
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 
 1. اسػ السادة الجبمؽماسية والسفاوضات

 2. رقػ السادة 3004337

 (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نعخي ساعات 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نعخي ساعات 3

 4. الستدامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب 

 5. اسػ البخنامج يؽس عمؽم سياسيةبكالؽر 

 6. رقػ البخنامج 4

 7. اسػ الجامعة الجامعه االردنية

 8. الكمية كمية االميخ الحديؼ بؼ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 

 
 

 مخطط المادة الدراسية
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 9. القدػ العمؽم الدياسية

 10. مدتؽى السادة بكالؽريؽس

 11. العام الجامعي/ الفرل الجراسي 2017/2018الثاني 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج كالؽريؽسب

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ العخبيه

تاريخ مخاجعة / مخطط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  10/7/2016 -   4/7/2016
 مخطط السادة الجراسية

.15 

 مشّدق السادة .16

 .، الداعات السكتبية، رقػ الهاتف، البخيج اإللكتخوني: رقػ السكتبما يمي الخجاء إدراج

 عامخ القخالة مشدق السادة: د. 

 

 مجرسؽ السادة .17

 .: رقػ السكتب، الداعات السكتبية، رقػ الهاتف، البخيج اإللكتخونيما يمي الخجاء إدراج

 وصف السادة .18

 .محكؽر في الخطة الجراسية السعتسجة هؽ كسا

 الى. الفائجة مؼ قجر أكبخ تحقيق وكيفية وأهجافها بالسفاوضات التعخيف الجبمؽماسية، وتطؽر باصل التعخيف خالل مؼ والسفاوضات الجبمؽماسية قزايا سةلجرا السداق يتطخق 
 .الفخعية الجبمؽماسية والتخررات القؽى، تؽازن  التجخل، وعجم الديادة قزايا مثل عالقة ذات اخخى  قزايا جانب
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 ريذ السادة ونتاجاتهاتجأهجاف  19.

حيث وصمت الجبمؽماسية الى آفاق ججيجة تػ بسقتزاها تعديد  ،والعالقات الجولية عمػ الدياسةاطار في  بحقل الجبمؽماسية كسؽضؽع رئيدييهجف هحا السداق الى التعخيف 
قطعت اشؽاطا بعيجة خاصة مع تشامي شبكات و قشرمي. لقج تطؽرت الجبمؽماسية العالقات الجولية بيؼ اشخاص القانؽن الجولي العام عؼ طخيق زيادة التبادل الجبمؽماسي وال

ق سياسة الدمػ والحخب وحساية ورعاية السرالح الستبادلة بيؼ الجول، بحيث اصبحت االداة االساسية في اعجاد وتشفيح اهجاف الدياسة الخارجية لمجول وهي السجخل االساسي لتحقي
ؼ ذلغ، اصبحت الجبمؽماسية تدتشج الى اطار قانؽني عمسي واضحت تدتشج ايزا الى مهارات وقجرات فشيه خاصه، فهي عمػ يجرس وفؼ يتقؼ مرالح الجول واالفخاد. فزال ع

 عام. ن الجولي الوقانؽن يمدم. تججر االشارة الى ان الجبمؽماسية تختكد في تشعيسها وقؽاعجها واصؽلها عمى القانؽن الجبمؽماسي الحي يعج جدءا مؼ القانؽ 

 
ومخاحل تطؽرها وتؽضيح نعام السدايا والحرانات  وسساتها الخئيدةمفهؽمها وتؽضيح  بالجبمؽماسيةعمى ما تقجم، سؽف يتشاول هحا السداق بالبحث والجراسة التعخيف  بشاء  

 السعخفي. الجانب الطمبة في قجرة الجبمؽماسية بهجف تطؽيخ
 

 األهجاف -أ

 حقل الجبمؽماسية والسفاوضاتتهجف السادة الى تعخيف الطالب ب

 معخفة طبيعة تطؽر فؼ الجبمؽماسية كاداة اساسية الدارة العالقات الجولية

 اكداب الطالب مهارات معخفية وادراكية مؼ خالل مشاقذة الجبمؽماسية كأداة رئيدة لتشفيح اهجاف الدياسة الخارجية لمجول

 ظائف الجبمؽماسية والقشرميهالتعخف عمى تاريخ الجبمؽماسية بيؼ الجول وطبيعة الؽ 

 

