
 

 "بنظام الدراسة عن بعد" ألمانيامن  السياسيدبلومة متخصصة في التحليل 

التطورات السياسية المتالحقة في دول الثورات العربية أعدادًا كبيرة من الدعاة والشباب دفعت 
ولوج العمل السياسي دون إعداد مسبق أو تدريب عملي؛ وذلك من أجل تلبية الحاجة المتزايدة إلى 

جديدة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين من العناصر والقيادات في مختلف لألحزاب ال
وحرصًا منا على تأهيل هذه  ،ولفهم األحداث السياسية التي يمر بها الوطن العربي، التخصصات

م دبلومة أكاديمية فى التحليل كنقدم ل "العلوم السياسية"دراسة ل يحالفهم الحظالكوادر ممن لم 
باإلضافة لتخصصاتهم المهنية  -المشاركين معنا تساعد هذه الدبلومة على تعليم يث ح ،السياسي

مرافقة  مهنةاحترافهم للتحليل السياسي كون يل ؛رفية التحليل السياسيح   - المجاالت األخرى فى 
 .بجانب عملهم األساسي

لهم فرصة تحصيل تسهياًل على الراغبين في اكتساب مهارات التحليل السياسي، فإننا أتحنا و 
، بحيث نتيح حرية أكثر لراغبي الحصول عليها، وال نجبرهم الدراسة عن بعدهذه الدبلومة من خالل 

على التقيد بمكان أو زمان معينين، ربما ال يناسبان كل المشاركين؛ مما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد 
ال وبذلك فإن الدبلومة  الخاصة.ممكن من المشاركين للحصول على الدبلومة بما يتوافق مع ظروفهم 

بهدف الحصول على شهادة معتمدة من المركز  ألمانيا فيالتواجد  على المشاركين فيهاتفرض 
الديمقراطي األلماني، فهي تتيح لهم كل مميزات الحاصلين على الدبلومة من ألمانيا، دون حاجة 

  للتواجد على األرض األلمانية.
عن اإلعالن  "برلين"مهورية ألمانيا االتحادية ومقره ج "لمانيالمركز الديمقراطي األ" ويسر

 حسب الشروط وطبيعة الدراسة "،التحليل السياسي للدراسة عن بعددبلومة "التسجيل فى  ءبد
 قمنا بعمل ،اللغة العربيةبجل المشاركين فى هذه الدبلومة والناطقين أأوربا. ومن المتعارف عليها فى 

، لكي نتيح للمشاركين في هذه الدبلومة القاهرة " فيالمركز الديمقراطي العربي"مع شراكة وتعاون 
فرصة الدراسة باللغة العربية، من خالل نخبة من أساتذة العلوم السياسية، مع الحصول في نفس 

 الوقت على شهادة معتمدة من المركز الديمقراطي األلماني. 
لطبيعة ختياركم ال لكل مشارك وفقاسياسية فى العلوم ال يقوم المركز بتخصيص أستاذوسوف 

بتدريس المقرر المتفق عليه معكم، مع  يقوم الدكتور المشرفسحيث التخصص الذي تريدونه، 
  .ختياركمال وفقاً ثالثة أشهر الدراسة، سواء كانت شهرا أو  فترةخالل االستمرار في المتابعة 



 :عن بعد السياسيطابع دراسة التحليل  

 مجال هذا النوع من الدراسات فى ألمانيا االتحادية تحتل تتصدر أنالجدير بالذكر من  
فيها  ن و يتعلم المشاركعلى مستوى العالم.  من نوعها ىوتعتبر هذه الدبلومة األول، اسييالسالتحليل 

ومة حيث تقدم الدبل ،عن بعد منهجًا مكثفًا في العلوم السياسيةثالثة و  تتراوح ما بين شهر مدة في
الشخصية، وتساعدكم م كم واهتماماتكاحتياجات مع تتالءم والتي االختياريةمن المواد ثرية  اعروض

لمساعدة الدبلومة خبراء متخصصين  كما توفر .على االحتراف كمتخصصين في العلوم السياسية
 ياسيالسعملهم  فيالنجاح  التي تساعدهم علياكتساب الكفاءة السياسية  المشاركين فيها من

