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 1. اسػ السادة نعريات العالقات الدولية

 2. رقػ السادة 3004214

 (ة،عسميةالداعات السعتسدة )نعري 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نعري 3

 4. الستزامشة اتالستطمب/ةالدابق اتالستطّمب -

 5. برنامجاسػ ال عمؽم سياسية

 6. رقػ البرنامج 4

 7. اسػ الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكمية بؼ عبد هللا الثاني لمدراسات الدوليةكمية األمير حديؼ 

 9. القدػ العمؽم الدياسية

 10. مدتؽى السادة بكالؽريؽس

 11. العام الجامعي/ الفرل الدراسي 2017/2018الثاني  

 12. ة لمبرنامجالدرجة العمسي بكالؽريؽس

 13. األقدام األخرى السذتركة في تدريس السادة ال يؽجد

 14. لغة التدريس العربية

11/10/2016 

13/10/2016 
تاريخ / مخطط السادة الدراسيةتاريخ استحداث 

 15. مراجعة مخطط السادة الدراسية

 منّسق المادة .16

 .ة، رقػ الياتف، البريد اإللكتروني: رقػ السكتب، الداعات السكتبيما يمي الرجاء إدراج

 د. دمحم خير عيادات 

17-20  
24847      

 مدرسو المادة .71

 .: رقػ السكتب، الداعات السكتبية، رقػ الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
m.ayadat@ju.edu.jo 

 وصف المادة .71

ية والسعاصرة لسداعدة الطالب في تجمي الدمؽك الدياسي الدولي ضسؼ مرجعيات معروفة وتذسل : نعرية القوؽة   نعريوة توؽازن تتشاول ىذه السادة نعريات العالقات الدولية التقميد

 ، نعرية السباراة. ظيفي   نعرية االترالالقؽى   نعرية التشعيػ   نعرية صشع القرار   الشعريات اإلستراتيجية   الشعريات االقترادية   الشعريات الشفدية   نعرية التكامل الؽ 
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف . 19

 األىداف
 تحديد ومعرفة أىػ الشعريات في العالقات الدولية .1
 إبراز مفيؽم التفكير الشعري  .2

 ار السرتبط بالذؤون الدوليةالتأكيد عمى التعددية الشعرية لدراسة العالقات الدولية وأىسية ذلغ عمى صشاعة القر التركيز عمى  تقادرًا عمى أن يكؽن الطالب 
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .02

 

 

 السحتؽى  األسبؽع السدّرس نتاجات التعّمػ الستحققة التقييػ أساليب السراجع

James E. 
Dougherty 

and Robert 
L Pfaltzgraff, 

 

Contending 
Theories of 

International 
Relations 

(Longman; 
1997) 

يسشي الخؽلي، 
فمدفة العمػ في 
القرن العذريؼ، 

سمدمة عالػ 
السعرفة، رقػ 

264 ،2000 ،
 461-327ص 

الحزؽر وعدم الغياب 
 والسذاركة الرفية

أوراق نقاشية حؽل السادة 
تحّدد مؼ قبل مدّرس 

 السداق

 مشاقذة األبحاث السحددة

 

إعطاء بعض 

التطبيقات 

العملية 

كأمثلة لبعض 

نظريات 

العالقات 

  الدولية

 د. دمحم عيادات

1+3 

أطر متشاقزة في دراسة العالقات 
 الدولية

 ,T.S Kuhnمشاقذة جزء مؼ كتاب 
The Structure of Scientific 

Revolution 

 التفسير التاريخي في العالقات الذولية الثاني : عطمة عيد األضحى السبارك

  AJP Taylor, The Origions of the Secondمناقشة جزء من كتاب 
 الشعرية الؽظيفية  4+5

 Davidمشاقذة جزء مؼ كتاب 
Mitrany, A Working Peace 

System 

 الشعرية الؽاقعية 

 H.Jمشاقذة جزء مؼ كتاب 
Morgenthau, Politics Among 

Nations  

6+7 

8+9 
 نعريات الشزاع : 

