
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 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

 كبرىمواصفات مقرر السٌاسة الخارجٌة للدول ال
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى :اسم المقرر  .1

 pol4111 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 جمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3 = = = 3 

 الفصل الثانً /المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(رر)إن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة المق  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 د. عبدالعزٌز الشعٌبً      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 لد. ناصر محمد الطوٌ مراجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

السٌاسة الخارجٌة للوالٌات  أهدافبمحددات وأدوات وبالمعارف والمهارات الخاصة الطالب  زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
لتً تمكنه من تفسٌر المهارات العلمٌة والمهنٌة ا إكسابهة وروسٌا، والصٌن، واالتحاد األوروبً، والٌابان، واألمرٌكٌالمتحدة 

 وتحلٌل السلوك السٌاسً الخارجً لهذه الدول بشكل عام وتجاه المنطقة العربٌة والٌمن بشكل خاص.
 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على 

a1المتعلقة بالسٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى. ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ 

a2 عن محددات السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى. ٌكتب 

b1 .ٌقارن بٌن السٌاسات الخارجٌة المختلفة للدول الكبرى 

 b2 .ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للدول الكبرى تجاه المنطقة العربٌة والعالم 

 c1 عربٌة.بحل ا لمشكالت السٌاسات الخارجٌة للدول الكبرى فً التعامل مع المنطقة ال أهمٌس 

 c2 .ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم سٌاسات الدول الكبرى تجاه المنطقة العربٌة والٌمن 

d1 .ٌعد الدراسات والتقارٌر فً مستجدات السٌاسٌة الخارجٌة للدول الكبرى 

d2 عمله. إطارالمهام الوظٌفٌة فً  نجازمع زمالئه بفعالٌة إل أصلٌتو 

 

IV. جات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخر 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

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

a1 المتعلقة بالسٌاسة الخارجٌة  ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ
 للدول الكبرى.
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A2 لحقل العلوم  الرئٌسةس العلمٌة للفروع ٌشرح األس

 السٌاسٌة.

 a2 .ٌكتب عن محددات السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 .ٌقارن بٌن السٌاسات الخارجٌة المختلفة للدول الكبرى 

B2 السٌاسٌة  حدا ات بٌن متغٌرات الظواهر واألٌفسر العالق

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2  ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للدول الكبرى
 تجاه المنطقة العربٌة والعالم.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 

ٌطبق المعارف ومناهج البح  فً دراسة مشاكل الحٌاة 
عامة وٌقدم مقترحات للتعامل السٌاسٌة واإلدارة ال

 معها.
 

c1 بحل ا لمشكالت السٌاسات الخارجٌة للدول  أهمٌس
 الكبرى فً التعامل مع المنطقة العربٌة.

C2 فً فهم قضاٌا السٌاسٌة  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

 c2 ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم سٌاسات الدول الكبرى 
 تجاه المنطقة العربٌة والٌمن.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌطور قدراته المهنٌة والعلمٌة من خالل المتابعة
 والبح  فً مستجدات السٌاسٌة الخارجٌة للدول الكبرى.

D2  برامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادفً ٌشارك

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 وٌتشارك مع زمالئه المعلومات المختلفة فً  أصلٌتو
 السٌاسات الخارجٌة للدول الكبرى

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 المتعلقة  ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ
 بالسٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة
 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 ٌرٌةاالختبارات التحر -

 االختبارات الشفهٌة -

a2  ٌكتب عن محددات السٌاسة
 الخارجٌة للدول الكبرى

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة
 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌقارن بٌن السٌاسات الخارجٌة
 المختلفة للدول الكبرى.

 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.
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 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. - التغذٌة الراجعة -

 b2  ٌحلل التباٌنات فً السلوك
الكبرى تجاه المنطقة السٌاسً للدول 
 العربٌة والعالم.

 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 اعة.الق

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1 بحل ا لمشكالت السٌاسات  أهمٌس
للدول الكبرى فً التعامل  الخارجٌة

 مع المنطقة العربٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 ةاالختبارات الشفهٌ -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 c2  ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم
سٌاسات الدول الكبرى تجاه المنطقة 

 العربٌة والٌمن.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -
 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 ف الذهنً.العص -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌطور قدراته المهنٌة والعلمٌة
من خالل المتابعة والبح  فً 

مستجدات السٌاسٌة الخارجٌة للدول 
 الكبرى.