 :التعليم

من كبر عدد من المشاركين أحتى يتمكن  ؛التعليم يكون عن طريق الدراسة عن بعد أسلوب
 ،ألمانياالتواجد فى تفرض عليهم  وال، أوقاتهموحسب  إقامتهمهذه الدبلومة من مكان الحصول على 

تعليم المهنة المرافقة ابعة حيث يمكنكم من مت، ا للتعليم المتقدم والمنظم ذاتياومدتها مرنة وموجه طبق
 .لكم دون مشاكل

  : المجموعات المستهدفة

 فيهذه الدبلومة السياسية بنظام الدراسة عن بعد توجه وتستهدف األشخاص الذين لديهم معرفة 
اكتساب المعرفة السياسية و يشترط االنتساب  فيمجال المهنة، والذين لديهم كفاءة وسطية ويرغبون 

 دبلومة:لهذه ال

 .”كلية العلوم السياسية الضروري وليس من “الكليات الجامعية  إحدىلشهادة من  يكون حامال أن -

 .الدراسة المتوسطة ولديه خبرة مهنية أوالمعاهد المهنية  إحدىلشهادة من  يكون حامال أن -

 .على الشهادة الثانوية ولديه خبرة مهنية يكون حاصال أن -

 :مدة الدراسة



المكان الدبلومة وشغله  فيأشهر .. يحصل المشارك بعد تسجيله  3ويوصى بمدة الدراسة  يستحسن
وفقا ويستطيع من خاللها أن يحدد بنفسه مدة الدراسة  ،الدراسة عن بعد على النماذج الدراسية في

ويحصل المشارك بصفته باحثا  .لتقصير المدة إلى شهر أو إلى حد أقصى تمدد إلى ثالثة أشهر
-ألمانيا  فيالديمقراطي األلماني )ومقره سياسيا على شهادة مع درجاته وشهادة دبلومة من المركز 

معتمدة باجتياز الدبلومة من المركز ( بدون ذكر الدرجات، كما يحصل المشترك على شهادة برلين
 .الديمقراطي العربي

 :محتويات الدراسة

  :ع ثالثة نماذج أساسيةن مو المشارك الدراسة يتعامل أثناء في 
 السياسيالنظرية السياسية والفكر  -1
 النظم السياسية -2
 العالقات الدولية -3 

 االختبارات:

 منزلية لكل نموذج أعمال -1 
 مشروع التخرج أوكتابة بحث  -2 

 :خدمة الدراسة

 .ختباريةالنماذج األساسية واال  -
ل المشاركين )األعمال المرفقة من قب أوللدراسات المصاحبة  االختباراتتصحيح  - 
  ".نقد بناء مفصل من خالل المدرسين"والتطبيق العملي من قبيل  (المنزلية

  .والتقييم لمشروع التخرج االعتناء-
  .الفترة الدراسية أثناء فيرعاية بشكل شامل  -
  .نا حتى نهاية الدبلومةعند الحاجة تمدد الدراسة وتستمر الرعاية مجا -
المدرسين ) دردشة على  إشرافمساهمات ومشاركة المواضيع المرتبطة من قبل  في -
  .(االفتراضيةغرفة الصف  فيأوقات الدوام  – اإلنترنت

  .آخرينمنتديات للتبادل مع مشاركين  -



 .نبرلي ضافية وحضور ورش عمل في حال تواجدكم فىإ: مراجع ختياري ا -

  :رسوم الدراسة

أشهر ولمن لم يحمل شهادة جامعية  3يورو لمدة تتراوح من شهر إلى  1200بمعدل   -
 .الخبرة الكافيةولديهم 

 .أشهر 3يورو ولمدة  1000بمعدل  -
 .يورو لمدة شهر 750بمعدل  -
 كلية العلوم السياسية. يورو لمدة شهر لطلبة 500بمعدل  -
يورو وتكون رسوم الدراسة المذكورة أعاله  ″200“االمتحان النهائي ولمرة واحدة رسوم  -
 مستقل عن رسوم االمتحان.بشكل 