 الشعريات الكمية لمشزاع

10+11 

 والشزاع : االستراتيجية 

 TCدراسة جزء مؼ كتاب 
Schelling, The Strategy of 

Conflict 

12+13 

 

 نعريات صشاعة القرار 

 GTمشاقذة جزء مؼ كتاب 
Allison, Essence of 

Decision 

14 

 نعريات االعتساد الستبادل

 R.Oمشاقذة جزء مؼ كتاب 
Keohane & JS Nye: Power 

and Interdependence 

 ة الردعنعري

 الخامس عذر

 نعريات الشعام الدول

 أ: نعريات عامة

 نعريات الشعام الدولي

ب: مشاقذة جزء مؼ كتاب 
Immanuel Wallenstein, The 
Capitalist World Economy 

 االمتحان الشيائي الدادس عذر
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 النذاطات واالستراتيجيات التدريدية .02

 التالية: الشذاطات واالستراتيجيات التدريديةدتيدفة مؼ خالل تطؽير نتاجات التعمػ الس يتػ
 الحزؽر وعدم الغياب والسذاركة الرفية -
 أوراق نقاشية حؽل السادة تحّدد مؼ قبل مدّرس السداق -
 مشاقذة األبحاث السحددة -
 % 30االمتحان الشرفي  -
 % 40االمتحان الشيائي  -

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييػ والستطمبات التالية: أساليبخالل مؼ  السدتيدفة نتاجات التعمػ تحققت إثبا يتػ

 السالحعة السباشرة لشتاجات التعميػ عشد الطمبة

 االختبارات

 تحفيز تفكير الطمبة ومعرفة ما وصل إليو فكرىػ بعد كل مقرر

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 غيابات )ح،ث،خ( يتػ حرمان الطالب مؼ دخؽل قاعة االمتحان الشيائي(7و غيابات )ن،ر(، 5) والغياب سياسة الحزؽر -أ

 )التأخير دائسًا ليس في مرمحة الطالب( الؽقت السحددت في وتدميػ الؽاجبا اتالغياب عؼ االمتحان -ب

 )االلتزام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية( والرحة إجراءات الدالمة -ج

 )االلتزام بالتعميسات الستبعة في الجامعة األردنية(شعام الرفيالغش والخروج عؼ ال -د

 في دراسة السادة تديػالتي و الجامعة ب الستؽفرة الخدمات -و
 أوراق نقاشية حؽل السادة تحّدد مؼ قبل مدّرس السداق -
 مشاقذة األبحاث السحددة -
 % 30االمتحان الشرفي  -
 % 40االمتحان الشيائي  -

 

 لمطلوبةالمعدات واألجهزة ا .02

 قاعة التدريس .

 

 المراجع .22

 المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.الكتب  -أ

James E. Dougherty and Robert L Pfaltzgraff, 
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Contending Theories of International Relations (Longman; 1997) 

 264-743، ص 4222، 462القرن العشرين، سلسلة عالم المعرفة، رقم يمني الخولي، فلسفة العلم في 

 73-3، ص 4111، 422إيان كريب، مترجم النظرية االجتماعية، سلسلة عالم المعرفة 

 4197جيمس دورتي وروبرت فالتغراف، نظريات متضاربة في العالقات الدولية، 

  .التعليمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب

 

 معلومات إضافية 26.
 

 3/2017/    اريخ: الت - ------------------------التؽقيع:  د. دمحم خير عيادات اسػ مشدق السادة: 
 --------------------------------- التؽقيع د. دمحم الخريذة/ القدػ: مقرر لجشة الخطة

 -------------- ------------------- التؽقيع د. دمحم الخريذةرئيس القدػ: 
 --------------------------------- التؽقيع أ.د. فيرل عؽدة الرفؽعالكمية:  مقرر لجشة الخطة/

 --------------------------------التؽقيع أ.د. عبدهللا نقرشالعسيد: 
                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            

                  قدػالرئيس                                                                                                             
     مداعد العسيد لزسان الجؽدة                                                                                                    

 الدراسية السادةممف                                                                                           


