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 مواصفات مقرر الدبلوماسٌة

 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 الدبلوماسٌة : اسم المقرر  .1

 pol3102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 لمستوى الثالث/ الفصل الدراسً األولا المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مقدمة فً العالقات الدولٌة، عالقات دولٌة معاصرة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

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

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

مفهوم العالقات الدبلوماسٌة والمراحل التارٌخٌة لتطورها فً المعارف األساسٌة حول الطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
، والعصور الوسطى، وفً العصر الحدٌث، وٌتناول أٌضاً مفهوم البعثة الدبلوماسٌة، اإلسالمٌة الحضارات القدٌمة، والحضارة

ومكوناتها، ووظائفها التقلٌدٌة والحدٌثة، كما ٌتناول الحصانات واالمتٌازات التً ٌحصل علٌها المبعوثون الدبلوماسٌون من حٌث 
البعثات الدبلوماسٌة، وٌتناول المقرر  إنهاءوطرق  أسبابٌتطرق إلى وطبٌعتها والغرض منها والقوانٌن التً تنظمها، و منشئها

 كذلك البعثة القنصلٌة من حٌث طبٌعتها ووظائفها والفرق بٌنها وبٌن البعثة الدبلوماسٌة. 
 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1 فهوم العالقات الدبلوماسٌة والمراحل المختلفة لتطورها. ٌظهر المعرفة والفهم بم 

a2 .ٌشرح مفهوم البعثة الدبلوماسٌة، ومكوناتها، ووظائفها والقوانٌن التً تنظمها 

a3 .ٌكتب عن مفهوم الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة والغرض منها وتطور مضمونها 

b1 فً المراحل التارٌخٌة السابقة وبٌن وظائفها فً وقتنا الحاضر. ٌقارن بٌن وظائف البعثات الدبلوماسٌة والقنصلٌة 

b2 البعثة الدبلوماسٌة. أهمٌةت على دور وأصالٌحلل تأثٌر التطورات فً مجال تكنولوجٌات االتصاالت والمو 

c1  .ٌمارس مهارات وأعراف وبروتوكوالت العمل فً بعثات دبلوماسٌة 

d1 ل تطور العمل الدبلوماسً.ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حو 

d2 الفعال. أصلٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة والتو 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌزمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل 
 بناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.ل

a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم العالقات الدبلوماسٌة
 والمراحل المختلفة لتطورها. 

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  ٌشرح مفهوم البعثة الدبلوماسٌة، ومكوناتها، ووظائفها
 مها.والقوانٌن التً تنظ

A3  عرف االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة ٌ

 السٌاسٌة.

 a3 ٌكتب عن مفهوم الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة
 والغرض منها وتطور مضمونها.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 بلوماسٌة والقنصلٌة فً ٌقارن بٌن وظائف البعثات الد
 المراحل التارٌخٌة السابقة وبٌن وظائفها فً وقتنا الحاضر.

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌحلل تأثٌر التطورات فً مجال تكنولوجٌات االتصاالت
 اسٌة.البعثة الدبلوم أهمٌةت على دور وأصالوالمو

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

c1  ٌمارس مهارات وأعراف وبروتوكوالت العمل فً بعثات
 دبلوماسٌة. 
 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 ٌد أداء ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترش

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول تطور العمل

 الدبلوماسً.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارك ف

 والدبلوماسً وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 أصلٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة والتو 
 الفعال.

 

IV. ت التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرجا 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم
مختلفة العالقات الدبلوماسٌة والمراحل ال

 لتطورها. 

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2

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

a2  ،ٌشرح مفهوم البعثة الدبلوماسٌة
ومكوناتها، ووظائفها والقوانٌن التً 

 تنظمها.

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

 العمل

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

a3  ٌكتب عن مفهوم الحصانات
واالمتٌازات الدبلوماسٌة والغرض منها 

 ت. المحاضرا1
 . الحوار والمناقشة.2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
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 وتطور مضمونها.
 