 السياسي ؟هو التحليل  ما

دراك دوافعها“التحليل السياسي هو  أي أن التحليل ”. الفهم الدقيق لمسار األحداث السياسية وا 
تصور تحليل حد منهما على سؤال رئيس ال يمكن يجيب كل وا ،السياسي يتضمن شقين أساسيين

 :سياسي ال يجيب عنهما
 هو الفهم الدقيق لمسار األحداث, وهو يجيب على السؤال األول, ماذا حدث؟ الشق األول:

ونقصد بالفهم الدقيق هنا سبر أغوار الحدث السياسي وعدم الوقوف عند حد المعرفة السطحية, فقد 
وليس المقصود  .وهكذا .. شيئا غير باطنه هوقد يكون ظاهر  ،ن معنىأكثر ميحتمل الحدث السياسي 

المقصود به المعرفة بل  ،أو صورته األخيرة الظاهرة فقط ،اللحظة الراهنة للحدثمسار الحدث ب
طبيعة الشخصيات لباإلضافة إلى اإلدراك  ،والوقائع الراهنة ذات االرتباط ،التاريخي بالبعدواإللمام 
 .الفاعلة ذات الصلة بالحدث أو الظاهرة محل الدراسة أو التحليل والدول

 ويجيب على السؤال الثاني, لماذا حدث؟ ،دراك األسباب الدافعة لهذا الحدثهو إ الثاني:
ثم يذهب يبحث عن  ،بل يعتني بها بداية ،جرد الدوافع الظاهرة البادية فقطوهنا ال يقف المحلل عن م

. فية التي ربما ال يدركها غير المتخصصين والعارفين بأصول التحليل السياسياألسباب األخرى الخ
كون مرحلة اإلدراك تفيد اإلحاطة والشمول بكافة المعرفة األولية، مرحلة  تتجاوزفاإلدراك مرحلة 

 .األسباب والدوافع الممكنة والمحتملة وعدم الركون إلى بعضها فقط



  ما أهمية التحليل السياسي؟

مجال  ال ،ردد من أن العالم بات قرية صغيرةيشهد على أهمية التحليل السياسي ما يت
 األوروبيةومن ثم نجد أن الحدث السياسي الذي يقع في إحدى الدول  ،عن بعد جغرافيللحديث فيه 

 حتى تترك بصماتها ،المتحدة األمريكية تتعدى آثاره ذلك النطاق والحيز الجغرافيأو في الواليات 
على سبيل المثال تركت تأثيرها  2001سبتمبر  11 أحداث فإن ،البشرية جميعهاشئنا أم أبينا على 

وهو الذي قد يجهل الحدث وأسبابه ودواعيه  ،لذي ال شأن له بالسياسة وعالمهاا اإلنسانذلك على 
 . ويكون فقط ضحيته

 ،الحياة المعاصرةوريات ن التحليل السياسي بات من ضر إفيمكن القول  ،وأيا ما كان األمر
أو أولئك الراغبين  ،أو المهتمين عامة بالشأن السياسيلرجل الدولة الذي مجال عمله السياسة سواء 
أبوابهم بدال من أن تطرق الحوادث  ،يكونوا على دراية تؤهلهم لفهم ما يدور في قريتهم الصغيرةأن 

أن يكونوا من صناع الحدث أو العالمين  ، في الوقت الذي كان بوسعهمويكونوا من بين ضحاياها
 .ومآالتهبدوافعه 

 :  ختم الجودة

عن بعد بموجب رخصة وسماح الدولة األلمانية من  السياسيدراسة التحليل  فيهذه الدبلومة 
دارة الجودة التعليمية من اتحاد الجمعيات إبمقتضى معيار  وأيضا ،برلين في المركزي الجهاز خالل 
 ألمانياابة التعليمية فى جمهورية تشهد عليها النق والتي ،مة الشهادة المهنية التعليميةعالحاملة 
 ” bildungsverband “e. v. : االتحادية

