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 السياسية العلوم    . برنامج الماجستير في16

 نبذة عن البرنامج 

سررالتها،  قررا لر سررتمرار حتقي يررة با لررربامج األكادمي طرروير ا لررى ت حررة ع قرردس املفتو عررة ال مررل جام تع

قرررع  مرررع الوا شرررى  فرررة لتتما صرررات املختل مرررن التخص بررري  سرررطي  والعر مرررع الفل جرررة اجملت يرررة حلا وتلب

حررت  قررد تر لررق ف هررذا املنط مررن  سررطي ، و شررعب الفل شرره ال لررذي يعي لررراهن ا سرري ا نررامج السيا بر

جلررامعي ) عررام ا مررن ال تررداًء  سررية اب لرروم السيا سررتري الع طررة 2022/2023ماج خررالل خ مررن  م(، 

سرري  لرروعي السيا يررق ا سررعى إىل حتق يررة ت يررة والعرب عررات الوتن هررا يف اجلام نررافس م يالت سررية ت درا

نررتي  سررطينية وتب ترررل القضررية الفل مررن  للخرجيني وتنمية مهاراتهم ال قافية والفكرية ليتمكنوا 

لررب احلقوا امل قرردرة الطا هررذا الربنررامج  مرري  هررا، حيررث ين لرردفاع عن سررطي  وا شررعب الفل شروعة لل

صررعبة،  قررف ال هررة املوا يررذ وجماب طرريط والتنف لررى التخ ترره ع لررذاتي وقدر مرري وا لررتفكري العل لررى ا ع

فررة  قرردرة علررى معر ومعرفة خصائص النظام السياسي الداخلي واخلارجي يف الدولة، وتعطيه ال

 الدولية وقدرته على حتليل العالقات الدولية والسياسية املعاصرة.األحكام املتعلقة بالعالقات 

 الرسالة 

كوادر قيادية تتمتع مبعرفة واسعة يف جمال العلوم السياسية بهدف رفد اجملتمع  إعداد

الفلسطي  بقادة يتميزون بالفكر السياسي والقدرة على التحليل لدعم املؤسسات واجلهات 

 مواجهة التحديات السياسية احمللية واإلقليمية والعاملية. الرمسية السياسية للعمل على

 أهداف البرنامج 

 خرجيني مبهارات علمية عالية قادرة على العمل يف جمال العلوم السياسية. إعداد .1

 خرجيني قادرين على العمل يف املؤسسات احلكومية واخلاصة. إعداد .2

كباح ني، ويف جمال التدريس يف كوادر مهنية مدربة، وقادرة على العمل  إعداد .3

 اجلامعات املختلفة.

 تلبية احتياجات سوا العمل من خرجيني مدربني ومؤهلني للعمل يف اجملاالت السياسية.  .4

تزويد القطاع احلكومي بكوادر مدربة للعمل يف الوزارات اليت .ا عالقة بالدبلوماسية  .5

 والسلك الدبلوماسي.

 البرنامج مجاالت عمل خريج 

 دبلوماسّيا  يف السفارات واملؤسسات الوتنية التابعة للدولة. .1

 مللال  وأخّصائيا  يف الشؤون اخلارجّية.  .2
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 خبريا  يف إدارة األزمات والكوارث احمللية والدولية يف جماالت عديدة. .3

 واالقليمية والدولية.مستشارا  لدى غرف العمليات املختلفة داخل املؤسسات احمللية  .4

موظفا  يف وزارات اخلارجية ويف األقسام الدولية للوزارات األخرى، على سبيل امل ال:  .5

ا.جرة والتجارة والبيئة؛ واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية م ل 

 ا.الل األمحر والصليب األمحر.

 باح ا  وإداريا  يف جمال العلوم السياسية. .6

 شروط القبول: 

يقبل الطالب للدراسة لدرجة املاجستري يف هذا التخصص إذا كان حاصال  على أحد 

 املؤهالت اآلتية:

درجة البكالوريوس يف مصادر التعلم وتكنولوجيا التعليم أو تكنولوجيا التعليم، أو أي 

ختصص من ختصصات العلوم الرتبوية، من جامعة القدس املفتوحة أو من إحدى 

 عات األخرى املعرتف بها حبيث يكون تقديره الرتاكمي جيد كحد أدنى.اجلام

 

 الخطة الدراسية للبرنامج: 

( ساعة معتمدة موزعة 36على الطالب أن يتم بنجال ) للحصول على ماجستري العلوم السياسية

 كما يلي:

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 21 مساقات إجبارية 1

 9 مساقات اختيارية 2

 6 الرسالة 3

 36 اجملموع
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 ساعة معتمدة:   ( 21)   جبارية المقررات اإل 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 مناهج البحث العلمي يف العلوم السياسية 6729

  0 3 3 الفكر والفلسفة السياسية 6728

  0 3 3 دراسات متقدمة يف القضية الفلسطينية 6731

  0 3 3 نظم سياسية مقارنة 6732

  0 3 3 نظريات العالقات الدولية 6733

  0 3 3 املنظمات اإلقليمية والدولية 6734

 6729 0 3 3 حتليل السياسات العامة 6743

  -   اجملموع

 : المقررات االختيارية لبرنامج/ تخصص أكاديمي 

 ( ساعات معتمدة من املقررات اآلتية:9)يدرس الطالب/ة 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 )اجليوبولتكس(السياسية  ااجلغرافي 6727

  0 3 3 التكتالت السياسية اإلقليمية والدولية 6735

  0 3 3 التحوالت الدميقراتية يف العال العربي 6736

حتليل السياسات االقتصادية واالجتماعية يف  6215

 فلسطني
3 3 0  

  0 3 3 الدبلوماسية والعالقات الدولية 6730

  0 3 3 الفكر السياسي الغربي 6726

  0 3 3 العالقات العامة والدولية 6224

  0 3 3 السياسية يف فلسطنياألحزاب واحلركات  6737

  0 3 3 النظام السياسي الفلسطي  6738

دراسات يف الدبلوماسية وفن التفاوض وحل  6739

 الصراعات
3 3 0  

  0 3 3 إدارة احلمالت االنتخابية وتشكيل الرأي العام 6740
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 ثالًثا: الرسالة: 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 6743 0 3 3 (1)رسالة  6744

 6744 0 3 3 (2رسالة ) 6745

  - 6 6 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


