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 1. اسم المادة الفكر السياسي الغربي الحديث

 2. رقم المادة 2192032

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  1
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  1

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج دكتوراه

 6. رقم البرنامج 90

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2932/2932

 12. الدرجة العلمية للبرنامج دكتوراه

 13. ي تدريس المادةاألقسام األخرى المشتركة ف ال يوجد

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2932
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 ali.mahafzah@ju.edu.jo، (26829)، الهاتف (1:99-2:99 االثنين)الساعات المكتبية 

 مدرسو المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 ali.mahafzah@ju.edu.jo، (26829)، الهاتف (1:99-2:99االثنين )الساعات المكتبية 

 
 

 

 وصف المادة .61

 .ذكور في الخطة الدراسية المعتمدةم هو كما

 معالم الفكر السياسي في العصور الوسطى ،عصر النهضة واالصالح الديني -

 مدرسة القانون الطبيعي -

 نظريات الدولة والحكم المطلق المستنير ، المذاهب الليبرالية ، نظرية السيادة القومية، النظرية الدستورية -

 لمانية والمدرسة الفرنسيةالمدرسة األ: الفكرة القومية -

 االشتراكية والفكر االشتراكي -
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  .61

 األهداف -أ

 .التعريف بالفكر السياسي الغربي الحديث منذ القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين -3

 .غرببيان تطّور الفكر السياسي الغربي مع التطّور االقتصادي واالجتماعي والثقافي في ال -2

 .اإللمام بالتيارات السياسية الغربية المعاصرة ومدى صلتها بالفكر السياسي الغربي الحديث -1

 .اكتساب القدرة على النقاش والجدال والنقد في الفكر السياسي بوجه عام -6

 

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءيتوقع من الطالب عند : نتاجات التعّلم -ب

 .ي الفكر الغربي الحديث واالطالع على التيارات السياسية في بالد الغربمعرفة المبادئ السياسية ف

 

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الفكر  معالم -3 األول والثاني والثالث    
السياسي في 

 ،العصور الوسطى
ضة ھر النعص

 واالصالح الديني

الرابع والخامس     
 والسادس

مدرسة القانون  -2
 الطبيعي

نظريات الدولة  -1 السابع والثامن والتاسع    
والحكم المطلق 

المستنير ، 
، ب الليبراليةھالمذا

نظرية السيادة 
القومية، النظرية 

 الدستورية

العاشر والحادي عشر     
والثاني عشر والثالث 

 عشر

: ة القوميةالفكر  -6
المدرسة االلمانية 
 والمدرسة الفرنسية

الرابع عشر والخامس     
 عشر والسادس عشر

االشتراكية والفكر  -5
 االشتراكي

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
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 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
- 

 

 التقييم ومتطلبات المادة بأسالي .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
-  

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 لخروج عن النظام الصفيالغش وا -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 خريطة أوروبا وخريطة أمريكا الشمالية

 

 المراجع .22

 

 .دةالمقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للماالكتب  -أ
 

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 .فضل  129.902إسماعيل ، فضل اهلل ، رواد الفكر السياسي الغربي الحديث ،  -1
لنشر والتوزيع ، وعمان ة وااألصبحي ، احمد محمد ، قراءة في تطور الفكر السياسي ، رواده ، اتجاهاته ، إشكالياته ، ثالثة أجزاء ، بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباع -2

 .3000، دار البشير ، 
 .3029بدوي ، ثروت ، أصول الفكر السياسي والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -3
 .3086المؤسسة الوطنية للكتاب ، : بوحوش ، عمار ، تطور النظريات واألنظمة السياسية ، الجزائر  -4
 .3081، الدار العالمية ، بيروت ،  2تاريخ الفكر السياسي ، طتوتشار ، جان ،  -5
 . 2993الحسيني ، مازن ، قراءة في فكر غرامشي السياسي ، دار التنوير ، القدس ،  -6
 .عبد  129.5األسس والنظريات ، : خليفة ، عبد الرحمن ، الفكر السياسي الغربي  -7
 . 2931العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الخمليشي ، احمد وآخرون ، الدين والدولة في الوطن  -8
 .ت.سباين ، جورج ، تطور الفكر السياسي ، تعريب حسن العروسي ، دار المعارف ، القاهرة ، د -9

 .3020 شبل ، فؤاد محمد ، الفكر السياسي ، دراسة مقارنة للمذاهب السياسية واالجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، -11
مرن المدينرة الدولرة إلرى الدولرة القوميرة ، ترجمرة محمرد عررب مراميال ، بيرروت ، المؤسسرة الجامعيرة للدراسرات والنشرر : شوفالييه ، جان جاك ، تاريخ الفكرر السياسري  -11
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 . 3085والتوزيع ، 
 .علي  129.5عبد المعطي ، علي ، الفكر السياسي الغربي ،  -12
 . 2931حركات اإلسالمية في الوطن العربي ، مجلدان ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ، ال( إشراف )عماد ، عبد الغني  -13
 .فضل  129.3التطور ،  –النشأة : فضل اهلل ، سلطح ، الفكر السياسي الغربي  -14
 . 3003، دار النهار ، بيروت ،  1كرانستون ، موريس ، أعالم الفكر السياسي ، ط -15
 . 3029شتراكي ، تعريب عبد الكريم احمد ، الدار المصرية ، القاهرة ، كول ، ج، تاريخ الفكر اال -16
 . 3029السكي ، هارولد ، ج، نشأة التحررية األوروبية ، تعريب عبد الرحمن صدقي ، مكتبة مصر ، القاهرة ،  -17
 . 2933بية للدراسات والنشر ، بيروت ، محافظة ، علي ، حركات اإلصالح والتجديد في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه ،  المؤسسة العر  -18
 . 3025محافظة ، علي ، االتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة ، األهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ،  -19
 . 3006المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، : محفوظ ، مهدي ، اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث ، بيروت  -21
 . 2993نة ، محمد فرحان ، مقدمة في الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر ، عمان ، الهياج -21

22- Avon, Dan: Liberalism and Its Practice, London, New York, Routledge, 1999. 
23- Chan, Sylvia: Liberalism and Democracy, and Development, New York, Cambridge University Press,2002. 
24- Cohen, Nancy: The Reconstruction of American Liberalism 1865-1914, Chapel Hill, University of North Carolina 
Press, 2002. 
25- Grimes, Alan Pendleton: American Political Thoughts, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1960. 
26- Heywood, Andrew: Political Ideologies: An Introduction, London, Macmillan, 1992. 
27- Hobhouse, L. T.: Liberalism, London, Oxford U.P., 1911. 
                        Liberalism, Kitchener, Ont, Batoche, 1999. 
28- Howe, John R.: The Changing Political Thoughts of John Adams: Princeton, N. J., Princeton U.P., 1996. 
29- McDonald, Lee Cameron: Western Political Theory: The Modern Age, New York, Harcourt, 1962. 
30- Pippin, Robert B.: Hegel on Ethics and Politics The German Philosophical Tradition, Cambridge, UK, New 
York, Cambridge University Press, 2004. 
31- Sabine, George Holland: A History of Political Theory, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1961. 
32- Sanderson, John (John B.): An Interpretation of the  Political Ideas of Marx and Engles: Harlow, Longmans, 
1969. 
33- Thomson, David: Political Ideas, Harmondsworth, Penguin, 1969. 
34- Vincent, Andrew: Modern Political Ideologies, Oxford, Uk, Cambridge, Mass, USA, Blackwell, 1995.  

 

 معلومات إضافية 26.
 

 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


