
 

 2022دبلوم العلوم السياسية ـ  

 )عام درايس كامل( 

 
 

 تعريف بالدبلوم:  أوالً: 

دبلوم مهني معتمد من جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم الرتكية، وأكادميية العالقات الدولية، ويقوم  
السياسية، من حيث التعريف بها وبالفروع األساسية التي  عىل تعزيز الخربات وبناء املهارات يف العلوم  

 األساسية التي تقوم عليها.  دخل تقوم عليها، وعلومها البينية، ونظرياتها ومناهجها، وامل 

 ويقوم عىل تقديم الدبلوم نخبة من األكادمييني والخرباء من تركيا والدول العربية 

  

 مواد الدبلوم:  ثانياً:

مقررات فصلياً للدراسة من بني قامئة من املقررات، وتقوم اإلدارة باإلعالن   4اختيار  تقوم الدراسة عىل  
الدراسية   الفصول  لبداية  ثابتة  الدراسة بأسبوعني، وتكون املواعيد  بداية  عن مقررات كل فصل قبل 

 منتصف فرباير ومنتصف سبتمرب من كل عام. 

 واملقررات التي تتم دراستها يف هذا الدبلوم: 

 ادلتها للراغبني يف التسجيل للحصول عىل بكالوريوس العلوم السياسية. تتم مع •

أو   • املاجستري  درجتي  عىل  للحصول  التسجيل  يف  للراغبني  التمهيدية  بالسنة  معادلتها  تتم 
 الدكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية. 



 

 2022قامئة املقررات الدراسية  
 عىل النحو التايل:   2022للربنامج عىل تقسيم املقررات الدراسية للعام  انتهت اللجنة العلمية 

 
 ( 2021الفصل الثاين )سبتمرب   ( 2021الفصل األول )فرباير  

 دبلوم  مدخل النظم السياسية املقارنة  دبلوم  مدخل العلوم السياسية 

 دبلوم  مدخل العالقات الدولية   دبلوم  مدخل علم اإلدارة 

 دبلوم  مدخل النظرية السياسية  دبلوم  القانون مدخل علم  

 دبلوم  مدخل علم االقتصاد  دبلوم  مدخل علم االجتامع 

 بكالوريوس  مدخل القانون الدستوري  بكالوريوس  حقوق اإلنسان مدخل  
 بكالوريوس  مدخل علم اإلحصاء  بكالوريوس  لغة إنجليزية 

 
 

 نظام الدراسة:  ثالثاً: 

 مقررات يف كل فصل درايس   4دراسية، يتم تقسيمها إىل  مقررات    8 يدرس الطالب  
 ساعة لكل مقرر  20محارضة، كل محارضة ساعتني، بإجاميل   10 كل مقرر  
 تقدم املحارضات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع 
 مساء بتوقيت مدينة اسطنبول الرتكية.  8.00إىل    4.00من  تقدم املحارضات   
 العربية. لغة التدريس يف الدبلوم هي اللغة   
الدراسة فصلية، حيث ميكن التسجيل يف بداية أي فصل واستكامل الفصل التايل للحصول عىل   

 الدبلوم. 
 ية، وعن بعد للمقيمني خارج تركيا عرب تطبيق زووم تقدم املحارضات نظامياً مبقر األكادمي  
كتا   دليل  وفق  الدبلوم  مقررات  من  مقرر  كل  يف  تخرج  مرشوع  بتقدم  املشاركون  بة  يلتزم 

 املرشوعات البحثية باألكادميية 
 يحصل الطالب عيل نسخة الكرتونية الهم املصادر املعتمدة يف املقررات املعتمدة  
 محارضات، عروض وتكليفات، فرق عمل، عصف ذهني ومرشوع بحث.  نظام التدريس: 

 

 رابعاً: آلية التقييم: 

وقدرة   وااللتزام،  الحضور  من  تبدأ  التقييم  املقرر  معايري  نظريات  بني  التحلييل  الربط  عىل  الطالب 
ومناهجه وبني اساليب املامرسة العملية، كام يقوم كل طالب بتقديم مرشوع تخرج وفق أحد املناهج  



 

التي قام بدراستها. كام يكون هناك امتحان تقييمي يعتمد عىل االجابة عىل أسئلة تحليلية واختيارية  
 والتفسري والتنبؤ. تُنمي لديه القدرة عىل التحليل  

 

 يتم توزيع الدرجات لكل مقرر عىل النحو التايل: 

 % من الدرجات عىل الحضور واملشاركة 20 
 من الدرجات عىل التكليفات واملشاركة أثناء املحارضات % 10 
 مرشوع التخرج بعد انتهاء املحارضات % من الدرجات  70 

  

 خامساً: االشرتاك والتسجيل: 

 دوالر للفصل الدرايس الواحد   500ر أمرييك، بواقع  دوال   1000قيمة االشرتاك   
 خصم خاص للمجموعات، ولطالب الجامعات والدراسات العليا.  
 دوالر أمرييك(   120ال تشمل قيمة االشرتاك رسوم استخراج الشهادة من الجامعة الرتكية )  
 مقررات(   8ال ُُتنح درجة الدبلوم إال بعد اجتياز فصلني دراسيني كاملني )  
 رابط التسجيل:   

 

https://forms.gle/ku4WUQhvhq4R3Q7X9 

 

 العالقات العامة: )هاتف + واتس( 

 00905466654441 
 00906466654449  

 

 مواعيد العمل الرسمية 

 مساء بتوقيت اسطنبول   6.00صباحاً إىل    10.00من  

 اإلجازة األسبوعية، يوم األحد 

https://forms.gle/ku4WUQhvhq4R3Q7X9

