
 الخطة الدراسية لدرجة الساجدتير
 الدراسات الدبلهماسية

 )مدار الرسالة(
 

 
 أحكام وشروط عامة أوال:

 تتفق ىحه الخصة مع تعميسات بخامج الجراسات العميا الشافحة. .1
 التخررات التي يسكغ قبػليا في ىحا البخنامج: .2

 ة.بكالػريػس في أي حقل مغ حقػل السعخف . أ

 

   :شروط خاصة ثانيا:
 .المغة اإلنجميديةبيكػن التجريذ في البخنامج  .1

 %( مغ السفاضمة لغايات القبػل.10اجتياز مقابمة شخرية أمام لجشة تذكل في الكمية، وتعصى ندبة ) .2

 

 -:ساعة معتسدة مهزعة كسا يلي 33من الخطة مهاد هذه تتكهن  ثالثا:
 

   -كسا يلي: ساعة معتسدة )15( :مهاد إجبارية .1

 الستطلب الدابق عسلي نظري  الداعات السعتسدة اسم السادة رقم السادة

 - - 3 3 نطخيات العالقات الجولية  3001701
 - - 3 3 الدياسة الخارجية  3001702
 - - 3 3 القانػن الجولي العام 3001704
 - - 3 3 (1الجبمػماسية ) 3001705
 - - 3 3 ليةمشاىج البحث العمسي في الجراسات الجو  3002701

 
 -ساعات معتسدة يتم اختيارها مسا يلي: (9)مهاد اختيارية:  .2

 الستطلب الدابق عسلي نظري  الداعات السعتسدة اسم السادة رقم السادة
 - - 3 3 (2) الجبمػماسية 3001706
 - - 3 3 نطخيات الدياسة السقارنة 3001707
 - - 3 3 قزايا دولية معاصخة 3001708
 - - 3 3 دولية وإقميسية اتمشطس 3001709
 - - 3 3 دراسات إستخاتيجية وأمشية  3001710
 - - 3 3 الجبمػماسية األردنية 3001711
 - - 3 3 الجبمػماسية العخبية 3001712
 - -  3 العامةالجبمػماسية  3001714
 - - 3 3 السفاوضات 3001721
 - - 3 3 اإلعالم والجبمػماسية 3001715
 - - 3 3 طام الدياسي واإلقترادي الجوليالش 3001703
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 الخطة الدراسية لدرجة الساجدتير
 الدراسات الدبلهماسية

 )مدار الذامل(
 

 أحكام وشروط عامة أوال:
 تتفق ىحه الخصة مع تعميسات بخامج الجراسات العميا الشافحة. .1
 لتخررات التي يسكغ قبػليا في ىحا البخنامج:ا .2

 ة.بكالػريػس في أي حقل مغ حقػل السعخف . أ

 

   :شروط خاصة ثانيا:
 .المغة اإلنجميديةبيكػن التجريذ في البخنامج  .1

 %( مغ السفاضمة لغايات القبػل.10اجتياز مقابمة شخرية أمام لجشة تذكل في الكمية، وتعصى ندبة ) .2
 

 -:ساعة معتسدة مهزعة كسا يلي (33)من الخطة ذه مهاد هتتكهن  ثالثا:
 

  -كسا يلي: ساعة معتسدة )24( :مهاد إجبارية .1

 الستطلب الدابق عسلي نظري  الداعات السعتسدة اسم السادة رقم السادة

 - - 3 3 نطخيات العالقات الجولية  3001701
 - - 3 3 الدياسة الخارجية  3001702
 - - 3 3 الجبمػماسية العامة 3001714
 - - 3 3 القانػن الجولي العام 3001704
 - - 3 3 (1) الجبمػماسية 3001705
 - - 3 3 (2) الجبمػماسية 3001706
 - - 3 3 السفاوضات 3001721
 - - 3 3 مشاىج البحث العمسي في الجراسات الجولية 3002701

 
 -ساعات معتسدة يتم اختيارها مسا يلي: )9(مهاد اختيارية:  .2

السادة رقم  الستطلب الدابق عسلي نظري  الداعات السعتسدة اسم السادة 
 - - 3 3 نطخيات الدياسة السقارنة 3001707
 - - 3 3 قزايا دولية معاصخة 3001708
 - - 3 3 مشطسات دولية واقميسية 3001709

 - - 3 3 دراسات إستخاتيجية وأمشية  3001710

 - - 3 3 الجبمػماسية األردنية 3001711

 - - 3 3 الجبمػماسية العخبية 3001712
 - - 3 3 الشطام الدياسي واالقترادي الجولي 3001703

 - - 3 3 اإلعالم والجبمػماسية 3001715
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 وصف السهاد

 
 ساعات معتسدة( 3)         نظريات العالقات الدولية (3331731)

العالقات الجولية التقميجية والسعاصخة لسداعجة الصالب في تجمي الدمػك الدياسي  تتشاول ىحه السادة نطخيات
الجولي ضسغ مخجعيات معخوفة وتذسل: نطخية القػة ، نطخية تػازن القػى نطخية التشطيع ، نطخية صشع القخار ، 

لػضيفي ، نطخية االترال ، الشطخيات اإلستخاتيجية ، الشطخيات االقترادية ، الشطخيات الشفدية ، نطخية التكامل ا
 نطخية السباراة.

