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 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجهدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط المادة الدراسية



 

 

 1. اسم المادة نظريات العالقات الدولية

 2. رقم المادة 3001001

 (ة،عسميةالداعات السعتسدة )نظري 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظري 3
 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالدابق اتالمتطّلب ال يهجد

 5. اسم البرنامج الدراسات الدبمهماسية

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االمير الحدين بن عبد هللا الثاني لمدراسات الدولية

 9. القدم والدراسات الدبمهماسية والدراسات اإلقميسيةالعالقات الدولية 

 10. مدتهى المادة ماجدتير

 11. العام الجامعي/ الفرل الدراسي الفرل االول 2010/2012

 12. الدرجة العلمية للبرنامج ماجدتير

 13. األقدام األخرى المذتركة في تدريس المادة ال يهجد

 14. لغة التدريس االنجميزية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2010الفرل الثاني 
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 
 مشّدق السادة .11

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 حدن السهمشيالدكتهر 
24230  

laith1993@yahoo.com 
 مدرسو المادة .71

 .الهاتف، البريد اإللكترونيالرجاء إدراج ما يمي: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم 
 الدكتهر حدن السهمشي

24230  
 
 

 وصف المادة .71

 :.كسا هه مذكهر في الخطة الدراسية السعتسدة
This module offers an advanced introduction to the main analytical traditions and controversies in modern 

theories of international relations. It is designed to allow students to develop a broad overview of 

competing theoretical traditions; to engage in some detail with literatures that are especially relevant to 

their specific research interests; and to evaluate the relevance of these literatures for thinking more 

generally about contemporary developments in international relations and world politics.  

 

https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?C=_ZxOLijZmyIQJZtq6UcLnWMTeU6NPHtv4lNIIediTz_FU2cYhQXVCA..&URL=mailto%3alaith1993%40yahoo.com
https://mail.ju.edu.jo/owa/redir.aspx?C=_ZxOLijZmyIQJZtq6UcLnWMTeU6NPHtv4lNIIediTz_FU2cYhQXVCA..&URL=mailto%3alaith1993%40yahoo.com


 

 

 
 

 تدريس المادة ونتاجاتهاأهداف  19.

 األهداف -أ
The module is especially intended to allow students to gain experience in the identification and articulation 

of research problems and the critical evaluation of research claims and scholarly argumentation. Moreover, 

students would develop research and analysis skills, the ability to apply and use those theories on analysing 

international events and interstate interaction. 
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 لها والجدول الزمشي السادة الدراسية محتهى  .20

 المحتهى  األسبهع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة التقييم أساليب المراجع

 Foundation of IR Discipline .1 االسبهع االول حدن المهمنيد. مرفقة  واالبحاث من خالل االمتحان مرفقة مع المراجع

 .Liberal Internationalism .2 االسبهع الثاني د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

  Neo-Liberalism .3 االسبهع الثالث د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

  Realism .4 االسبهع الرابع د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

  Neo-Realism .5 االسبهع الخامس د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 .Power and Balance of Power .6 االسبهع الدادس د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 
 Rationalism (International Society .7 االسبهع الدابع د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

Theory). 

 .Marxism .8 االسبهع الثامن د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 .Critical International Theory .9 التاسع د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 .Postmodernsim .10 العاشر د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 الحادي عذر  د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع
 

  11. Feminism. 

 

 Green Politics .12 والثاني عذر د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع



 

 

 

 

 .Review of the Module .13 الرابع عذر د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 Paper Presentation .14 الخامس عذر المهمنيد.حدن   مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع

 مراجعة االبحاث والتقييم الدادس عذر د.حدن المهمني  مه خالل االمتحان واالبحاث مرفقة مع المراجع
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 الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية .2

 الشذاطات واالستراتيجيات التدريدية التالية:يتم تطهير نتاجات التعمم السدتهدفة من خالل 
 data show. تقديم المادة من خالل 1
 .اعداد االبحاث2
 .اعداد تقارير االسبهع3
 . النقاش الرفي المعتمد4
 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 التالية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم السدتهدفة من خالل أساليب التقييم والستطمبات 
 . االمتحان االول والثاني1
 تقييم االبحاث.2
 . اعداد التقارير3
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحزهر -أ

 من خالل االنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنية

 الهقت السحددت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنيةمن خالل االنظمة 

 إجراءات الدالمة والرحة -ج

 الغش والخروج عن الشظام الرفي -د

 من خالل االنظمة والتعليمات المتبعة بالجامعة االردنية

 إعطاء الدرجات -ه

First exam 30%, Essay 30% and final exam 40%. 