.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3
 العمل.

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌقارن بٌن وظائف البعثات
الدبلوماسٌة والقنصلٌة فً المراحل 

التارٌخٌة السابقة وبٌن وظائفها فً وقتنا 
 الحاضر.

 . المحاضرات1
 لمناقشة.. الحوار وا2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

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

b2  ٌحلل تأثٌر التطورات فً مجال
ت أصالتكنولوجٌات االتصاالت والمو

 الدبلوماسٌة.البعثة  أهمٌةعلى دور و

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

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

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  ٌمارس مهارات وأعراف
وبروتوكوالت العمل فً بعثات 

 دبلوماسٌة. 

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 والتكالٌف العملٌة. المهام3
 . التغذٌة الراجعة.4

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس المقرر مخرجات 

d1  ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر
 حول تطور العمل الدبلوماسً.

 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل1
 المهام والتكالٌف العملٌة. 2
 . التغذٌة الراجعة.3

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

d2  ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس
 الفعال. أصلاإلدارة والقٌادة والتو

 . الحوار والمناقشة.1
 . التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة. 3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 ة.تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاع -

 

II. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
ات/ موضوعات وحد

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

 a1 a3 b1 b2 3 1عرض االتجاهات المختلفة فً تعرٌف الدبلوماسٌة  1
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 تعرٌف الدبلوماسٌة. والمفاهٌم المرتبطة بها

 مراحل تطور الدبلوماسٌة 2

تطور الدبلوماسٌة فً -
 الحضارات القدٌمة.

تطور الدبلوماسٌة فً الحضارة  -
 .اإلسالمٌة

تطور الدبلوماسٌة فً العصٌر  -
 الحدٌث.

1 3 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
d1 

3 
 البعثة الدبلوماسٌة

 
 

 تعرٌف البعثة الدبلوماسٌة. -
تطور تشكٌل البعثة  -

 الدبلوماسٌة.
2 6 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
d1 

4 
 وظائف البعثة الدبلوماسٌة

 

ٌدٌة للبعثة الوظائف التقل-
 الدبلوماسٌة.

االتجاهات الحدٌثة فً وظائف  -
 البعثة الدبلوماسٌة.

2 6 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
d1 

5 
الحصانات واالمتٌازات 

 الدبلوماسٌة
 

تعرٌف الحصانات واالمتٌازات  -
 الدبلوماسٌة.

أغراض ومقاصد الحصانات  -
 واالمتٌازات الدبلوماسٌة.

2 6 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 
d1 

6 
رق انتهاء العالقات ط

 الدبلوماسٌة
 

 أثناءانتهاء البعثة الدبلوماسٌة -
 الحرب.
 أثناءانتهاء البعثة الدبلوماسٌة -

 قطع العالقات.
انتهاء البعثة الدبلوماسٌة عند 

 زوال الدولة

1 3 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 

 الوظٌفة القنصلٌة 7

 تعرٌف الوظٌفة القنصلٌة.-
 مهام الوظٌفة القنصلٌة -
فرق بٌن البعثة الدبلوماسٌة ال -

 والبعثة القنصلٌة.

2 6 

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

 9 3  عرض أبحاث الطالب 8
a1 a2 a3 b1 b2 c1 
d2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
ة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة وشرح المعارف النظرٌ 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  األسةتاذرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضة

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 صنعاء جامعة
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

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

 عببس

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

 مختلفة.نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة 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 
جمٌةع  تكلٌةف ٌ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 بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
ٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌرل للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معط

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

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

خاصة بواحد من تقرٌر عن مفردة  إعداد 1
التالً: تطور البعثات الدبلوماسٌة 
والقنصلٌة/ الحصانات واالمتٌازات، 
 وضع البعثات فً ظل التطورات الراهنة

a1 a2 a3 b1 b2 c1d1 d2 w10 22 

حضور المحاضرات والمشاركة فً  2
 النقاش

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 12 

 30 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع شطة التقٌٌمأن الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

