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 1. اسؼ السادة الدياسة الخارجيو

 2. رقؼ السادة 3004332

 (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نغخي ساعات 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نغخي ساعات 3

 4. الستدامشة اتالستظمب/ةالدابق اتالستظّمب 

 5. اسؼ البخنامج ؾم سياسيةبكالؾريؾس عم

 6. رقؼ البخنامج 

 7. اسؼ الجامعة الجامعو االردنية

 كمية االميخ الحديؽ بؽ عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 
 8. الكمية

 9. القدؼ العمؾم الدياسية

 10. مدتؾى السادة 

 2016/2017 الثانيالفرل 

 

 العام الجامعي/ الفرل الجراسي
.11 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج بكالؾريؾس

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة 

 14. لغة التجريذ العخبيو

تاريخ مخاجعة مخظط / مخظط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  
 السادة الجراسية

.15 

 

 مشّدق السادة .16

 .، البخيج اإللكتخوني: رقؼ السكتب، الداعات السكتبية، رقؼ الياتفما يمي الخجاء إدراج

 

 مجرسؾ السادة .17

 .: رقؼ السكتب، الداعات السكتبية، رقؼ الياتف، البخيج اإللكتخونيما يمي الخجاء إدراج
 
a.albarasneh@ju.edu.jo 
0795820720 
 

 

 

mailto:a.albarasneh@ju.edu.jo
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 وصف السادة .18
ة بسكان ادراك طبيعة التفاعالت ييجف ىحا السداق الى التعخيف بسيجان الدياسة الخارجيو كحقل معخفي ميؼ مؽ حقؾل العالقات الجولية ودراسة الدياسة الجولية. مؽ االىسي

ىحه التفاعالت واىؼ الستغيخات السؤثخه فييا. مؽ ىحا السشظمق  الجولية بيؽ الجول والسشغسات الجولية والالعبيؽ االخخيؽ عمى مدخح الدياسة الجولية بغية التعخف عمى محجدات
ا الجولة لتحقيق اىجاف سياستيا تدتؾجب الدياسة الخارجية وضع االىجاف التي تدعى الجولة الى تحقيقيا في مجال عالقاتيا الخارجية الجولية متزسشة الؾسائل التي تشتيجي

 حا السداق عمى الشحؾ التالي: الخارجيو. سيتؼ معالجة عجة مفخدات في اطار ى

 التعخف عمى السجلؾالت السختمفو لسفيؾم الدياسة الخارجيو •

 التعخف عمى عالقة الدياسة الخارجيو بسفاىيؼ اخخى مثل الدياسة الجولية، التشغيؼ الجولي، والعالقات الجولية •

 دياسة الخارجيوالتعخف عمى االتجاىات الفكخية والشغخيو السختمفو التي تفدخ عاىخة ال •

 مشاقذة بيئة الشغام الجولي التي تتفاعل مؽ خالليا الدياسات الخارجيو لمجول •

 التعخف عمى ابعاد الدياسة الخارجية السختمفو  •

 التعخف عمى وحجات الدياسة الخارجية •

 تدميط الزؾء عمى التظؾر التاريخي لجراسة الدياسة الخارجيو ومشاىجيا السختمفة •

 عمى ادوات الدياسة الخارجية ومقؾمات وضؾابط الحخكة الجولية لمجولالتعخف  •
 

 السادة ونتاجاتياتجريذ أىجاف  19.
 األىجاف -أ

 لمعالقات الجوليةعالقتو مع الفخوع االخخى و  مؽ حيث السفيؾم وحجود ىحا الحقل السعخفي الدياسة الخارجيوتيجف السادة الى تعخيف الظالب بحقل  -

 تشظؾي عمييا دراسة الدياسة الخارجيوالتي  القزايا االساسيةمعخفة  -

  اىجاف الدياسة الخارجية ووسائل تحقييا في الدياسة الجوليةاكداب الظالب ميارات معخفية وادراكية مؽ خالل مشاقذة  -

 الدياسة الخارجيو في تحقيق التفاعالت الجولية )قزايا التعاون والرخاع(اىسيو التعخف عمى  -

 

 عمى... ا  يكؾن قادر  أنالسادة  إنياءؾقع مؽ الظالب عشج نتاجات التعّمؼ: يت -ب

   تتزسشيا دراسة الدياسة الخارجيةالجؾانب السختمفو التي معخفة  -

 السجارس الفكخيو في ميجان الدياسة الخارجيوبأىؼ االلسام  -

  بسقؾمات وضؾابط حخكة الدياسة الخارجية لمجول في اطار الشغام الجولي القائؼااللسام  -

 مشظمقات الدياسة الخارجية ودورىا في تعديد التعاون او الرخاع عمى السدتؾى الجوليعمى  التعخف -

 وحجات وآليات صشع الدياسة الخارجيوالتعخف عمى  -
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 ليا والججول الدمشي السادة الجراسية محتؾى  .20

 
 

نتاجات التعّمؼ  التقييؼ أساليب السخاجع
 الستحققة

 السحتؾى  األسبؾع السجّرس

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

التأصيل الشغخي لسعشى  االول د. ايسؽ البخاسشو
الدياسة الخارجيو 

 وتظؾرىا

 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

  نيالثا د. ايسؽ البخاسشو

 ابعاد الدياسة الخارجية 

 متحاناتاال 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

عالقة الدياسة الخارجية  الثالث د. ايسؽ البخاسشو
 بسفاىيؼ اخخى 

 

