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مكان العمل :كلية القانون والعلوم السياسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد

أ.م.د .طالل حامد خميل
drtalalkhalel@yahoo.com

االلكتروني

اسم المادة

الفكر السياسي الغربي المعاصر

مقرر الفصل

سنوي

اىداف المادة

- 1ان يتعرف الطالب عمى المنتظمات الفكرية الغربية وتطورىا في بناء الدولة.

- 2ان يتمكن الطالب من عقد مقارنات فكرية بين اىم االتجاىات الفكرية الغربية المعاصرة
- 3ان يتعمم الطالب اساليب التحميل ليذه االتجاىات وبيان قصورىا ومناحي القوة فييا
- 4ان انعكاساتيا عمى الفكر العربي واشكالية تكوين الدولة الديمقراطية

التفاصيل

االساسية لممادة

الكتب المنيجية

المصادر

الخارجية

- 1الفكر الميبرالي الغربي وتطوراتو

- 2الفكر الشيوعي وتطوره وعوامل انيياره
- 3االتجاه اليساري المعاصر

اىم الطروحات الفكرية المعاصرة وانعكاسيا عمى السياسة الغربية
- 4

كتاب الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر – الجزء الثاني
- 1جان توشار  ،تاريخ الفكر السياسي

- 2ليو شتراوس  ،تاريخ الفمسفة السياسية

- 3جان جاك شوفاليو  ،تاريخ الفكر السياسي من الدولة القومية الى الدولة االممية.
- 4عبدالخالق عبداهلل  ،حكاية السياسية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
معمومات اضافية

مثالًال%35

المختبر
مثال%15

االمتحانات
اليومية

مثالًال%10

المشروع
-

االمتحان النيائي
مثالًال%40
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فً مؼىى انفكش انسٍاسً
ػىامم انىهه نهفكش انهٍبشانً
انهٍبشانٍت انسٍاسٍت
االتجاي انتقهٍذي
االتجاي انشادٌكانً
االتجاي انهٍبشانً انىجىدي
االتجاي انهٍبشانً انجذٌذ
انتٍاس انتقذمً وانتٍاس انمحافظ
االتجاي انزسائؼً ( انبشاغماتٍت )
االتجاي انهٍبشانً انىخبىي
انىخبىٌت انؼامت
انىخبىٌت انؼامت
انىخبىٌت انتكىى بٍشوقشاطًة
انىخبىٌت انتكىى بٍشوقشاطًة
امتحان فصهً
مشاجؼت ػامت
ػطهت وصف انسىت
انماسكسٍت انغشبٍت انجذٌذة
نٍىن تشوتسكً وانثىسة انذائمت
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تىقٍغ االستار :

مشحهت غىسباتشىف /انبٍشوستشوٌكا

انتٍاس انىقذي  /كاسل كاوتسكً
انتٍاس انىقذي  /سوصا نكسمبىسؽ
انتشوتسكٍت انجذٌذة
اوطىوٍى غشامشً وانمثقف
انؼضىي
انشٍىػٍت االوسبٍت /نىٌس انتىسش
انٍساس انغشبً انمؼاصش
مذسست فشاوكفىسث
انؼىنمت وانطشوحاث انفكشٌت
انمؼاصشة
انبؼذ انىظشي وانؼمهً نهؼىنمت
وهاٌت ػصش االٌذٌىنىجٍاث ووهاٌت
انتاسٌخ
صشاع انحضاساث
سهطت انمؼشفت
تىقٍغ انؼمٍذ :
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