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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 القومً العربً األمنمواصفات مقرر 
 

I. :معلومات عامة عن المقرر  

 القومً العربً األمن : اسم المقرر  .1

 pol3106 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:لمصاحبة )إن وجدتالمتطلبات ا  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل     معد مواصفات المقرر:  .11

 أ.د. عدنان ٌاسٌن المقطري مراجع مواصفات المقرر:  .11

    د مواصفات المقرر:تارٌخ اعتما  .12

 

II. :وصف المقرر 

وتطوره دالالته فً األدبٌات العربٌة والغربٌة،  األمنمفهوم المعارف األساسٌة الخاصة بالطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
 األمنت القومً العربً، وتطور دراسته، وٌتناول مرتكزا األمنوفً بعض االتجاهات العربٌة المعاصرة، وٌتناول كذلك مفهوم 

والدولٌة  اإلقلٌمٌةالعسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة، كما ٌتناول القضاٌا والمصادر الداخلٌة و أبعادهالقومً العربً، و
عات داخل وفٌما بٌن الدول العربٌة، تهدٌدات دول الجوار الجغرافً االقومً العربً: االنقسامات والصر األمنالتً تهدد 

 األمن، تركٌا(، بنٌة النظام الدولً واتجاهات القوى الدولٌة الكبرى، وٌستعرض قضاٌا لها عالقة بإثٌوبٌا )إسرائٌل، إٌران،
القومً العربً، والتحول نحو الدٌمقراطٌة فً عدد من الدول  األمنالجماعً العربً: دور جامعة الدول العربٌة فً حماٌة 

 القومً العربً.  األمنالعربٌة، وتأثٌرهما على 
 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن: 

a1  القومً العربً، وتطور دالالتهما فً األدبٌات العلمٌة.  األمن، واألمنٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم 

a2  السٌاسٌة.العسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة و أبعادهالقومً العربً، و األمنٌشرح مرتكزات 

b1 .ًٌقارن بٌن مصادر ومستوٌات التهدٌد التً تمثلها دول الجوار الجغرافً لألمن القومً العرب 

b2 القومً العربً. األمنداخل وفٌما بٌن الدول العربٌة على  الصراعاتٌحلل تأثٌر االنقسامات و 

c1  القومً العربً.  األمنٌطبق المعارف العلمٌة فً توصٌف واقع وتحدٌات 

d1  القومً العربً. األمنالتقارٌر والعروض الكتابٌة حول  إعدادٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل 

d2 بفعالٌة. أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة والقدرة على التو 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر جمخرجات تعلم البرنام

 A:المعرفة والفهم : 
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A1   ٌلبناء  زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  القومً  األمن، واألمنٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم
 العربً، وتطور دالالتهما فً األدبٌات العلمٌة. 

A2 لحقل العلوم  الرئٌسةمٌة للفروع ٌشرح األسس العل

 .السٌاسٌة

 a2 أبعادهالقومً العربً، و األمنٌشرح مرتكزات 
 العسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 تً تمثلها دول ٌقارن بٌن مصادر ومستوٌات التهدٌد ال
 الجوار الجغرافً لألمن القومً العربً.

B2 حدا ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 

B3 اإلقلٌمٌةٌحلل األزمات والتحوالت السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

b3 داخل وفٌما بٌن  الصراعاتٌحلل تأثٌر االنقسامات و
 القومً العربً. األمنول العربٌة على الد

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  السٌاسٌة واإلدارة العامة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول
 وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

c1  ٌطبق المعارف العلمٌة فً توصٌف واقع وتحدٌات

 القومً العربً.  األمن

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  إعدادٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل 

 القومً العربً. األمنالتقارٌر والعروض الكتابٌة حول 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 ض.وإدارة الحوار والتفاو

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة والقٌادة
 بفعالٌة. أصلوالقدرة على التو

