
 في الخّظة الدراسية لدرجة الماجدتير
 فض النزاعات

 ) مدار الرسالة (
 

 أحكام وشروط عامةأوالً:  

 تتفق ىحه الخظة مع تعميسات بخامج الجراسات العميا الشافحة. .1
 التخررات التي يسكن قبهليا في ىحا البخنامج : .2
 بكالهريهس في أي حقل من حقهل السعخفة. . أ

 

   شروط خاصة:ثانيًا:   
 يكهن التجريذ في البخنامج بالمغة اإلنجميدية. .1
 %( من السفاضمة لغايات القبهل.11اجتياز مقابمة شخرية أمام لجشة تذكل في الكمية، وتعظى ندبة ) .2

  

 :( ساعة معتمدة مهّزعة كما يمي33تتكّهن مهاد هذه الخّظة من )ثالثًا:   
 معتمدة كما يمي:( ساعة 15مهاد إجبارية: ) .1

 المتظمب الدابق عممي نظري  الداعات المعتمدة اسـم المـادة رقم المادة
 - - 3 3 نظخيات العالقات الجولية 3111711

 - - 3 3 نظخيات الشداع 3111721

 - - 3 3 السفاوضات 3111721

 - - 3 3 )محاكاة(الشداعات الجولية  3111723

 - - 3 3 في الجراسات الجولية  مشاىج البحث العمسي 3112711
 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يمي:9مهاد اختيارية: ) .2
 المتظمب الدابق عممي نظري  الداعات المعتمدة اسـم المـادة رقم المادة
 - - 3 3 الدياسة الخارجية 3111712

 - - 3 3 بشاء الدالم 3111725

 - - 3 3 القانهن الجولي العام 3111714

 - - 3 3 الثقافة، الجين والشداع 3111726

 - - 3 3 دراسات إستخاتيجية وأمشية 3111711

 - - 3 3 األردن وإدارة الشداعات الجولية 3111724

 - - 3 3 أدوات تجخل الظخف الثالث "الهساطة" 3111727

 

 (.3771799( ساعات معتمدة ورقمها )9رسالة جامعية ) .3

 2715   رقم الخطة



 الماجدتير فيالخّظة الدراسية لدرجة 
 فض النزاعات

 ) مدار الذامل (
 

 أحكام وشروط عامةأوالً:  

 تتفق ىحه الخظة مع تعميسات بخامج الجراسات العميا الشافحة. .1
 التخررات التي يسكن قبهليا في ىحا البخنامج : .2
 بكالهريهس في أي حقل من حقهل السعخفة. . أ

 

   شروط خاصة:ثانيًا:   
 التجريذ في البخنامج بالمغة اإلنجميدية.يكهن  .1
 %( من السفاضمة لغايات القبهل.11اجتياز مقابمة شخرية أمام لجشة تذكل في الكمية، وتعظى ندبة ) .2

 

 :( ساعة معتمدة مهّزعة كما يمي33تتكّهن مهاد هذه الخّظة من )ثالثًا:   
 

 ( ساعة معتمدة كما يمي:24.  مهاد إجبارية: )1
سـم المـادةا رقم المادة  المتظمب الدابق عممي نظري  الداعات المعتمدة 
 - - 3 3 نظخيات العالقات الجولية 3111711

 - - 3 3 القانهن الجولي العام 3111714

 - - 3 3 بشاء الدالم 3111725

 - - 3 3 نظخيات الشداع 3111721

 - - 3 3 السفاوضات 3111721

"الهساطة"أدوات تجخل الظخف الثالث  3111727  3 3 - - 

 - - 3 3 الشداعات الجولية )محاكاة( 3111723

 - - 3 3 مشاىج البحث العمسي في الجراسات الجولية 3112711
 

 
 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يمي:9مهاد اختيارية: ) .2
 المتظمب الدابق عممي نظري  الداعات المعتمدة اسـم المـادة رقم المادة
 - - 3 3 الدياسة الخارجية 3111712

 - - 3 3 الشظام الدياسي واالقترادي الجولي 3111713

 - - 3 3 (1الجبمهماسية ) 3111715

 - - 3 3 ( 2الجبمهماسية ) 3111716

 - - 3 3 الثقافة، الجين والشداع 3111726

 - - 3 3 األردن وإدارة الشداعات الجولية 3111724

وأمشية دراسات استخاتيجية 3111711  3 3 - - 
 
 