 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

الخابع  د. ايسؽ البخاسشو
 الخامذو 

وحجات 
الدياسة 
 الخارجية

 

 اناتاالمتح 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

التظؾر التاريخي لجراسة  الدادس د. ايسؽ البخاسشو
 الدياسة الخارجيو

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

مشاىج دراسة الدياسة  الدابع د. ايسؽ البخاسشو
 الخارجيو
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 تحاناتاالم
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

 

 

 

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

 

 

 

 د. ايسؽ البخاسشو

 

 

 

 الثامؽ

 

 

متغيخات الدياسة 
 الخارجيو

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

استكسال  التاسع د. ايسؽ البخاسشو
متغيخات 
الدياسة 
 الخارجية

 تاالمتحانا 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

صشع  العاشخ د. ايسؽ البخاسشو
الدياسة 
 الخارجية 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

صشع استكسال  الحادي عذخ د. ايسؽ البخاسشو
  الدياسة الخارجية

 االمتحانات 
 السشاقذات

 تقخيخاعجاد 

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

ىياكل صشع  الثاني عذخ د. ايسؽ البخاسشو
  الدياسة الخارجيو

 

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

 تشفيح الثالث عذخ د. ايسؽ البخاسشو
الدياسة 
 الخارجية

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

ىجاف تحقيق اال
السؾضؾعو في 

 الخظة

الدياسة  الخابع عذخ د. ايسؽ البخاسشو
الخارجيو 
والقانؾن 
 الجولي

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
السؾضؾعو في 

 الخظة

بعض  الخامذ عذخ د. ايسؽ البخاسشو
الشساذج 
 التظبيقيو

 االمتحانات 
 السشاقذات

 اعجاد تقخيخ

تحقيق االىجاف 
ؾعو في السؾض
 الخظة

مالحغات ختاميو حؾل  الدادس عذخ د. ايسؽ البخاسشو
اىجاف ووسائل الدياسة 
 الخارجيو

مخاجعو  الدابع عذخ    
 عامو
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 الشذاطات واالستخاتيجيات التجريدية .21

 التالية: الشذاطات واالستخاتيجيات التجريديةتظؾيخ نتاجات التعمؼ السدتيجفة مؽ خالل  يتؼ
 والحؾار الجاد العرف الحىشي-
 تبادل االراء وميارات االستشتاج والخبط بيؽ الستغيخات-
 حث الظالب عمى التحزيخ السدتسخ-
 القخاءة الشقجية وتظؾيخ ميارات االستقخاء-

 

 التقييؼ ومتظمبات السادة أساليب .22

 ة:التقييؼ والستظمبات التالي أساليبخالل مؽ  السدتيجفة نتاجات التعمؼ تحققإثبات  يتؼ
 % 30امتحان نرف الفرل -
 %10اعجاد تقخيخ باحجى مفخدات السادة الجراسية -
 %10السذاركة -
 %50االمتحان الشيائي -

 تقييؼ قجرات الظالب عمى الحؾار والسشاقذو-

 

 الدياسات الستبعة بالسادة .23

 : اخح الحزؾر والغياب بذكل يؾميوالغياب سياسة الحزؾر -أ

 الؾقت السحجدت في وتدميؼ الؾاجبا تاالغياب عؽ االمتحان -ب

 والرحة إجخاءات الدالمة -ج

 الغر والخخوج عؽ الشغام الرفي -د

 إعظاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تديؼالتي و الجامعة ب الستؾفخة الخجمات -و

 السعجات واألجيدة السظمؾبة .24

 

 
 السخاجع .25

 
 الب تغظيتيا لمسؾضؾعات السختمفة لمسادة.السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الظالكتب  -أ

 (1991، مظبعة دار الحكسة بغجاد:) الدياسة الخارجية: دراسة نغخية ،مازن اسساعيل الخمزاني -

 
  .التعميسية الكتب السؾصى بيا، وغيخىا مؽ السؾاد  -ب
 

 (1991، مظبعة دار الحكسة بغجاد:) الدياسة الخارجية: دراسة نغخية ،مازن اسساعيل الخمزاني -
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 (1998دمحم الديج سميؼ، تحميل الدياسة الخارجية )القاىخة: مكتبة الشيزة السرخية،  -

 (2015، تخجسة عبجالدالم نؾيخ، نغخية الدياسة الخارجية )الخياض: جامعة السمػ سعؾد، جميؽ بالسخ & كميفتؾن مؾرجان -

 

 معمؾمات إضافية 26.

 
 
 
 

 
 

---------/ القدؼ: مقخر لجشة الخظة           12/3/2017اريخ: الت - ------------------------التؾقيع:          د. ايسؽ البخاسشو    اسؼ مشدق السادة: 
 --------------------------------- التؾقيع ---------- ------

 -------------- ------------------- التؾقيع -------------------------رئيذ القدؼ: 
 --------------------------------- التؾقيع -------------------------الكمية:  ة الخظة/مقخر لجش

 --------------------------------التؾقيع -------------------------------------------العسيج: 
                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            

                  قدؼالرئيذ                                                                                                             
     مداعج العسيج لزسان الجؾدة                                                                                                    

 الجراسية السادةممف                                                                                           