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم تدرٌساستراتٌجٌة ال  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  األمنٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم ،
القومً العربً، وتطور دالالتهما  األمنو

 فً األدبٌات العلمٌة. 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 لب فً القاعة.تقٌٌم مشاركة الطا -

a2  القومً  األمنٌشرح مرتكزات
العسكرٌة واالقتصادٌة  أبعادهالعربً، و

 والثقافٌة والسٌاسٌة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 مشاركة الطالب فً القاعة. تقٌٌم -

 

       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 ستوٌات ٌقارن بٌن مصادر وم
التهدٌد التً تمثلها دول الجوار الجغرافً 

 لألمن القومً العربً.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 لقاعة.تقٌٌم مشاركة الطالب فً ا -
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b2 الصراعاتٌحلل تأثٌر االنقسامات و 
داخل وفٌما بٌن الدول العربٌة على 

 القومً العربً. األمن

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

 االختبارات الشفوٌة -
 ة والجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفردٌ -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌطبق المعارف العلمٌة فً توصٌف واقع

 القومً العربً.  األمنتحدٌات و

 . الحوار والمناقشة.1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 2

 العمل
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

                                                            ٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باسترات

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل
 األمنالتقارٌر والعروض الكتابٌة حول  إعداد

 القومً العربً.

اق ومجموعات .التقارٌر وأور1
 العمل
 المهام والتكالٌف العملٌة. 2
 . التغذٌة الراجعة.3

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة اإلدارة
 بفعالٌة. أصلوالقٌادة والقدرة على التو

 . الحوار والمناقشة.1
مجموعات . التقارٌر وأوراق و2

 العمل
 المهام والتكالٌف العملٌة. 3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

V. عات مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد السا
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

ربًالقومً الع األمنمفاهٌم  1  

فً التقالٌد العربٌة  األمنمفهوم -
 .اإلسالمٌة

 فً التقالٌد الغربٌة األمنمفهوم -
فً الفقه السٌاسً  األمنمفاهٌم -

 الغربً
فً بعض االتجاهات  األمنمفاهٌم -

 الفكرٌة العربٌة المعاصرة
القومً  األمنتطور دراسة مفهوم -

 العربً.

2 6 a1 a2 b1 b2 
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2 
القومً  األمنمرتكزات 
 عربًال

 القومً العربً األمنمستوٌات -
 القومً العربً األمنصور -

2 6 
a2 b1 b2 c1 

d1 

3 
األبعاد العسكرٌة لألمن 

 القومً العربً

األساس القانونً للعمل العسكري -
 العربً المشترك

واقع الجٌوش واألسلحة العربٌة -
 ومقارنتها بجٌوش دول الجوار.

التحدٌات العسكرٌة لألمن القومً -
 عربً ال

1 3 
a2 b1 b2 c1 

d1 

4 
األبعاد االقتصادٌة لألمن 

 القومً العربً

األساس القانونً والمؤسسً للعمل -
 االقتصادي العربً المشترك

المؤشرات االقتصادٌة العربٌة -
 وإمكانٌة التكامل.

 التحدٌات االقتصادٌة العربٌة. -

1 3 
a2 b1 b2 c1 

d1 

5 
األبعاد الثقافٌة لألمن 

 عربًالقومً ال

الثقافة والهوٌة العربٌة بٌن الوحدة -
 والتنوع.

تحدٌات الثقافة والهوٌة فً الدول -
 العربٌة

1 3 
a2 b1 b2 c1 

d1 

6 
األبعاد السٌاسٌة لألمن 

 القومً العربً

القانونً والمؤسسً للعمل  طاراإل-
 السٌاسً العربً المشترك.

