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الجامعة األردنية
مركز االعتماد وضمان الجهدة

مخطط المادة الدراسية
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اسم المادة

الشظام الدياسي واالقترادي الدولي

.2

رقم المادة

3001303

الداعات السعتسدة (نظرية،عسمية)

3

الداعات الفعمية (نظرية ،عسمية)

3

.4

المتطّلبات الدابقة/المتطلبات المتزامنة

ال يهجد

.5

اسم البرنامج

فض نزاعات

.6

رقم البرنامج

2

.7

اسم الجامعة

الجامعة االردنية

.8

الكلية

االمير الحدين بن عبد هللا الثاني لمدراسات الدولية

.9

القدم

العالقات الدولية والدراسات الدبمهماسية والدراسات اإلقميسية

.10

مدتهى المادة

ماجدتير

.11

العام الجامعي /الفرل الدراسي

 2012/2013الفرل االول

.12

الدرجة العلمية للبرنامج

ماجدتير

.13

األقدام األخرى المذتركة في تدريس المادة

ال يهجد

.14

لغة التدريس

االنجميزية

.15

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية /تاريخ

الفرل الثاني 2013

.3

مراجعة مخطط المادة الدراسية

مشدق السادة
ّ .11
الرجاء إدراج ما يمي :رقم السكتب ،الداعات السكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني.

الدكتهر وليد ابه دلبهح
24842

Email: dr_waleedd@yahoo.com
السبعبث المكتبيت(

)

 .71مدرسو المادة

الرجاء إدراج ما يمي :رقم السكتب ،الداعات السكتبية ،رقم الهاتف ،البريد اإللكتروني.

الدكتهر وليد ابه دلبهح
24842

Email: dr_waleedd@yahoo.com
السبعبث المكتبيت(

)

 وصف المادة.71

.:كسا هه مذكهر في الخظة الدراسية السعتسدة
This course is designed to be targeted to the graduate students of world politics with little prior
knowledge in economics. In it, the course attempts to further enlighten the students of the
indispensable relationship between economics and politics. To what extent politics influence
economics at some given time within a particular area and vice versa? In other words, the course will
generally study the close correlation between states and markets. At particular stage, the course is
expected to examine the significant role of non sate actors in terms of international organizations
and/or 'international regimes' such the World Bank, International Monetary Funds, and World Trade
Organization as prominent influential players affecting states and markets alike. Accordingly, a
number of issues are expected to be discussed in forms of: Free Trade Area, economic and political
developments, North-South relations, etc. Indeed, as the growing significance of IPE academia
escalated profoundly for the past few decades (which was initiated in the 1970s) the globalization
dimension of IPE deems an eminent component of the study and thus it will be heavily considered
throughout the course discussions.

 أهداف تدريس المادة ونتاجاتها.19

 األهداف-أ



To introduce and explore the main theoretical perspectives and debates in the study of IPE;



To offer an understanding of the origins, development, and global significance of the of IPE;



To discuss a series of policy-relevant questions associated with these studies;



To assess contemporary debates about the future of IPE.



To develop students’ skills in the effective collection and interpretation of information.



To develop students’ abilities to argue cogently, concisely and critically.

الجامعة األردوية
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 .20محتهى السادة الدراسية والجدول الزمشي لها
المحتهى

األسبهع

المدرس
ّ

نتاجات التعّلم المتحققة

أساليب التقييم

المراجع

االسبهع االول

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

من خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

االسبهع الثاني

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

3. Understanding power: its different facets and apparatus
within IPE perspective.

االسبهع الثالث

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

4. IPE as a study of Globalization and Global Issues: The
Environment, Economic development, Political
development, Human Rights, Democratization, and Security

االسبهع الرابع

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

5. North-South relations: Foreign Aid/ International
Assistance

االسبهع الخامس

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

6. Regionalism and the Euro-Mediterranean Partnership

االسبهع الدادس

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

7. International Regimes

االسبهع الدابع

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

8. International Institutions and Organization

االسبهع الثامن

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

9. Examining the key significant role of the role of
Transnational and Multinational Corporation in shaping
political as well as economic outcomes globally.

التاسع والعاشر

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

الحادي عذر

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

and

Economics

1. Introduction to International
International Political Economy

2. Theories of International Political Economy

مراجعة االبحاث والتقارير

والثاني عذر

مراجعة االبحاث والتقييم الثالث والربع
عذر

د .وليد ابه دلبهح

مرفقة

مه خالل االمتحان واالبحاث

مرفقة مع المراجع

الجامعة األردوية
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 .2الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية

يتم تظهير نتاجات التعمم السدتهدفة من خالل الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية التالية:

 .1تقديم المادة من خالل data show
.2اعداد االبحاث
.3اعداد تقارير االسبهع

 .4النقاش الرفي المعتمد
 .22أساليب التقييم ومتطلبات المادة

يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتهدفة من خالل أساليب التقييم والستظمبات التالية:

 .1االمتحان االول والثاني
.2تقييم االبحاث

 .3اعداد التقارير
 .22السياسات المتبعة بالمادة
أ -سياسة الحزهر والغياب
من خالل االنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنية
ب -الغياب عن االمتحانات وتدميم الهاجبات في الهقت السحدد
من خالل االنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنية
ج -إجراءات الدالمة والرحة
د -الغش والخروج عن الشظام الرفي
من خالل االنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنية
ه -إعظاء الدرجات

)Mid-term examination (25%
)Presentation (10%
)Research Paper (25%
)Final Exam (40%

و -الخدمات الستهفرة بالجامعة والتي تدهم في دراسة السادة:
 .1مختبرات الحاسهب
.2مكتبة الجامعة االردنية
 .24السعدات واألجهزة السظمهبة
 .1اجهزة كسبيهتر في كل قاعة
 .2جهاز  data showفي كل قاعة
 smart bort.3في كل قاعة
 .22السراجع
أ -الكتب السقررة ،والقراءات التي يجب عمى الظالب تغظيتها لمسهضهعات السختمفة لمسادة.
;1. Steven Gill and David Law, The Global Political Economy (Hemel Hempstead
2. Harvester-Wheatsheaf, 1988).
)3. Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton: Princeton UP, 1987
4. Susan Strange, States and Markets (London: Pinter 1994, second edition).
5. Richard Stubbs and Geoffry Underhill (eds), Political Economy and the Changing Global Order
(London: Macmillan, 1994).
6. Robert Tooze and Craig Murphy (eds), The New International Political Economy (London:
Macmillan, 1991).
 .26معمهمات إضافية
يتم في نهبيت كل فصل عمل تقييم من قبل الطلبت لعضو هيئت التدريس يرفق ببلتقرير الفصلي للمبدة

اسم مشدق السادة :الدكتهر وليد ابه دلبهح التهقيع - ------------------------ :التاريخ------------------ :
مقرر لجشة الخظة /القدم ---------- --------------- :التهقيع---------------------------------
رئيس القدم ------------------------- :التهقيع------------------- --------------
مقرر لجشة الخظة /الكمية ------------------------- :التهقيع---------------------------------
العسيد ------------------------------------------- :التهقيع-------------------------------
ندخة

إلى:
رئيس القدم
مداعد العسيد لزسان الجهدة
ممف السادة الدراسية