  -: الدراسة عن بعد فى التفصيل -
  -( : Matrix ) مفهوم خطة تعليم منظومة -

 ةمركبة من ثالث هيظومة والتي مفهوم التعليم فى دبلومة الدراسة عن بعد ,تسمح بفهم المن
 : مجاالت مهنية ةاختصاصات وثالث

كفاءة  ،الكفاءة ،الجودة"دراسة التحليل السياسي عن بعد:  لدبلومة ( Matrix ) مفهوم منظومة
 أساليب، االختصاصمعرفة ، نظامي: اختصاص = تأهلك التعليمي األولى" االختصاص
 . االختصاص

 : فى دبلومة التحليل السياسي للدراسة عن بعد مهنيالالمزيد من تأهيلكم 
 : مجاالت الخبرة



 . فلسفة التأمل الذاتي ،معرفة المنهاج ،معرفة عملية

 :  مجاالت االختصاصات والكفاءة

 : والكفاءة الصحفية االختصاصالجودة السياسية ترتكز على 
يجب على ، واألبحاثالتقارير  دادإعمجاالت  فيحيث كفل وضمن معرفة الخبراء الالزمة 

 .الموضوع فيعلى علم ممتاز  لين السياسيين حول هذه المنظومةالمحل
تنقص الباحثين من حولنا والذين هم فقط تعليمهم  كثيرا ما التيالقاعدة  أوبهذا األساس 

نشاءعمق المضمون  إلىوليس لديهم معرفة خاصة عميقة.حيث يأخذكم بشكل عام  تخصص  وا 
 . لزاميةإمع المشاركين مسبقا عن بعد وان شروط قبوله التأهيل المهني 

 : النظرية السياسية -أوالا 

تهتم النظرية السياسية بدراسة األساس الفلسفي والفكري والتاريخي للسياسة، ويغلب على 
لنظرية النظرية السياسية الطابع الفلسفي؛ ويرجع ذلك لصعوبة التجريب في مجال السياسة، فا

 السياسية أقرب إلى فلسفة السياسة منها إلى علم السياسة.
 وتختلف فلسفة السياسة عن علم السياسة من ثالثة أوجه هي:

الموضوع: حيث أن فلسفة السياسة ال يتوقف دورها عند دراسة الواقع، بل يدرس  -1
 األهداف والغايات.

 المجال: حيث تقوم فلسفة السياسة ببناء نظريات شاملة وليس جزئية كالعلم. -2
 غير ثابتة. فهيمعايير الثبات: حيث أن ما يتميز بالثبات هو العلم، أما الفلسفة  -3

ويحدد البعض دور النظرية السياسية بجمع الحقائق دون التعليق عليها، بينما يرى البعض 
مع الحقائق إلى دراسة األفكار السياسية، والُمثل السياسية، والشرعية اآلخر أنها تتعدى مرحلة ج

 السياسية، ومفاهيم العدل والحرية والسالم .. الخ.
النظرية األخالقية  -1ويذهب "ماكيفر" إلى أن النظرية السياسية تشمل أربعة مجاالت هي: 

اكتشاف  -4لألفكار السياسية  غوي اللالتحليل  -3الدراسة التاريخية لألفكار السياسية  -2للسياسة 
التعميمات الخاصة بالسلوك السياسي وتنظيمها داخل أنساق متكاملة. ويرى أنها أقرب إلى التأمل 

 الفلسفي من أي شيء آخر.



وبناء على ذلك، فإن النظرية السياسية لها أصول عديدة تجريبية وفلسفية، وأهم تلك 
ابها من الواقع، كنظرية أفالطون حول تعاقب أنظمة يستمدها أصح التي هيالنظريات السياسية 

 استمدها من التجربة السياسية اليونانية. التيالحكم 

 :النظم السياسية -ثانياا 

التي  Comparative Governments وأول ما تبحثه النظم السياسية هو الحكومات المقارنة 
تدرس النظم السياسية فى العالم المتقدم تقوم بدراسة المؤسسات الدستورية والسياسية والحزبية، كما 

 والعالم النامي، وما يرتبط بها من دراسة أنواع الدساتير وأهدافها، وكل ما يتعلق بأشكال الحكومات.
ورغم أهمية دراسة أشكال الحكومات، إال أن هناك من يرى أنه يجب أال تقتصر دراسة النظم 