 
 ساعات معتسدة( 3)                             ( الدياسة الخارجية                          3331732)

تتشاول ىحه السادة نطخيات الدياسة الخارجية وتحميالتيا وتسكيغ الصالب مغ فيع الدياسية الجولية. وفييا ستتع 
 صشع الدياسية الخارجية، أدوات الدياسة الخارجية وصشاعة القخار الدياسي الخارجي. مقاربة عسميات

 

 ساعات معتسدة( 3)                قترادي الدولي ( الشظام الدياسي واال3331733)
ي تتشاول ىحه السادة تصػر عالقات القػة وواقع الدياسات الجولية في كل مخحمة مغ مخاحل التاريخ الدياسي الجول

بجءًا مغ عيج الفخاعشة ومخورًا بالعرػر الػسصى والحجيثة وال سيسا نطام القصبية الثشائية ، انتياء باالحتساالت 
تصػر الشطام الجولي الخاىغ أحادي القصبية. أما في الجانب االقترادي فتتعخض ىحه السادة إلى نطام بختغ وودز 

( واالتفاقية العامة لمتجارة الجولية. ومغ ثع دراسة السذكالت التي وكحا دراسة الشطام التجاري الجولي )إعالن ىافانا
 تػاجو دول الجشػب وأخيخًا تحميل ندق العالقات االقترادية الجولية.

 

 ساعات معتسدة( 3)                  ولي العام( القانهن الد3331734)
ي وبيان مرادره وخرائرو وشبيعة قػاعجه تتزسغ ىحه السادة التعخيف بالقانػن الجولي العام وتصػرىا التاريخ

وعالقتو بالقانػن الجاخمي، كسا تتزسغ الحجيث عغ أشخاص القانػن الجولي وبيان حقػق الجول وواجباتيا، 
 وكحلظ بيان السدؤولية الجولية ووسائل حل السشازعات بيغ الجول.

 
 عتسدة(ساعات م3)                            (1) ( الدبلهماسية3331735) 

تتشاول ىحه السادة مالية الجبمػماسية وتصػر مفاليسيا السختمفة وتصػرىا التاريخي في الشطخية والسسارسة والتعخيف 
الجبمػماسي وتحجيج مرادره وتقشيشو وشسػليتو واستعخاض االتفاقات الجولية السشطسة لمعالقات بسالية القانػن 

الجبمػماسية، وتتشاول السادة كحلظ أجيدة الجولة السكمفة بالعالقات الجبمػماسية السخكدية والخارجية ووضعيا القانػني 
 .خارج حجود الجولة

 
 عات معتسدة(سا3)           (2( الدبلهماسية )3331736)

لمعالقات  1961تتشاول ىحه السادة دراسات دبمػماسية متخررة مشيا القانػن الجبمػماسي ومعاىجتا فيشا 
 لمعالقات القشرمية وقػاعج البخوتػكػل واالتكيت والمغة الجبمػماسية. 1963الجبمػماسية و 

 



 
 اعات معتسدة(س3)                          ( نظريات الدياسة السقارنة 3331737) 

في الدياسة السقارنة يخكد عمى الشطخيات والسشاىج السختمفة في حقل الدياسة السقارنة  ةومعسق ةمتقجم ه مادةىح
تحمياًل شاماًل ادة عخض الستبسا في ذلظ اقتخابات الخيار العقالني والثقافي والسؤسدي في الدياسة السقارنة. 

لسقارنة بسا في ذلظ: مقارنة الشطع الدياسية, التشسية الدياسة, الجيسقخاشية ومخكدًا لمقزايا والسذكالت في الدياسة ا
 والتحػل الجيسقخاشي, مفيػم الشطام والجولة, الثقافة الدياسية, اإلقتراد الدياسي ,الصبقة والشخبة.

لشطع تحمياًل معسقًا لشطخيات التحجيث والحجاثة والعػلسة, األحداب وا تقجم السادةوباإلضافة إلى ذلظ 
الحدبية,االنتخابات والشطع االنتخابية, الكيادة الدياسية, الدياسات العامة وعسمية صياغة الدياسة العامة وصشع 

 القخار .

 
 ساعات معتسدة(3)                 ( قزايا دولية معاصرة 3331738)

في ىحا السجال ويسكغ  تتزسغ ىحه السادة دراسة مػاضيع ليا عالقة بقزايا معاصخة تكػن ذات أىسية عمسية
 .شخح عجة مػاضيع متعجدة ومتغيخة مغ فرل الى آخخ

 
 ساعات معتسدة( 3)                               ( مشظسات دولية واقليسية                   3331739)

قانػني والتشطيسي تتشاول ىحه السادة تعخيفًا لسعشى السشطسات الجولية, العالسية مشيا واالقميسية مغ حيث البعج ال
الجولي.السقاربات الحجيثة لمتشطيع الجولي.دور السشطسات الجولية في الحخاك الدياسي الجولي السعاصخ ومجى 

 فاعميتيا.
 
