
Power. 

9- Mechanisms of Political Change. 

10- Constitutional Political Change. 

11- Peaceful-Popular Change. 
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12-Violent Political Change. 

13-Political Reform and its Impact on Rationalizing Decision-

making. 

14-The concept of political Reform. 

15- Mechanisms of political Reform 
c- Essential source:  

1- Macridis , Roy C., Modern Political Systems: Europe , Longman 

Higher Education Division , January, 1998. 

2- Gary K. Bertsch (author), Comparing Political Systems: 

Power and Policy, United Kingdom: Waterstone , 2006. 

3- David A. Moss, the Democracy: A Case Study, Harvard 

University Press, 1995. 

4- Ali Farazmand , Modern Systems of Government: Exploring 

the Role of Bureaucrats and Politicians, SAGE Publications, 

Inc., 2004. 

- Course goal: 

the course goal is to provide students with their ability to 
make better understanding of political systems 
especially in the subject of reforming of the state's 
institutional structure and its impact on Institutional 
Structure and its Impact on Rationalizing Decision 
through studying different types of political systems and 
studying different types of subjects regarding with the 
main subject of this course. The course will provide a 

solid conceptual framework upon which politics can 
generally be analyzed. This course might be considered 

as an introduction us to make sense of the political world 
around us through various lenses. 

d- Purpose: 

- The purpose of this course is to explain the most 
important issues and concepts of the political system 

https://www.amazon.com/Modern-Political-Systems-Europe-7th-dp-0135953561/dp/0135953561/ref=dp_ob_title_bk
https://www.waterstones.com/author/gary-k-bertsch/14220
https://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=2392
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674237704
javascript:void(0);
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regarding to the reforming, institutional structure and 

the embarked on rationalizing decision , these concepts 

represent the foundations of the students of Political 
Sciences. Thus, it is essential for students of Political 

Sciences to comprehend these concepts and issues. 

e- Skills:  

- This course will equip the students with some skills 
needed for understanding , explaining and analyzing the 

world of politics. Also students will have the tools most 

needed to make better sense of the institutions events 
and the process which exist in the contemporary world. 

As such , the students will be able to propose casual 

explanations, describe events and explain general trends 

and phenomena, with the aim of construction 

constructing a plausible image of the world. In other 

words , the resulted skills from this course will Broaden 

and deepen the students understanding of 
contemporary world politics. 
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