ا في المؤثرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية السياسية على ذلك فقط، ولكن يجب أن تبحث أيض
التي تحدد الشكل الذي تتم به ممارسة السلطة، على أساس أن هذه المؤثرات تشكل البيئة التي تنشأ 

إطار البيئة  فيوأن هذه المؤسسات ليس لها قيمة إال  –بشكلها القانوني  –فيها المؤسسات السياسية 
مواجهة غيره من المجتمعات،  فيات هي التي تحدد مالمح المجتمع التي تنشأ فيها، فهذه المؤثر 

فتجعله مثاًل مجتمعًا إسالميًا أو عربيًا أو التينيًا. وهنا يأتي دور علم السياسة، حيث يقوم بتفسير 
المؤسسات السياسية من خالل معرفة عالقتها بالبيئة التي تنشأ فيها. وبالتالي تصنيف هذه 

تنشأ فيها؛ وذلك لمعرفة االرتباط بين  التيت تتناسب مع البيئة الحضارية المؤسسات فى مجموعا
المؤسسات السياسية وثقافة المجتمع الذي قامت فيه. وبذلك نجد أن علم السياسة يدرس ما لم تدرسه 

 الدراسات القانونية؛ ألنه تخطى دراسة األشكال إلى التحليل والتفسير.

 الحياة السياسية:  -ثالثاا 

إلى العالقة المتبادلة بين المؤسسات  Political Lifeمصطلح "الحياة السياسية" يشير 
السياسية الرسمية، وبين قوى المجتمع غير الرسمية من أجل تحقيق التوازن داخل المجتمع. وهنا البد 

تسير  التيالذي هو تصور للحالة  Political systemمن اإلشارة إلى مصطلح "النسق السياسي" 
المؤسسات السياسية، ال على المستوى الدستوري، ولكن عندما تتأثر بالقوى االجتماعية عليها 

الالرسمية وتؤثر فيها. ولذلك تعرف الحياة السياسية بأنها "عالم قوى المجتمع الوطني الرسمية وغير 
 Socialالرسمية عندما تتفاعل مع بعضها البعض من أجل تحقيق التوازن أو الضبط االجتماعي 

Order ."داخل المجتمع 



ذا كانت المؤسسات السياسية الرسمية طرفًا  ذلك النسق، فإن الطرف الثاني هو قوى  فيوا 
عملية صنع القرار السياسي. وتنقسم قوى  فيالواقع االجتماعي التي تشارك تلك المؤسسات الرسمية 

ق أهداف سياسية، الواقع االجتماعي إلى تنظيمات لديها وسائل معينة تسعى من خاللها لتحقي
كاألحزاب السياسية، وأخرى لديها وسائل ولكن من أجل تحقيق أهداف غير سياسية، مثل جماعات 

النقابات العمالية ومنظمات الشباب والهيئات الدينية، والتي يشارك المواطن عن  فيالضغط المتمثلة 
 السلطة الرسمية وتوجيهها. طريقها فى الحياة السياسية، حيث يتخذ الجماعة وسيلة في التأثير على

نما يشارك فيها  وال تقتصر الحياة السياسية على أنشطة األحزاب وجماعات الضغط، وا 
مجال السياسة هو حكم عقلي يكّونه الفرد من خالل تجاربه  فيالمواطن باتجاهاته وآرائه. واالتجاه 

لمكانة االقتصادية، فأصحاب الشخصية، متأثرًا فى ذلك بعدة عوامل، كاالنتماء الطبقي والديني وا
الدخول التي تأتيهم عن طريق أمالك تجد أنهم محافظون، بمعنى أنهم يريدون إبقاء الوضع على ما 
هو عليه حتى ال تتأثر أمالكهم بأي تغيير سياسي، أما الذين ال ترتكز دخولهم على أمالك فإنهم 

 يريدون تغيير الوضع القائم .. الخ.
 Publicمواطن وآرائه المعبرة عن هذه االتجاهات إلى الرأي العاموننتقل من اتجاهات ال