 اقشة.الحوار والمن -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

d2 ٌوٌتشارك مع زمالئه  أصلتو
المعلومات المختلفة فً السٌاسات 

 الخارجٌة للدول الكبرى

 الحوار والمناقشة. -
 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -
 العصف الذهنً. -
 المهام والتكالٌف العملٌة. -
 التعلٌم الذاتً والتعاونً -
 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 هٌةاالختبارات الشف -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
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V. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر  كتابة
 مع تحدٌد الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
خصائص السٌاسة 

 الخارجٌة للدول الكبرى

 تعرٌف السٌاسة الخارجٌة -

 ى.مفهوم ومعاٌٌر الدول الكبر -

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى -

خصائص السٌاسة الخارجٌة للدول  -

 الكبرى

العوامل المؤثرة فً صنع السٌاسة  -

 الخارجٌة

1 3 a1 a2  

2 
 التغٌرات فً النظام الدولً

 بعد الحرب الباردة

 0222- 1895المرحلة األولى ) -

 وصول جوربتشوف الى السلطة -

 األمرٌكًالتقارب السوفٌتً  -

ر فً الموقف األٌدٌولوجً التغٌ -

 السوفٌتً

 ات الداخلٌة السوفٌتٌةاإلصالح -

الخلٌج الثانٌة والتحول فً النظام  أزمة -

 الدولً

 انهٌار االتحاد السوفٌتً -

 األحادٌةالتحول الى نظام القطبٌة  -

ة األمرٌكٌوظهور الوالٌات المتحدة 

 أوحدكقطب 

دور األمم المتحدة فً ظل التغٌر فً  -

 النظام الدولً 

ة فً ظل التغٌر فً األمرٌكٌالهٌمنة  -

 النظام الدولً

موقف الدول الكبرى األخرى من هذا  -

 التغٌر فً النظام الدولً

 المرحلة الثانٌة -

 االن(-0221) -

مظاهر عالقة القطب األوحد بدول  -

 العالم

 التحالفات الدولٌة الجدٌدة -

 التغٌرات التً شهدها النظام الدولً -

2    6 
a1 a2 b1 b2 
c1 c2 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 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

 سمات المرحلة الجدٌدة -

 سبتمر11 أحدا  -

- 0221 

التحول الكبٌر فً النظام العالمً الجدٌد  -

 سبتمبر 11بعد 

 محاربة اإلرهاب -

3 
السٌاسة الخارجٌة 
 ةاألمرٌكٌللوالٌات المتحدة 

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

ة للتعامل مع األمرٌكٌأدوات السٌاسة  -

 المنطقة العربٌة

 ةاألمرٌكٌمحددات السٌاسة الخارجٌة  -

 ة فً المنطقة العربٌةاألمرٌكٌالسٌاسة  -

 األفرٌقًة فً القرن األمرٌكٌالسٌاسة  -

3 8 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 

 

 السٌاسة الخارجٌة لروسٌا 4

 (1881قبل عام ) -

 (1881بعد عام ) -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الروسٌة للتعامل مع  -

 ٌة.المنطقة العرب

 محددات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة -

 السٌاسة الروسٌة فً المنطقة العربٌة -

 األفرٌقًالسٌاسة الروسٌة فً القرن  -

0 6 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 

 

لصٌنالسٌاسة الخارجٌة ل 5  

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الصٌنٌة للتعامل مع  -

 المنطقة العربٌة

 محددات السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة -

0 6 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 السٌاسة الصٌنٌة فً المنطقة العربٌة -

 األفرٌقً السٌاسة الصٌنٌة فً القرن -

6 
السٌاسة الخارجٌة لالتحاد 

 األوروبً

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الخارجٌة لالتحاد  -

 االوروبً للتعامل مع المنطقة العربٌة

لسٌاسة الخارجٌة لالتحاد محددات ا -

 االوروبً

السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً فً  -

 المنطقة العربٌة

السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً فً  -

 األفرٌقًالقرن 

2 6 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 

 

 السٌاسة الخارجٌة للٌابان 7

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 لسٌاسٌةا هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الخارجٌة للٌابان للتعامل  -

 مع المنطقة العربٌة

 محددات السٌاسة الخارجٌة للٌابان -

السٌاسة الخارجٌة للٌابان فً المنطقة  -

 العربٌة

السٌاسة الخارجٌة للٌابان فً القرن  -

 األفرٌقً

0 6 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 

 

 جمالًاإل
 

14 
42 

 

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

السٌاسات الخارجٌة  أهدافتقرٌر حول محددات و 1
 للدول الكبرى

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w5 11 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

تقرٌر حول مستقبل العالقات والسٌاسات الخارجٌة  2
 األفرٌقًللدول الكبرى فً المنطقة العربٌة والقرن 

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w12 11 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  w1-w12 11 حضور المحاضرات 3

 31  جمالًاإل

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  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 إشرافلطالب أنفسهم تحت بٌن عدد من ا

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

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

 العصف الذهنً
جٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة وفٌها ٌتم التفاعل وتش
 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

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

 مشروع مختلف. الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
بٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شة

