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 1. اسم السادة قزايا دولية معاصخة

 2. رقم السادة 3004338

 (ة،عسميةالداعات السعتسجة )نظخي ساعات 3
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نظخي ساعات 3

 4. الستدامشة اتالستظمب/ةالدابق اتالستظّمب 

 5. اسم البخنامج س عمهم سياسيةبكالهريه 

 6. رقم البخنامج 4

 7. اسم الجامعة الجامعو االردنية

 كمية االميخ الحدين بن عبجهللا الثاني لمجراسات الجولية

 
 8. الكمية

 9. القدم العمهم الدياسية

 10. مدتهى السادة بكالهريهس

 2017/2018الثاني 

 
 العام الجامعي/ الفرل الجراسي

.11 

 12. الجرجة العمسية لمبخنامج كالهريهسب

 13. األقدام األخخى السذتخكة في تجريذ السادة -

 14. لغة التجريذ العخبية

تاريخ / مخظط السادة الجراسيةتاريخ استحجاث  10/7/2017   -   4/7/2016
 15. مخاجعة مخظط السادة الجراسية

 منّسق المادة .61

 .تب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخوني: رقم السكما يمي الخجاء إدراج

 بجر الساضيمشدق السادة: د.  

 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم السكتب، الداعات السكتبية، رقم الياتف، البخيج اإللكتخونيما يمي الخجاء إدراج

 وصف المادة .61

 .محكهر في الخظة الجراسية السعتسجة ىه كسا

 االتجاىات مختمف عخض السداق يتشاول. الجولي الدياسي الشظام يذيجىا التي السختمفة والسهضهعات العالسية القزايا بأبخز الظمبة عخيفت إلى السداق ييجف
 دور راسةد التاريخية، والسجخيات األحجاث تظهر تتبع حيث من الجولية، الجراسات بسهضهعات معسق وتحميل بحث مع. الجولية الجراسات في والسشيجية الشظخية

 الظمبة تسكين إلى السداق ويدعى.  السختمفة الدياسية والظهاىخ االتجاىات وتحميل الجولي، الشظام في والسؤثخة الفاعمة القهى  الستعجدة، والسشظسات السؤسدات
 ويتزسن كسا. األحجاث تذكيل في ودورىا فيةوالثقا التاريخية لمدياقات تفكيكي تحميمي بشاء ضسن السعاصخة الجولية واألحجاث لمقزايا شسهلي عخض تقجيم من

 . السعاصخة الجولية الذؤون  تذيجه ما تعكذ معيشة ونساذج حاالت وتحميل دراسة اختيار
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

الدياسة والعالقات الجولية بيجف تعخيف مجسهعو من السهضهعات والقزايا الدياسية واالستخاتيجية السعاصخة في حقل  مشاقذة وتحميلييجف ىحا السداق الى 
ول التي اصبح بيشيا الظمبو بانعكاسات وآثار ىحه القزايا عمى العالقات الجولية. فزال عن ذلك، سيتم استعخاض طبيعة تشامي وتظهر العالقات الجولية بين الج

 ة واالقترادية واالجتساعية. الكثيخ من التذابك والتبادل عمى كافة السدتهيات الدياسية واالستخاتيجية االمشي

وسساتيا مفيهميا تهضيح ، من حيث عمى ما تقجم، سهف يتشاول ىحا السداق بالبحث والجراسة ُجسمة من القزايا الجولية ذات األىسية في عالسشا السعاصخ بشاء  
السعخفي وتسكيشيم من زيادة  الجانب الظمبة في قجرة داق الى تظهيخومخاحل تظهرىا وانعكاساتيا عمى حقل الجراسات الجولية واالستخاتيجية. ييجف ىحا الس الخئيدة

 .تشسية ميارات التفكيخ الشقجي في دراسة السدائل السترمة بالعالقات الجولية والقزايا الجولية السعاصخةو  قجرتيم عمى االستقخاء والسشاقذة والتحميل

 

 األىجاف -أ

 اقذة االفكارتشسية روح التفكيخ البشاء من خالل الحهار ومش -

 ادراك الظالب لسختمف القزايا السعاصخه التي تمقي بظالليا عمى حقل العالقات الجولية والجراسات االستخاتيجية -

 االلسام بالقزايا االستخاتيجية ذات االثار واالنعكاسات السحميو واالقميسية والجولية -

 وليةتفديخ وتحميل بعض السفاىيم في حقل االستخاتيجية والعالقات الج -

 عمى... ا  يكهن قادر  أنالسادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتهقع من الظالب عشج  -ب