 (.3771798.  االمتحان الذامل )3

 2715   رقم الخطة



 وصـف المــــواد

 
 ساعات معتمدة( 3)             ( نظريات العالقات الدولية3771771)

تتشاول ىحه السادة نظخيات العالقات الجولية التقميجية والسعاصخة لسداعجة الظالب عمى تكهين فيم متقجم لمعالقات الجولية من 
دراسة مخجعيات نظخية معخوفة وتذسل: الهاقعية والهاقعية الججيجة، نظخية القهة، نظخية تهازن القهى، الميبخالية الججيجة، خالل 

 الشظخية الشقجية الجولية، نظخية ما بعج الحجاثة، الشظخية العقالنية.
 
 ساعات معتمدة(3)                                 ( الدياسة الخارجية3771772)

تتشاول ىحه السادة مفيهم الدياسة الخارجية السعاصخة وذلك لتسكين الظالب من اإلحاطة بالدمهكيات الدياسية الجولية. وفييا 
ستتم مقاربة, مفيهم الدياسة الخارجية, الفاعمهن في صشع الدياسية الخارجية. أدوات الدياسة الخارجية. تشظيم وزارات خارجية 

 ومياميا.

 
 ساعات معتمدة( 3)                                   الدالم( بناء 3771725)

ييجف ىحا السداق، إلى تحميل األسذ الشظخية والتظبيقية لسختمف السشاىج التي تعتسج في التعاطي مع مخاحل ما بعج الشداع 
جاوز الشداع ونتائجو مثل؛ والتي تيجف إلى إنجاز األىجاف اإليجابية مثل العجالة االجتساعية والسرالحة، وذلك من أجل ت

قزايا الرجمات الشفدية، اإلساءة، عجم العجالة والعشف. كسا أن السداق سهف يخكد عمى مجسهعة من الهسائل والسسارسات 
الخاصة ببشاء الدالم مثل السرالحة، عسميات حفظ الدالم، السبادئ العامة لمعجالة اإلرجاعية إضافة إلى الجيشاميكيات 

 سة بشاء الدالم .الجساعية لسسار 
 
 ساعات معتمدة( 3)                                ( القانهن الدولي العام3771774)

تتزسن ىحه السادة التعخيف بالقانهن الجولي العام وتظهرىا التاريخي وبيان مرادره وخرائرو وطبيعة قهاعجه وعالقتو بالقانهن 
الجولي وبيان حقهق الجول وواجباتيا، وكحلك بيان السدؤولية الجولية ووسائل الجاخمي، كسا تتزسن الحجيث عن أشخاص القانهن 

 حل السشازعات بين الجول. 
 
 ساعات معتمدة(3)                                (1( الدبمهماسية)3771775)

والسسارسة والتعخيف بساهية القانهن  تتشاول ىحه السادة ماهية الجبمهماسية وتظهر مفاهيسيا السختمفة وتظهرىا التاريخي في الشظخية
الجبمهماسي وتحجيج مرادره وتقشيشو وشسهليتو واستعخاض االتفاقات الجولية السشظسة لمعالقات الجبمهماسية، وتتشاول السادة كحلك 

 أجيدة الجولة السكمفة بالعالقات الجبمهماسية السخكدية والخارجية ووضعيا القانهني خارج حجود الجولة.
 
 



 ساعات معتمدة(3)                                 (2( الدبمهماسية )3771776)
لمعالقات الجبمهماسية و  1661تتشاول ىحه السادة ميارات دبمهماسية متخررة مشيا مفيهم القانهن الجبمهماسي ومعاىجتا فيشا 

 مهماسية.لمعالقات القشرمية وقهاعج البخوتهكهل وأصهل االتكيت وقهاعج المغة الجب 1663
 
 
 ساعات معتمدة(3)                                ( الثقافة، دين ونزاع3771726)

ييجف ىحا السداق إلى التخكيد عمى التبادلية ما بين الثقافة والجين من خالل بحث الجور الحي تمعبو الثقافة والجين وتحميمو 
ع الثقافة والجين عمى اعتبارىسا قهاعج رئيدة في ىهية الفخد والجساعة فيسا يتعمق بشذهء الشداع وحمو. كسا يتعاطى ىحا السداق م