  

 

 

 



 

 

 

 :في دراسة السادة تدهمالتي و الجامعة بالستهفرة  الخدمات -و

 مختبرات الحاسهب. 1

 مكتبة الجامعة االردنية.2

 السعدات واألجهزة السطمهبة .24

 . اجهزة كسبيهتر في كل قاعة1

 في كل قاعة data show. جهاز 2

3.smart bort في كل قاعة 

 

 السراجع .22

 

 السختمفة لمسادة.السقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمسهضهعات الكتب  -أ

1.Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Matthew Paterson and Jacqui True, Theories of 

International Relations(London:Macmillan Press,1996). 

2.Martin Griffiths, Fifty Key Thinkers in International Relations(London: Routledge, 1999). 

3. Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations(London:Palgrave Macmillan, 

2005) 

3. Hans J. Morgenthau, The Struggle for Power and Peace:Politics Among Nations(Chicago: University of 

Chicago Press,1973). 

4. Phil Williams, Donald M. Goldstein, and Jay M. Shafritz, Classic Readings of International Relations 

(California:Wadsworth Publications Company, 1994). 

5. Paul R. Viotti and Mark V.Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and 

Beyoned (London:Allyn and Bacon,1999). 

6. Graham Evans and Jeffrey Newnham, Dictionary of International Relations(London:Penguin Books, 

1998). 

7. Richard  Devetak, Anthony Burke and Jim George, An Introduction to International Relations(Cambridge: 

Cambridge University Press,2012). 

8. Robert Jackson and George Sorensen, Introduction to International Relations: Theories and 

Approaches,(Oxford: Oxford University Press,2010).  

 

 



 

 

Relevant Academic Websites 

 

  

http://internationalrelationstheory.googlepages.com/index.htm 

http://www.psr.keele.ac.uk/orgs.htm 

http://www.idea.int/ 

http://www.cceia.org/ 

http://www.carnegieendowment.org/ 

http://www.brookings.edu/ 

http://fletcher.tufts.edu/ 

http://www.iiss.org/ 

http://fpc.org.uk/ 

http://fletcher.tufts.edu/inter_resources/Default.htm 

http://www.mideasti.org/ 

http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/ 

http://www.aei.org/ 

http://www.foreignpolicy.com/resources/links.php 

http://www.isn.ethz.ch/ 

http://www.iwa.org/ 

http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html..........(intelligence) 

http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/ 

http://wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=topics.home 

http://www.archives.gov/ 

 

  

http://internationalrelationstheory.googlepages.com/index.htm
http://www.psr.keele.ac.uk/orgs.htm
http://www.idea.int/
http://www.cceia.org/
http://www.carnegieendowment.org/
http://www.brookings.edu/
http://fletcher.tufts.edu/
http://www.iiss.org/
http://fpc.org.uk/
http://fletcher.tufts.edu/inter_resources/Default.htm
http://www.mideasti.org/
http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/
http://www.aei.org/
http://www.foreignpolicy.com/resources/links.php
http://www.isn.ethz.ch/
http://www.iwa.org/
http://www.loyola.edu/dept/politics/intel.html..........(intelligence
http://www.state.gov/r/pa/ho/frus/
http://www.archives.gov/
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 معمهمات إضافية .21
 للمبدةيتم في نهبيت كل فصل عمل تقييم من قبل الطلبت لعضو هيئت التدريس يرفق ببلتقرير الفصلي 

 

مقرر لجشة ------------------التاريخ:  - ------------------------التهقيع:   الدكتهر حدن السهمشياسم مشدق السادة: 
 --------------------------------- التهقيع ---------- ---------------/ القدم: الخطة

 -------------- ------------------- التهقيع -------------------------رئيس القدم: 

 --------------------------------- التهقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجشة الخطة/

 --------------------------------التهقيع -------------------------------------------العسيد: 

                                                                                                   :ندخة إلى                                          

    رئيس القدم                                                                                                                                   

 مداعد العسيد لزسان الجهدة                                                                                                        

 الدراسية ممف السادة                                                                                          

 


