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 1. اسؼ السادة  أستراتيجية  دراسات 

 2. رقؼ السادة 3034346

 (ة،عسميةالداعات السعتسدة )نغري ساعات 3 
.3 

 (ة، عسميةالداعات الفعمية )نغري ساعات 3

 4. الستزامشة اتالستظمب/ةالدابق اتالستظّمب -

 5. اسؼ البرنامج س عمؾم سياسيةبكالؾري

 6. رقؼ البرنامج 4

 7. اسؼ الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية األمير الحديؽ بؽ عبدهللا الثاني لمدراسات الدولية 

 9. القدؼ العمؾم الدياسية 

 10. مدتؾى السادة بكالؾريؾس

 11. العام الجامعي/ الفرل الدراسي 2017/2018االول 

 12. الدرجة العمسية لمبرنامج كالؾريسب 

 13. األقدام األخرى السذتركة في تدريس السادة -

 14. لغة التدريس االنجميزية  

تاريخ / مخظط السادة الدراسيةتاريخ استحداث  1/10/2017
 15. مراجعة مخظط السادة الدراسية

 منّسق المادة .61

 .السكتبية، رقؼ الهاتف، البريد اإللكتروني : رقؼ السكتب، الداعاتما يمي الرجاء إدراج
  (9-8الداعات السكتبية: ح ث خ ) 24840،رقؼ الهاتف: .عامر القرالة د. 

 مدرسو المادة .71

 .: رقؼ السكتب، الداعات السكتبية، رقؼ الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 وصف المادة .71

 .السعتسدةمذكؾر في الخظة الدراسية  هؾ كسا
 العميااا، سياساتها لتحقياا  الدولاة تعتساادها التاي واألدوات الباارامج و الخظاط و باألهاادا  يعشا  كسؾضااؾ  اإلساتراتيجية دراسااة إلا  السااادة هاذ  تتشااول
 كاذلػ. لمدولاة العميا يةاإلستراتيج تحديد في تدهؼ التي الشغريات أهؼ تدرس كسا. العدكرية اإلستراتيجية عؽ اختالفها و اإلستراتيجية مفهؾم فتعالج

 اإلساتراتيجية/ الرايشية اإلستراتيجية/الروسية اإلستراتيجية/األمريكية كاإلستراتيجية الدول، بعض إستراتجيات مؽ مختارة نساذج إل  السادة تشرر 
 .اإلسرائيمية اإلستراتيجية و األوربية
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهدا  -أ
اتيجية بيؽ الدول. و سيتؼ اعظاء لسحه تاريخيه عؽ مفهؾم العالقات االستر لسفاهيؼ ذات العالقة بالدراسات و با  ال  تعريف الظمبة تهد  هذ  الساد

عم  البعد  االستراتيجية و تظؾرها كشتيجه لمثؾرة الرشاعية التي عهرت في القرون الدابقة و الثؾر  التكشمؾجية و السعمؾماتية الحديثة مع التركيز
  .العدكري و مؤثراته عم  العالقات ما بيؽ الدول

عم  معرفة و اضظال  عم  مختمف السفاهيؼ ذات الرمة باالستراتيجيه بالمغة  يكؾن  أنالسادة  إنهاءنتاجات التعّمؼ: يتؾقع مؽ الظالب عشد  -ب
 ؾاهر الدياسية و العدكرية و التكشمؾجية.أيزا نتؾقع مؽ الظالب أن يكؾن عم  قدرة مؽ ربط السفاهيؼ والغ االنجميزية و تظؾراتها.

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .02

 

 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

An 
Introduction to 

Strategic 
Studies.– 
  مكتبة سعد.

أبحاث وأوراق 
 عسل

 معرفة عامة حول

الدراسات 

تيجيةاالسترا  

 

 Strategic Studies and 2+1  د.عامر القرالة 
International 
Relations 
The Revolution in 
Military Technology  
The General 
consequences of the 
Revolution   

 3  

An 
Introduction to 

Strategic 
Studies.– 
 مكتبة سعد.

التفكير 
 والتحميل

اإللمام باالنتشار 

 العالمي

للتكنولوجيا 

 العسكرية
 ومناقشة ذلك

د. عامر 
 القرالة 

4+5 The Global Spread of 
Military Technology 
The Mechanism of 
Spread  
The Special Case of 
Nuclear Proliferation 

6+7 The process of 
Proliferation 
The Debate about 
Deterrence 

 جيات التدريديةالنذاطات واالستراتي .16

 التالية: الشذاطات واالستراتيجيات التدريديةتظؾير نتاجات التعمؼ السدتهدفة مؽ خالل  يتؼ
ها بالمغتيؽ االنجميزية و العربية مع ربط هذ  السفاهيؼ مع ثؼ تفدير  خالل قراءة الشرؾص مؽعمسية لمظمبة بذكل مؾضؾعي و سمس تقديؼ السادة ال

 في مادة دراسات سياسية بالمغة االنجميزية. كسا يتؼ ربط هذ  السفاهيؼ مع األحداث الدياسية التاريخية السعروفة.  السرظمحات التي تؼ دراستها

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

بالسذاركة أثشاء تحفيز الظمبة مؽ خالل مظالبتهؼ  التقييؼ والستظمبات التالية: أساليبخالل مؽ  السدتهدفة نتاجات التعمؼ تحق إثبات  يتؼ
 عالمه، 30االمتحان الشرف فرمي: ،  شرة و غير مباشرةاالسحاضر ، اسئمه مب

 عالمة. 50االمتحان الشهائي:  عالمه، 20أعسال الفرل: 
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 السياسات المتبعة بالمادة .22

 )حدب التعميسات السراعاة في الجامعة األردنية( والغياب سياسة الحزؾر -أ

 )حدب التعميسات السراعاة في الجامعة األردنية(الؾقت السحددت في وتدميؼ الؾاجبا اتانالغياب عؽ االمتح -ب

 )حدب التعميسات السراعاة في الجامعة األردنية(والرحة إجراءات الدالمة -ج

 )حدب التعميسات السراعاة في الجامعة األردنية(الغش والخروج عؽ الشغام الرفي -د

 ت السراعاة في الجامعة األردنية()حدب التعميساإعظاء الدرجات -ه

 )قاعة التدريس( في دراسة السادة تدهؼالتي و الجامعة ب الستؾفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .12

 قاعةالتدريس

 المراجع .22

 

 السقررة، والقراءات التي يجب عم  الظالب تغظيتها لمسؾضؾعات السختمفة لمسادة.الكتب  -أ
An Introduction to Strategic Studies.– .مكتبة سعد 

  .التعميسية الكتب السؾص  بها، وغيرها مؽ السؾاد  -ب
 

 مكتبة الجامعة األردنية
 

 معلومات إضافية 26.
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