والتي تؤثخ بجورىا في مدببات وديشاميكيات، ومخخجات الشداع، ووسائل التجخل. كسا يتشاول السداق تعخيف الظمبة باألنساط 
                    الدمهك في جيهد إدارة الشداع .الخئيدة لالختالفات الثقافية مثل القيم، السعتقجات، أنساط التفكيخ، أطخ التفديخ و 

 
 ساعات معتمدة( 3)                              ( دراسات إستراتيجية وأمنية3771717)

تتعخض ىحه السادة إلى السفاهيم السختمفة لالستخاتيجية واألمن وإلى التظهر الحي أصاب السفيهمين وخاصة في أعقاب 
الشظام الجولي بعج انتياء الحخب الباردة. كسا تتعخض إلى مفيهمي االستخاتيجية واألمن عمى السدتهيات  التحهالت التي شيجىا

 السحمية واإلقميسية والجولية، وإلى تفاوت مفاهيم األمن بين الجول العظسى والستهسظة والرغخى.
 
 ة(ساعات معتمد3)                                  ( نظريات النزاع3771727)

تيجف ىحه السادة إلى مداعجة الظالب عمى تظهيخ فيم متقجم لمشداع كظاىخة إندانية وذلك من خالل دراسة وتحميل الشداع من 
حيث السفيهم، التعخيف، مرادر ومدببات الشداع ضسن دراسة االطخ الشظخية العمسية االجتساعية التي حاولت تفديخ الشداع 

 كظاىخة اجتساعية إندانية.
 
 ساعات معتمدة(3)                                  ( المفاوضات3771721)

تيجف ىحا السادة إلى تعخيف الظالب باألطخ الشظخية لمسفاوضات كهسيمة لحل وإدارة الشداعات من حيث السفيهم، التعخيف، 
إلى تظهيخ ميارات البحث والتحميل خرائص وشخوط السفاوضات، االستخاتيجيات التفاوضية السختمفة. كسا تيجف ىحه السادة 

 لجى الظالب.
 
 ساعات معتمدة(3)                               ( أدوات تدخل الظرف الثالث "الهساطة"3771727)

تيجف ىحه السادة إلى تسكين الظالب من تكهين من قاعجة معخفية بالهسائل الدمسية إلدارة وحل الشداعات السختمفة والتسييد 
مثل الهساطة، التحكيم، السداعي الحسيج، السرالحة، التجخل السبكخ والجبمهماسية الهقائية، كسا تيجف ىحه السادة إلى بيشيسا 

 تظهيخ ميارات البحث والتحميل لجى الظالب.
    

 



 ساعات معتمدة(3)                                    ( النزاعات الدولية )محاكاة( 3771723)
ة عمى تظهيخ قجرة الظالب عمى دراسة التظبيقات العسمية لمجهانب الشظخية الستعمقة بالشداعات وأدارتيا من خالل تخكد ىحه الساد

 دراسة وتحميل حاالت الشداع وعسميات تفاوضية مختمفة وذلك عن طخيق انتقاء بعض من ىحه الحاالت ودراستيا.
 
 ساعات معتمدة(3)                                ( األردن وإدارة النزاعات الدولية3771724)

تيجف ىحه السادة لمجراسة وتحميل وبيان أىسية الجور األردني اإلقميسي والدياسي في إدارة الشداعات الجولية وخاصة مداىسة 
 األردن الفاعمة في عسميات حفظ وبشاء الدالم الجولية.

 
 ساعات معتمدة( 3)                                      ( مناهج البحث العممي في الدراسات الدولية3772771)

تخكد السادة عمى فمدفة العمهم االجتساعية  مادة متقجمة في القزايا السشيجية والشظخية والتظبيقية في الجراسات الجولية .
الكيفي و الكسي في  وطخق وأدوات البحث السقارن في الجراسات الجولية والجسع بين أساليب التحميل وأخالقيات البحث العمسي

كتابة التقاريخ  ترسيم واختبار وقياس العيشات, تقشيات جسع السعمهمات, تجرس السادة ترسيم البحث العمسي, العمهم االجتساعية.
  ومذاريع البحث العمسي, التحميل اإلحرائي وتظبيقاتو الحاسهبية باإلضافة إلى دراسة  نظخية المعبة وتظبيقاتيا.

 