Opinion  فالرأي هو كالم يعبر عن اتجاهات الفرد ومعتقداته المكتسبة من ثقافة بيئته، فهي فى
البداية تكون ميواًل، ثم تتحول إلى اتجاهات، فإذا عّبر عنها الفرد أصبحت رأيًا. أما الرأي العام فهو 

أعضاء جماعة معينة عن رأيهم عندما يشتركون في االهتمام بقضية معينة. ويتحدد محصلة تعبير 
التأثير على السياسة العامة، وذلك ما يحدده  فيالدور السياسي للرأي العام من خالل قدرة الناس 

نظام الحكم القائم هل هو ديمقراطي أم ديكتاتوري، وتحاول كل الحكومات ما عدا التعسفية منها أن 
 ن قراراتها مؤَيدة من الرأي العام ولو عن طريق الرأي العام الموَجه.تكو 

فى بث الدعاية من أجل توجيه الرأي  Information Mediaوهنا يبدأ دور وسائل اإلعالم 
العام، فالتجمع فى مكان واحد يجعل قبول الناس لرأي معين مسألة سهلة؛ ألن الناس يتأثرون 

بسيكولوجية الحشد. وهذا األمر ليس حديثًا ولكنه معروف منذ  ببعضهم البعض، وذلك ما ُيعرف
في الذهن  Propagandaالقدم، إال أن وسائل اإلعالم الحديثة جعلته أكثر تأثيرًا. وتثير كلمة "دعاية" 

أن هناك نوعًا من الخضوع للعاطفة ولو عن طريق الخداع المقصود، إال أن المصطلح فى معناه 
 من ذلك، فاألصل في الدعاية أن تكون محايدة. العلمي ال يعني شيئاً 

وهى البيئة التي تعمل داخلها النظم  Political Cultureوهنا يأتي دور "الثقافة السياسية" 
السياسية، فالثقافة السياسية جزء من الثقافة األشمل تتأثر بها وال توجد بدونها، فتتحدد مالمح وسمات 



العامة للمجتمع. وللثقافة السياسية تأثير هام على العمليات  الثقافة السياسية من خالل الثقافة
السياسية، فثقافة المواطنين تحدد نوعية مطالبهم وكيفية التعبير عن هذه المطالب، فعندما يقتنع 
المواطن من خالل ثقافته أن مشاركته واجب وطني، فإنه يشارك بحماس وبشتى الطرق سواء بالقول 

أو االعتصام .. الخ، وكذلك نجد أن السلبية السياسية وعدم المشاركة هي أو الكتابة أو التظاهر 
نتيجة لموروث ثقافي يربي المواطنين على أفضلية عدم المشاركة في السياسة، وكان هذا األمر 

 يناير. 25واضحًا جدا في مصر قبل ثورة 

 : العالقات الدولية -رابعاا 

تمعات من عالقات. وينقسم علم العالقات الدولية يتناول علم العالقات الدولية ما بين المج
 إلى ثالثة فروع هي: 

فروق القوة بين الدول وتأثير ذلك على سياساتها، وفى  فيالسياسة الدولية: ويبحث  -1
 المجتمع الدولي. فيالسياسة الخارجية للدول وردود أفعالها 

منظمات الدولية، سواء التنظيم الدولي: ويبحث في األسباب التي أدت إلى قيام ال -2
ودور  Arab Leagueأو المحلية كجامعة الدول العربية United Nationsالعالمية منها كاألمم المتحدة 

 هذه المنظمات في حفظ السالم واألمن الدوليين.
 القانون الدولي: ويدرس القواعد القانونية التي تنظم عالقة الدول بعضها ببعض.  -3

ة بمعرفة األسباب التي تؤدي إلى الصراعات الدولية وما قد تؤدي إليه وتهتم العالقات الدولي
من حروب، وتبحث فى كيفية اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، وتدرس العوامل التي تؤثر في مجرى 

 الحياة الدولية فى العصر الحديث، مثل القومية واالستعمار .. الخ.
عن سياسة الدولة في الداخل، ويحدد هذه  والعالقات السياسية الدولية في الخارج تعبر

