
 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية

(2021-2020العام الدراسي )  

 كلية القانون

 

 الثانية المرحلة الدراسية

 العامالقانون  التخصص

 النظم السياسية اسم المادة الدراسية )باللغة العربية(

 Political systems اسم المادة الدراسية )باللغة االنكليزية(

 أهداف المادة

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالعوامل التي تؤدي إلى خلق االستقرار في 

المجتمع والعمل على توازن مؤسساته ، والعمل على فرز وحصر المهام التي تقوم 

العامة للمجتمع وتعبئة الطاقة الالزمة بها الدولة كمؤسسة ، وتثبيت األهداف 

لبلوغها ، وتفعيل العالقات بين أعضاء النظام السياسي ودعمهم إليجاد نسق تعاوني 

 مع األنظمة األخرى ، والمطابقة بين الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 وصف المادة

األنظمة السياسية ، النظام ومفهوم الدولة وأنواع –أن يلم الطالب بالنظم السياسية 

الفردي ، خصائص الدكتاتورية واألنظمة الديمقراطية و أنواع الديمقراطية ، نشأة 

البرلمان و نظم االنتخابات وتوزيع المقاعد النيابية على القوائم و األنظمة االنتخابية 

المختلطة ، الفصل بين السلطات واألنظمة السياسية القائمة على الفصل بين 

لطات ، األنظمة السياسية واألحزاب والعناصر التي تتكون منها األحزاب ، الس

األنظمة الحزبية واألنظمة الحزبية وأثرها في األنظمة السياسية ، أنواع األنظمة 

 الحزبية ، مفهوم الدولة القانونية ، ضمانات الدولة القانونية

 1 عدد الساعات النظرية

 - عدد الساعات العملية

 1 الوحداتعدد 

 صالح محمد حسن عباس اسم التدريسي باللغة العربية

 Salah Muhammad Hassan Abbas اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 salah.alsafee@alkafeel.edu.iq العنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07801007007 (Whatsapp)رقم الهاتف الجوال 
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 :المنهج المقرر / الجزء النظري

 

Week Syllabus 

 معنى النظام السياسي وتمييزه عن الدولة 1

 األنظمة السياسية من حيث ممارسة السلطة 2

 األنظمة الفردية 3

 األنظمة الديمقراطية 4

 الديمقراطيةمفهوم  5

 أنواع الديمقراطية 6

 المباشرة 7

 شبه المباشرة 8

 الديمقراطية التمثيلية 9

 البرلمان 10

 االنتخاب 11

 نظم االنتخاب 12

 نظم األغلبية 13

 نظام التمثيل النسبي 14

 توزيع المقاعد بين مرشحي القوائم 15

 فكرة الفصل بين السلطات 16

 النظام البرلماني 17

 النظام الرئاسي 18

 نظام الجمعية 19

 األنظمة المختلطة 20

 نشأة األحزاب السياسية 21

 تعريف الحزب السياسي 22

 تصنيف األحزاب السياسية 23

 نظام الحزب الواحد 24

 نظام الثنائية الحزبية 25

 نظام التعددية الحزبية 26

 مفهوم الدول النامية 27

 السياسيةمشكالت الدول النامية  28

 النظام السياسي في الدول النامية 29

 أنظمة الحكم في الدول النامية 30

 :المصادر

 األنظمة السياسية / د. حميد حنون خالد

 

 :المراجع الرئيسة

 النظم السياسية / د. صالح جواد كاظم،د.علي غالب العاني( 1)

 ( النظم السياسية / د. محمد المشهداني2)

 ثروت بدوينظم السياسية / د. ( ال2)

 

 :المراجع المساعدة

 القانون الدستوري والنظم السياسية، د. علي يوسف الشكري ( 1)

 ( النظم السياسية / د. علي هادي الشكراوي2)

 علي الدين هاللد.  /العربيةنظم السياسية ( ال2)