 ساعات معتسدة( 3)                 مشيةأو  إستراتيجية( دراسات 3331713)
لى التصػر الحي أصاب السفيػميغ وخاصة في واألمغ وإ لإلستخاتيجيةإلى السفاليع السختمفة  ادةالس هتعخض ىحت

 اإلستخاتيجيةعخض إلى مفيػمي تتأعقاب التحػالت التي شيجىا الشطام الجولي بعج انتياء الحخب الباردة. كسا 
واألمغ عمى السدتػيات السحمية واإلقميسية والجولية، وإلى تفاوت مفاليع األمغ بيغ الجول العطسى والستػسصة 

 والرغخى.
 
 ساعات معتسدة( 3)                                                     ( الدبلهماسية األردنية3331711)

تتزسغ ىحه السادة دراسة الجبمػماسية األردنية, االشخاف الفاعمة فييا,وادوات صشع الدياسة الخارجية األردنية. 
 والسدتػى الجولي.تشطيع وزارة الخارجية األردنية.الجبمػماسية األردنية عمى السدتػى العخبي والسدتػى اإلقميسي 

 
 ساعات معتسدة( 3)                               ( الدبلهماسية العربية                       3331712)

 تتشاول ىحه السادة السفيػم والسسارسة الجبمػماسية في العالع العخبي وكيفية ادارة االترال الجبمػماسي العخبي
شي واالترال الجبمػماسي مع دول العالع.صشاعة الجبمػماسية العخبية انصالقًا مغ السخاكد االستخاتيجية والكيسية البي

 العخبية.ادوات الجبمػماسية العخبية. 
 
 
 



 ساعات معتسدة( 3)                                                   العامة   ( الدبلهماسية 3331714)
اق إلى تسكيغ الصمبة مغ فيع األسذ الشطخية والجيشاميكيات السختمفة لمجبمػماسية العامة، مثل ييجف ىحا السد

معخفة االستخاتيجيات والتكتيكات والػسائل التي تدتخجميا الجول مغ أجل تحقيق مرالحيا، بسا فييا األمغ 
ة، إضافًة إلى تػسيع دائخة الحػار الػششي وذلظ مغ خالل فيع واإلحاشة بالتأثيخ عمى آراء مػاششي الجول األجشبي

 . بيغ مؤسدات ومػاششي تمظ الجول ونطخائيع األجانب بيجف تأييج أىجاف معيشة وإنجازىا

 
 
 ساعات معتسدة( 3)                                    ( السفاوضات3331721)

ماسية الشاجحة وشخوط السفاوضات تتشاول ىحه السادة التعخيف بسفيػم الجبمػماسية والسفاوضات وخرائز الجبمػ 
بيغ الجول، كسا تتعخض لجراسة الشساذج مغ العمع الجبمػماسي والتفاوض سػاء بجراسة حاالت إقميسية أو دولية 
ومغ ثع دراسة بعس السعاىجات الخاصة ببشاء أوجو تعاون بيغ الجول أو الخاصة بفس الشازعات أو تحقيق 

 حاالت الدالم.
 
 ساعات معتسدة( 3)                                            والدبلهماسية         اإلعالم(  3331715)

ييجف ىحا السداق إلى تسكيغ الصالب مغ فيع العالقة الستشامية ما بيغ مختمف وسائل اإلعالم والجبمػماسية 
نات التصػر والتأثيخ في وتحميميا. كسا أن السداق يػفخ ليع فيع الجور السيع الحي يمعبو اإلعالم كأحج مكػ 

مسارسة الجبمػماسية عمى صعيج العالقات الجولية. إضافًة لحلظ أن السداق يشاقر ججلية وضع اإلعالم فيسا إذا 
 كان العبًا أم وسيمة في الجبمػماسية .

 
 ة(ساعات معتسد 3)                               ( مشاهج البحث العلسي في الدراسات الدولية 3332731)

عمااى فمداافة العمااػم  ادةخكااد السااتفااي القزااايا السشيجيااة و الشطخيااة و التصبيكيااة فااي الجراسااات الجوليااة  ةمتقجماا مااادة
وشااخق وأدوات البحااث السقااارن فااي الجراسااات الجوليااة والجسااع باايغ أساااليب  االجتساعيااة وأخالقيااات البحااث العمسااي

 تقشياات جساع السعمػماات, تراسيع البحاث العمساي, ادةساجرس التا التحميال الكيفاي و الكساي فاي العماػم االجتساعياة.

كتاباة التقااريخ ومذااريع البحاث العمساي, التحميال اإلحراائي وتصبيقاتاو الحاساػبية  ترسيع واختبار وقياس العيشاات,
  باإلضافة إلى دراسة  نطخية المعبة وتصبيقاتيا.

                 

 