1 
الحضور 

 والمشاركة
 

12 12%  
a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

2 
التكالٌف  إعداد

 البحثٌة
w4 -w10 

22 22%  
a1 a2 a3 b1 b2 c1d1 d2 

w8 12 12% اختبار نصفً 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

w16 62 62% الختبار النهائًا 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

%122 122 االجمالً  5   
 

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 م(، 1991، د. السٌد أمٌن شلبً، فً الدبلوماسٌة المعاصرة، )القاهرة: عالم الكتب .1
 .(1999، )القاهرة، مكتبة الشروق، د. علً ٌوسف شكري، الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر .2

 المراجع المساعدة
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 عببس

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(
 هٌري كيسٌجر، الدبلىهاسيت، على الرابط:

pdf-.alarabimag.com/download/34960https://www 

 ( على الرابط:7002، 3علً حسي الشاهً، الدبلىهاسيت ًشأتها وتطىرها وقىاعدها وًظام الحصاًاث واالهتيازاث الدبلىهاسيت، )عواى: دار الثقافت، ط

A7%D9dz.com/%D8%-https://www.politics  
 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.15ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

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

   ن دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع م

 ضوابط االمتحان:  .3

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

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

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النه -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 رر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المق -

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

  الغش:  .5

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

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. طالب بالغشفً حال ثبوت قٌام ال -

  االنتحال:  .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

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

 
 

  

https://www.alarabimag.com/download/34960-pdf
https://www.alarabimag.com/download/34960-pdf
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 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 خطة مقرر الدبلوماسٌة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. سلوى دماج / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف 739383100 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 وماسٌةالدبل اسم المقرر:   .1

 pol3102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

 لٌة معاصرةمقدمة فً العالقات الدولٌة/ عالقات دو :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

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

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

مفهةوم العالقةات الدبلوماسةٌة والمراحةل التارٌخٌةة لتطورهةا فةً  المعارف األساسٌة حولالطالب ب زوٌدهذا المقرر إلى ت ٌهدف

، والعصور الوسطى، وفً العصر الحدٌث، وٌتناول أٌضاً مفهوم البعثةة الدبلوماسةٌة، اإلسالمٌةالحضارات القدٌمة، والحضارة 

ثةة، كمةا ٌتنةاول الحصةانات واالمتٌةازات التةً ٌحصةل علٌهةا المبعوثةون الدبلوماسةٌون مةن ومكوناتها، ووظائفها التقلٌدٌة والحدٌ

البعثةات الدبلوماسةٌة، وٌتنةاول  إنهةاءوطةرق  أسةبابوطبٌعتها والغرض منها والقوانٌن التً تنظمها، وٌتطرق إلةى  منشئهاحٌث 

 بٌن البعثة الدبلوماسٌة.المقرر كذلك البعثة القنصلٌة من حٌث طبٌعتها ووظائفها والفرق بٌنها و

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1  .ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم العالقات الدبلوماسٌة والمراحل المختلفة لتطورها 

a2 والقوانٌن التً تنظمها. ٌشرح مفهوم البعثة الدبلوماسٌة، ومكوناتها، ووظائفها 

a3 .ٌكتب عن مفهوم الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة والغرض منها وتطور مضمونها 

b1 .ٌقارن بٌن وظائف البعثات الدبلوماسٌة والقنصلٌة فً المراحل التارٌخٌة السابقة وبٌن وظائفها فً وقتنا الحاضر 

b2 البعثة الدبلوماسٌة. أهمٌةت على دور وأصالاالت والموٌحلل تأثٌر التطورات فً مجال تكنولوجٌات االتص 

c1  .ٌمارس مهارات وأعراف وبروتوكوالت العمل فً بعثات دبلوماسٌة 
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d1 .ًٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول تطور العمل الدبلوماس 

d2 الفعال. أصلٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة والتو 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
تعرٌف الدبلوماسٌة 