العالقات بين الدول كل من األفراد العاديين والهيئات الخاصة، وكذلك الحكومات. وتتخذ عالقات 
ما العداء. وفي حالة الصداقة  ما الحياد، وا  الحكومات ببعضها البعض ثالثة أشكال، فإما الصداقة، وا 

 مل بين الدول. وفى حالة العداء يكون اإلرهاب والعنف.هي أساس التعا الدبلوماسيةوالحياد تكون 
بأنها وسيلة االتصال السلمية للتعامل بين الدول، ويقوم بها  Diplomacy الدبلوماسيةوتعرف 

من أهم أدوات السياسة  الدبلوماسيةممثلون رسميون ينفذون سياسة دولهم فى الخارج. ولذلك تعتبر 
لتنفيذ عدة أهداف منها: تحقيق مصالح الدولة فى الخارج بما  يةالدبلوماسالخارجية للدول. وتسعى 



يتناسب مع مواردها وقوتها، تحديد النواحي التي يمكن أن ينشأ فيها خالف بين الدولتين لتجنبها قبل 
 أن تحدث، اختيار أنسب الوسائل لتحقيق أهداف الدولة فى الخارج.

م السياسة، نرى مدى اتساعه وتشعب وبعد االنتهاء من هذا العرض الموجز لمجاالت عل
آفاقه. وال نستطيع أن نفصل مجااًل من هذه المجاالت عن غيره؛ ألنها مترابطة وال يقوم الفصل بينها 

 إال بين الباحثين من أجل تسهيل عملية البحث فقط.

 :  عن بعد السياسيجل دراسة دبلومة التحليل أحجج وبراهين من 

 : جودة التدريب  -
قيمة كبيرة على ارتفاع التربوية  وعن بعد تعليمها ذ”  السياسيالتحليل ” اسة الدبلومة در 
 . المتخصصةوالجودة 

 : تعهد الجودة من خالل
 . عن بعد معرفة فنية التعليم الحديثة "السياسيالتحليل "فى دراسة الدبلومة  تطبق -
 .  الخبرة التقنية من المؤلفين المشهورين -
 . وبنفس الوقت األسس النظرية العميقة العمليالتوجيه  -
 . استمرار التبادل المهني مع الجامعات واتحادات الجمعيات السياسية -
 . ضمان رعاية المختص من خالل المدرسين -
 . الجودة من الجمعية التعليمية إدارةشهد عليها نظام  -

بعد ركزت على شمولية التعليم بنفس المعطيات  للدراسة عن السياسيدبلومة التحليل   -
 : أدناهالمذكورة 
 . تشكيلة واسعة من المحتويات فى مجاالت المواد التعليمية فى مجال العلوم السياسية -
 أوعن بعد فى التركيز على محتوى المهارات األساسية  السياسياستمرار دبلومة التحليل  -

 . بالتغيرات الحيوية ئةيثبات فى حقبة ملبال تتميز والتي ،القدراتمفتاح 
 .  وتأديبية ضمن صيغة التحليل للبحث أخالقية نبرة خاصة اجتماعية -
 بكافة احتياجاتكم كالتالي:عن بعد  السياسيدراسة التحليل دبلومة تفي  -
عليم يمكنكم اختيار محتوى الت ، حيثاالختياريةمن خالل مجموعة واسعة من النماذج   -

 .  الذي يناسبكم، دون التقيد بمناهج مفروضة مسبقا



اختيار الوقت المناسب لكم، دون التقيد بمكان أو من خالل شكل الدراسة عن بعد يمكنكم  -
 .  زمان محددين

 . ضمن ترتيب معالجة النماذج يمكنكم التحديد بحسب تقديراتكم الخاصة -
 (: األوربي االتحاد أو ألمانيا في من يقيمبالضريبية )خاص  التسوية -

 : أحكام مؤرخة فيلديها قرارات  ألمانيا فيللشؤون المالية  االتحاديةالمحكمة 
” 4 Dezember 2002 VI R 120/01 und vom 17 Dezember 2002 VI R 137/01  ” 

 