التحدٌات السٌاسٌة التً تعترض -
 القومً العربً. األمن

1 3 
a2 b1 b2 c1 

d1 

7 
المصادر الداخلٌة لتهدٌد 

 القومً العربً األمن

الشرعٌة السٌاسٌة ومطالب التغٌٌر -
السٌاسً واالستقرار فً الدول 

 العربٌة
 اإلثنٌةانبعا  الهوٌات والصراعات -

وتمزٌق السلطة فً عدد من الدول 
 العربٌة

2 6 
b2 a1 a2 c1 

d1 

8 
مصادر ومستوٌات تهدٌد 

لجوار الجغرافً لألمن دول ا
 القومً العربً

القضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً -
القومً  األمنوتحدٌات  اإلسرائٌلً
 العربً.
تصاعد الهٌمنة والتدخل اإلٌرانً فً -

 القوم العربً. األمنالمنطقة وتحدٌات 
نحو مٌاه النٌل  إثٌوبٌاتوجهات -

 وتهدٌدها لألمن القومً العربً.
 جاه الدول العربٌةسٌاسات تركٌا ت-

2 6 
b1 b2 a1 a2 

c1 d1 

9 
بنٌة النظام الدولً 

 وتوجهات القوى الدولٌة 

بنٌة النظام الدولً الحالً -
القومً  األمنوانعكاساتها على 

 العربً.
توجهات الدول الكبرى نحو المنطقة -

العربٌة وتهدٌدها لألمن القومً 
 العربً.

1 3 
a1 a2 b1 b2 

c1 d1 

10 
الجماعً بٌن  األمنصٌغ 

الدول العربٌة ودورها فً 
 القومً العربً األمنحماٌة 

 جامعة الدول العربٌة.-
 مجلس التعاون الخلٌجً. -

1 3 
a1 a2 b1 b2 

c1 d1 
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 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
ح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة وشر إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذأكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو 
 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 

 علوم السٌاسٌة المختلفة.نقاش حول الموضوع فً مجاالت ال إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمرد وقةد ٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفة

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةة  ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
سً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌا

بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقم  دور وقةةرارات وسةةلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تقرٌر عن مفردة من مرتكزات/  إعداد

 القومً األمنتحدٌات 
a1 a2 b1 b2 c1d1 d2 w10 21 

 a1 a2 b1 b2 c1 d1 d2 w 1- 12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 3

 31 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 ت التً ٌحققهاالمخرجا

w1-w12 11 11% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 d1 d2 

w4- w10 21 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 b1 b2 c1d1 d2 

w 8 10 11% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1d1 d2 

w16 61 61% االختبار النهائً 3  a1 a2 b1 b2 c1 d1 

%111 111 االجمالً    
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II. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

المساعدٌن فً العلوم  األساتذة، دراسة مقدمة لترقٌة القومً األمن دراسة فً المعاصرة االتجاهات السٌد محمد السٌد عمر،
 .م2112جامعة حلوان، ٌناٌر  السٌاسٌة، كلٌة التجارة وإدارة األعمال

 المراجع المساعدة

 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبً المركز ،”أبعادهالقومً وتحدٌد  األمنمفهوم “عالء عبد الحفٌظ محمد،  -1
 https://www.europarabct.com م،2112، سبتمبر واالستخبارات

، فبراٌر للدراسات المصري المعهد ،”المفهوم واألبعاد القومً: قراءة فً األمن“بد المعطً زكً،  -2
  eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9-https://eipss م،2116

 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

  المتأخر: الحضور    .2

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  -

   ثال  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:  .3

 ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق  -

 فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 لوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق ال -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه.إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد  -

  الغش:  .5

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

  االنتحال:  .6
 ن الطالب.ئوثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا  ..إلخ.سٌاسات أخرى:   .7

 

https://www.europarabct.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9
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 القومً العربً األمنخطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالعزٌز محمد ناصر الكمٌم وعٌا(/ أسب3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 القومً العربً األمن اسم المقرر:   .1

 pol3106 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 تالساعا
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة قرر:البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس الم  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

بٌةة، وتطوره دالالته فةً األدبٌةات العربٌةة والغر األمنبمفهوم المعارف األساسٌة الخاصة الطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت

 األمةنالقومً العربً، وتطور دراسته، وٌتناول مرتكزات  األمنوفً بعض االتجاهات العربٌة المعاصرة، وٌتناول كذلك مفهوم 

والدولٌةة  اإلقلٌمٌةةالعسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة، كمةا ٌتنةاول القضةاٌا والمصةادر الداخلٌةة و أبعادهالقومً العربً، و

داخةةل وفٌمةةا بةةٌن الةةدول العربٌةةة، تهدٌةةدات دول الجةةوار الجغرافةةً  الصةةراعاتلقةةومً العربةةً: االنقسةةامات وا األمةةنالتةةً تهةةدد 

 األمن، تركٌةا(، بنٌةة النظةام الةدولً واتجاهةات القةوى الدولٌةة الكبةرى، وٌسةتعرض قضةاٌا لهةا عالقةة بةإثٌوبٌةا)إسرائٌل، إٌران، 

القةومً العربةً، والتحةول نحةو الدٌمقراطٌةة فةً عةدد مةن الةدول  األمةن الجماعً العربً: دور جامعة الةدول العربٌةة فةً حماٌةة

 القومً العربً. األمنالعربٌة، وتأثٌرهما على 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن: 

a1  العربً، وتطور دالالتهما فً األدبٌات العلمٌة.  القومً األمن، واألمنٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم 

a2  العسكرٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة. أبعادهالقومً العربً، و األمنٌشرح مرتكزات 

b1 .ًٌقارن بٌن مصادر ومستوٌات التهدٌد التً تمثلها دول الجوار الجغرافً لألمن القومً العرب 

b2 القومً العربً. األمنداخل وفٌما بٌن الدول العربٌة على  تالصراعاٌحلل تأثٌر االنقسامات و 
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c1  القومً العربً.  األمنٌطبق المعارف العلمٌة فً توصٌف واقع وتحدٌات 

d1  القومً العربً. األمنالتقارٌر والعروض الكتابٌة حول  إعدادٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل 

d2 بفعالٌة. أصلارسة اإلدارة والقٌادة والقدرة على التوالعمل الجماعً فً فرٌق ومم 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

القومً العربً األمنمفاهٌم  1  

 .اإلسالمٌةفً التقالٌد العربٌة  األمنمفهوم  -

 فً التقالٌد الغربٌة األمنمفهوم  -

 فً الفقه السٌاسً الغربً األمنٌم مفاه -

فً بعض االتجاهات الفكرٌة العربٌة  األمنمفاهٌم  -

 المعاصرة

 القومً العربً. األمنتطور دراسة مفهوم  -

w1-w2 6 

2 
القومً  األمنمرتكزات 

 العربً

 القومً العربً األمنمستوٌات  -

 القومً العربً األمنصور  -
w3-w4 6 

3 
األبعاد العسكرٌة لألمن 

 ً العربًالقوم

 األساس القانونً للعمل العسكري العربً المشترك -

واقع الجٌوش واألسلحة العربٌة ومقارنتها بجٌوش  -

 دول الجوار.

 التحدٌات العسكرٌة لألمن القومً العربً  -

w5 3 

4 
األبعاد االقتصادٌة لألمن 

 القومً العربً

األساس القانونً والمؤسسً للعمل االقتصادي  -

 العربً المشترك

 ؤشرات االقتصادٌة العربٌة وإمكانٌة التكامل.الم -

 التحدٌات االقتصادٌة العربٌة.  -

w6 3 

5 
األبعاد الثقافٌة لألمن القومً 

 العربً

 الثقافة والهوٌة العربٌة بٌن الوحدة والتنوع. -

 تحدٌات الثقافة والهوٌة فً الدول العربٌة -
w7 3 

 w8 3  اختبار نصفً 6

7 
األبعاد السٌاسٌة لألمن 

 قومً العربًال

القانونً والمؤسسً للعمل السٌاسً العربً  طاراإل -

 المشترك.