 والمفاهٌم المرتبطة بها
عرض االتجاهات المختلفة فً تعرٌف 

 الدبلوماسٌة.
w1 3 

2 
مراحل تطور 
 الدبلوماسٌة

 تطور الدبلوماسٌة فً الحضارات القدٌمة.-
 .اإلسالمٌةفً الحضارة تطور الدبلوماسٌة  -
 تطور الدبلوماسٌة فً العصٌر الحدٌث. -

w2 3 

3 
 البعثة الدبلوماسٌة

 
 

 تعرٌف البعثة الدبلوماسٌة. -
 تطور تشكٌل البعثة الدبلوماسٌة. -

w4 -w5 6 

4 
وظائف البعثة 

 الدبلوماسٌة
 

الوظائف التقلٌدٌة للبعثة الدبلوماسٌة.-  
لبعثة االتجاهات الحدٌثة فً وظائف ا -

 الدبلوماسٌة.
w6 -w7 6 

 w8 3  اختبار نصفً 5

6 
الحصانات واالمتٌازات 

 الدبلوماسٌة
 

تعرٌف الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة. -  
أغراض ومقاصد الحصانات واالمتٌازات  -

 الدبلوماسٌة.
w9 -w10 6 

7 
طرق انتهاء العالقات 

 الدبلوماسٌة
 

 الحرب. أثناءانتهاء البعثة الدبلوماسٌة -
 قطع العالقات. أثناءانتهاء البعثة الدبلوماسٌة -

 انتهاء البعثة الدبلوماسٌة عند زوال الدولة
w11 3 

 الوظٌفة القنصلٌة 8
 تعرٌف الوظٌفة القنصلٌة.-
 مهام الوظٌفة القنصلٌة -
 الفرق بٌن البعثة الدبلوماسٌة والبعثة القنصلٌة. -

w12 -w13 6 

 w14 _w15 6  عرض أبحاث الطالب 9

 w16 3  اختبار نهائً 10

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 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 سبورة مع استخدام ال األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 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 

مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة  المهام والتكالٌف البحثٌة
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 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. 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 بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتتبةةاع مجموعةةة مةةن وفٌهةةا ٌةةتم ا

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌرل للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 

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

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

تقرٌر عن مفردة خاصة بواحد من التالً: تطور البعثات الدبلوماسٌة  إعداد 1
التطورات والقنصلٌة/ الحصانات واالمتٌازات، وضع البعثات فً ظل 

 الراهنة

w10 22 

 w 1- 12 12 حضور المحاضرات 2

 اإلجمالً
31 

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 
 

w1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  

w4- w10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w8 12 12% اختبار نصفً 3  

%62 60 االختبار النهائً 4  

%122 122 اإلجمالً  
 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

 م(. 7992د. السيد أهيي شلبً، فً الدبلىهاسيت الوعاصرة، )القاهرة: عالن الكتب،  .2

 .(1999، )القاهرة، مكتبة الشروق، د. علً ٌوسف شكري، الدبلوماسٌة فً عالم متغٌر .3

 المراجع المساعدة: .4

 إلكترونٌة وإنترنت:  مواد  .5
 هٌري كيسٌجر، الدبلىهاسيت، على الرابط:

pdf-https://www.alarabimag.com/download/34960 

 ( على الرابط:7002، 3ت، )عواى: دار الثقافت، طعلً حسي الشاهً، الدبلىهاسيت ًشأتها وتطىرها وقىاعدها وًظام الحصاًاث واالهتيازاث الدبلىهاسي

dz.com/%D8%A7%D9-https://www.politics  
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IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.15ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحانٌقدم أ -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25فً حال تجاوز الغٌاب  -

2.  
  الحضور المتأخر:  

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

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

سباً لعالج فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌرال منا -

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو الن -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. 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

1.  
 سٌاسات أخرى: 

 ل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مث

 

 
 