 عمى... ا  يكؽن قادر  أنالسادة  إنهاءنتاجات التعّمػ: يتؽقع مؼ الطالب عشج  -ب

 معخفة تاريخ تطؽر الجبمؽماسية والعسل الجبمؽماسي

 االلسام بالتاريخ الجبمؽماسي وعسمية تقشيؼ القؽاعج الشاظسة لمعسل الجبمؽماسي

 الجبمؽماسية والقشرميهالحرؽل عمى فكخة عؼ طبيعه الؽظائف 

 التعخف عمى مفهؽم السفاوضات وفؼ ادارة العالقات الجولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لها والججول الدمشي السادة الجراسية محتؽى  .20
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 السحتؽى  األسبؽع السجّرس نتاجات التعّمػ الستحققة التقييػ أساليب السخاجع

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االهجاف 
 لسؽضؽعه في الخطةا

التأصيل الشعخي لسعشى  االول عامخ القخالة د. 
  الجبمؽماسية ومفهؽمها

 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االهجاف 
 السؽضؽعه في الخطة

نذأة وتطؽر الجبمؽماسية:  الثاني
 الجبمؽماسية عبخ العرؽر

 عطمة عيج الفطخ السبارك الثالث    

 

 االمتحانات 
 لسشاقذاتا

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االهجاف 
 السؽضؽعه في الخطة

 -اشكال العسل الجبمؽماسي والخامذ الخابع 
الجبمؽماسية والعالقات 

الجولية:القانؽن 
الجبمؽماسي،الجبمؽماسية 

الخارجية، والدياسة 
 الجبمؽماسية كسهشه

 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االهجاف 
 طةالسؽضؽعه في الخ

الؽظائف  والدابع الدادس 
 /الجبمؽماسية

الحرانات نعام 
 واالمتيازات

 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

 التالية: الشذاطات واالستخاتيجيات التجريديةتطؽيخ نتاجات التعمػ السدتهجفة مؼ خالل  يتػ
 العرف الحهشي والحؽار الجاد-
 بط بيؼ الستغيخاتتبادل االراء ومهارات االستشتاج والخ -
 حث الطالب عمى التحزيخ السدتسخ-
 القخاءة الشقجية وتطؽيخ مهارات االستقخاء-

 التقييػ ومتطمبات السادة أساليب .22

 التقييػ والستطمبات التالية: أساليبخالل مؼ  السدتهجفة نتاجات التعمػ تحققإثبات  يتػ
 % 30امتحان نرف الفرل -
 %15السادة الجراسية اعجاد تقخيخ باحجى مفخدات -
 %15السذاركة -
 %40االمتحان الشهائي -

 تقييػ قجرات الطالب عمى الحؽار والسشاقذه-

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 : اخح الحزؽر والغياب بذكل يؽميوالغياب سياسة الحزؽر -أ

 الؽقت السحجدت في وتدميػ الؽاجبا اتالغياب عؼ االمتحان -ب
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 والرحة إجخاءات الدالمة -ج

 الغر والخخوج عؼ الشعام الرفي -د

 إعطاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تدهػالتي و الجامعة ب الستؽفخة الخجمات -و

 السعجات واألجهدة السطمؽبة .24

 

 السخاجع .25
 

 السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمسؽضؽعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ

 (2009، )عسان: دار الثقافةبمؽماسية: نذأتها وتطؽرها وقؽاعجها الج، عمي الذامي -

 2000، دار السديخة لمطباعه والشذخ، الجبمؽماسية السعاصخة واستخاتيجية ادارة السفاوضات، ثامخ كامل دمحم -

 2012والجبمؽماسية، مؤسدة طيبة لمشذخ والتؽزيع،  التفاوض الحسيج، فؼ عبج دمحم صالح -

 2005أصؽل العالقات الجبمؽماسية والقشرمية، السخكد العمسي لمجراسات الدياسية،  عبجالفتاح الخشجان، -

  .التعميسية الكتب السؽصى بها، وغيخها مؼ السؽاد  -ب

 
 (2009، )عسان: دار الثقافةالجبمؽماسية: نذأتها وتطؽرها وقؽاعجها ، عمي الذامي

 معمؽمات إضافية 26.

 
 

 
 اريخ: الت - ------------------------التؽقيع: الة عامخ القخ د.  اسػ مشدق السادة:

 --------------------------------- التؽقيع ---------- ---------------/ القدػ: مقخر لجشة الخطة 
 -------------- ------------------- التؽقيع -------------------------رئيذ القدػ: 

 --------------------------------- التؽقيع -------------------------الكمية:  مقخر لجشة الخطة/
 --------------------------------التؽقيع -------------------------------------------العسيج: 

 
 
 
                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            

                  قدػالرئيذ                                                                                                             
     مداعج العسيج لزسان الجؽدة                                                                                                    

 الجراسية السادةممف                                                                                           