 يتهقع ان يستمك الظالب السيارات السعخفية والتحميمية من خالل القجرة عمى تحميل وتفديخ الستغيخات الجولية وطبيعة التفاعالت الجولية -
 عمى مدار العالقات الجوليةمعخفة وادراك التظهرات االقميسية والجولية التي اثخت  -
 معخفة بعض القزايا ذات االبعاد االستخاتيجية مثل الشظام العالسي، التشسية البذخية، العهلسة، االقتراد الجولي، ...الخ -

 
 
 

 
 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .02
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 التقييم أساليب راجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

االمتحانات  
ومشاقذة التقاريخ 

 والسذاركة

تحقيق اىجاف 
 الخظة الجراسية

الجولة  االول بجر الساضيد. 
واستخاتيجية 
تحقيق 
االىجاف 
في مجال 
الدياسة 
 الخارجية

 

االمتحانات  
ومشاقذة التقاريخ 

 والسذاركة

تحقيق اىجاف 
 الخظة الجراسية

 الجيسقخاطية الثاني 

عظمة  عيج  الثالث    
 الفظخ السبارك

االمتحانات  
ومشاقذة التقاريخ 

 والسذاركة

تحقيق اىجاف 
 الخظة الجراسية

 - العهلسة والخامذ الخابع 
التشسية البذخية 

 السدتجامو

االمتحانات  
ومشاقذة التقاريخ 

 والسذاركة

تحقيق اىجاف 
 الخظة الجراسية

 الشظام الجولي الدادس والدابع 

 يجيات التدريديةالنذاطات واالسترات .02

 التالية: الشذاطات واالستخاتيجيات التجريديةتظهيخ نتاجات التعمم السدتيجفة من خالل  يتم
 العصف الذهىي والحىار الجاد -
 تبادل االراء ومهاراث االستىتاج والزبط بيه المتغيزاث -
 حث الطالب علً التحضيز المستمز -
 القزاءة الىقديت وتطىيز مهاراث االستقزاء -

 التقييم ومتطلبات المادة ساليبأ .22

 التقييم والستظمبات التالية: أساليبخالل من  السدتيجفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 % 30امتحان وصف الفصل  -

 %15اعداد تقزيز باحدي مفزداث المادة الدراسيت  -

 %15المشاركت  -

 %40االمتحان الىهائي  -

 مىاقشهتقييم قدراث الطالب علً الحىار وال -
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 والغياب سياسة الحزهر -أ

 الهقت السحجدت في وتدميم الهاجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والرحة إجخاءات الدالمة -ج

 الغر والخخوج عن الشظام الرفي -د

 إعظاء الجرجات -ه

 في دراسة السادة تديمالتي و الجامعة ب الستهفخة الخجمات -و

 لمعدات واألجهزة المطلوبةا .02

 

 

 المراجع .22

 

 السقخرة، والقخاءات التي يجب عمى الظالب تغظيتيا لمسهضهعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ
 (2010اسحاق رباح، قزايا معاصخة )عسان: دار كشهز السعخفو العمسية لمشذخ والتهزيع، 

 (1991ي األصهل والشظخيات )القاىخة: السكتبة األكاديسية، إسساعيل صبخي مقمج، العالقات الدياسية الجولية: دراسة ف

 (2005مارسيل ميخل، العالقات الجولية السعاصخة، تخجسة: حدن نافعة )القاىخة: مكتبة األسخة، سمدمة الفكخ، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 

 2007خميل حدين، قزايا دولية معاصخة، دار السشيل المبشاني لمظباعو والشذخ، 

 2001،عسان 1عبج عمي ياسين، قزايا عالسية معاصخة،ط
 

 7002دمحم عهض اليدايسة، قزايا دولية، دار الحامج، عسان 

  .التعميسية الكتب السهصى بيا، وغيخىا من السهاد  -ب
 

 (2010اسحاق رباح، قزايا معاصخة )عسان: دار كشهز السعخفو العمسية لمشذخ والتهزيع، 

 معلومات إضافية 26.
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 اريخ: الت - ------------------------التهقيع:      بجر الساضيد. مشدق السادة: اسم 
 --------------------------------- التهقيع ---------- ---------------/ القدم: مقخر لجشة الخظة

 -------------- ------------------- التهقيع -------------------------رئيذ القدم: 
 --------------------------------- التهقيع -------------------------الكمية:  مقخر لجشة الخظة/

 --------------------------------التهقيع -------------------------------------------العسيج: 
                                                                                     :ندخة إلى                                                                                                            

                  قدمالرئيذ                                                                                                             
     مداعج العسيج لزسان الجهدة                                                                                                    

 الجراسية السادةممف                                                                                           