القومً  األمنالتحدٌات السٌاسٌة التً تعترض  -

 العربً.

w9 3 

 w10 3  - اختبار نصفً 8

9 
المصادر الداخلٌة لتهدٌد 

 القومً العربً األمن

الشرعٌة السٌاسٌة ومطالب التغٌٌر السٌاسً  -

 ٌةواالستقرار فً الدول العرب

وتمزٌق  اإلثنٌةانبعا  الهوٌات والصراعات  -

 السلطة فً عدد من الدول العربٌة

w11-w12 6 
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10 
مصادر ومستوٌات تهدٌد 

دول الجوار الجغرافً لألمن 
 القومً العربً

 اإلسرائٌلًالقضٌة الفلسطٌنٌة والصراع العربً  -

 القومً العربً. األمنوتحدٌات 

المنطقة تصاعد الهٌمنة والتدخل اإلٌرانً فً  -

 القوم العربً. األمنوتحدٌات 

نحو مٌاه النٌل وتهدٌدها لألمن  إثٌوبٌاتوجهات  -

 القومً العربً.

 سٌاسات تركٌا تجاه الدول العربٌة -

w13 3 

11 
بنٌة النظام الدولً وتوجهات 

 القوى الدولٌة 

بنٌة النظام الدولً الحالً وانعكاساتها على  -

 القومً العربً. األمن

الكبرى نحو المنطقة العربٌة توجهات الدول  -

 وتهدٌدها لألمن القومً العربً.

w14 3 

12 

الجماعً بٌن  األمنصٌغ 
الدول العربٌة ودورها فً 

 القومً العربً األمنحماٌة 
 

 

 جامعة الدول العربٌة. -

 مجلس التعاون الخلٌجً. -
w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 ٌات التدرٌس: استراتٌج

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 الطالب المالحظات البسٌطة .بهدوء ، وقد ٌدون بعض 

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
فردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه م إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 قد والتقٌٌم.المحاضرة بعٌدا عن ضغوط الن أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةة  ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 لٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.تع

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 
بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقم  دور وقةةرارات وسةةلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.
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VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 21 القومً األمنتقرٌر عن مفردة من مرتكزات/ تحدٌات  إعداد 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 2

 30 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 ن النسبً الوز

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة 1  

w4 w10 21 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

 w 8 10 10% اختبار نصفً 3

w16 60 61% اختبار نهائً 4  

%111 111 اإلجمالً  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1
المساعدٌن فً العلوم  األساتذة، دراسة مقدمة لترقٌة القومً األمن دراسة فً المعاصرة هاتاالتجا السٌد محمد السٌد عمر،

 .م2112السٌاسٌة، كلٌة التجارة وإدارة األعمال جامعة حلوان، ٌناٌر 

 المراجع المساعدة: .2

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   .3
، واالستخبارات اإلرهاب مكافحة لدراسات األوروبً ركزالم ،”أبعادهالقومً وتحدٌد  األمنمفهوم “عالء عبد الحفٌظ محمد، -

 https://www.europarabct.com م،2112سبتمبر 
، فبراٌر للدراسات المصري المعهد ،”القومً: قراءة فً المفهوم واألبعاد األمن“بدر المعطً زكً، -

 d8%a3%d9%85%d9eg.org/%d8%a7%d-https://eipss%84%9 م،2116

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان -

 من مجلس القسم. % وٌتم إقرار الحرمان25فً حال تجاوز الغٌاب  -

2.  
  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال  
   مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3.  
 ضوابط االمتحان:

 تحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.فً حال تأخر الطالب عن االم -

https://www.europarabct.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://eipss-eg.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9
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فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج  -

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 ن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب ع -

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها.    -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. إذا تأخر الطالب فً -

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 لذلك.أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة  فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

2.  
 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا  ..إلخ.
 