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

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

w3, w5, w10 20 02% الواجبات والتكالٌف 1  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

 w1-w12 12 12% a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 حضور ومشاركه 2

  w7 10 20% a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 نصفًالختبار الا 3

  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 %50 60 16 االختبار النهائً 4

جمالًاإل  100 100%  

 

VIII. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

 ( 0215مكتبة األمٌن ،  )صنعاء: ، السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى،عارف عبدالقادر الشٌبانً 

 المراجع المساعدة

والعشرٌن، مركز االمارات للدراسات  القوى العظمى واالستقرار االستراتٌجً فً القرن الواحد، 0213جراٌمً هٌرد، محرر، 
 والبحو  االستراتٌجٌة، ابوظبً(

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 

 

I. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.05الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .0
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال  

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

 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 ٌراه مناسبا  لعالج  -

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.02بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار )ال ٌسمح للطالب  -

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

 :األبحا و التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 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 -

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

  االنتحال:  .6

 سٌاسات أخرى:   .5
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 قسم العلوم السٌاسٌة
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 خطة مقرر السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى
 

II. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم عبدالعزٌز الشعٌبً

 المكان ورقم الهاتف 777712751 السبت األحد االثنٌن الثالثاء عاءاألرب الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

III. :معلومات عامة عن المقرر 

 السٌاسة الخارجٌة لدول الكبرى اسم المقرر:  .1

 pol4111 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الرابع/ الفصل الدراسً الثانً 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 البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة س المقرر:لغة تدرٌ  .8

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

 

IV. المقرر الدراسً:  وصف 

السٌاسةة الخارجٌةة للوالٌةات  أهةدافبمحةددات وأدوات وبالمعةارف والمهةارات الخاصةة الطةالب  زوٌةدٌهدف هذا المقرر إلةى ت

المهةارات العلمٌةة والمهنٌةة التةً تمكنةه مةن تفسةٌر  إكسابهد األوروبً، والٌابان، وة وروسٌا، والصٌن، واالتحااألمرٌكٌالمتحدة 

 وتحلٌل السلوك السٌاسً الخارجً لهذه الدول بشكل عام وتجاه المنطقة العربٌة والٌمن بشكل خاص.

 

V. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

a1 ول الكبرى.المتعلقة بالسٌاسة الخارجٌة للد ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ 

a2 .ٌكتب عن محددات السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى 

b1 .ٌقارن بٌن السٌاسات الخارجٌة المختلفة للدول الكبرى 

 b2 .ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للدول الكبرى تجاه المنطقة العربٌة والعالم 

 c1 عامل مع المنطقة العربٌة.بحل ا لمشكالت السٌاسات الخارجٌة للدول الكبرى فً الت أهمٌس 

 c2 .ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم سٌاسات الدول الكبرى تجاه المنطقة العربٌة والٌمن 

d1 .ٌعد الدراسات والتقارٌر فً مستجدات السٌاسٌة الخارجٌة للدول الكبرى 

d2 عمله. إطارالمهام الوظٌفٌة فً  نجازمع زمالئه بفعالٌة إل أصلٌتو 
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VI. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
خصائص السٌاسة الخارجٌة 

 للدول الكبرى

 تعرٌف السٌاسة الخارجٌة -

 مفهوم ومعاٌٌر الدول الكبرى. -

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى -

 خصائص السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى -

 فً صنع السٌاسة الخارجٌة العوامل المؤثرة -

w1 3 

2 
 التغٌرات فً النظام الدولً

 بعد الحرب الباردة

 0222- 1895المرحلة األولى ) -

 وصول جوربتشوف الى السلطة -

 األمرٌكًالتقارب السوفٌتً  -

 التغٌر فً الموقف األٌدٌولوجً السوفٌتً -

 ات الداخلٌة السوفٌتٌةاإلصالح -

 ظام الدولًالخلٌج الثانٌة والتحول فً الن أزمة -

 انهٌار االتحاد السوفٌتً -

وظهور  األحادٌةالتحول الى نظام القطبٌة  -

 أوحدة كقطب األمرٌكٌالوالٌات المتحدة 

دور األمم المتحدة فً ظل التغٌر فً النظام  -

 الدولً

ة فً ظل التغٌر فً النظام األمرٌكٌالهٌمنة  -

 الدولً

موقف الدول الكبرى األخرى من هذا التغٌر فً  -

 الدولًالنظام 

 المرحلة الثانٌة -

 االن(-0221) -

 بدول العالم وحدمظاهر عالقة القطب األ -

 التحالفات الدولٌة الجدٌدة -

 التغٌرات التً شهدها النظام الدولً -

 سمات المرحلة الجدٌدة -

 سبتمر11 أحدا  -

- 0221 

 11التحول الكبٌر فً النظام العالمً الجدٌد بعد  -

 سبتمبر

 محاربة اإلرهاب -

w2-w3 6 

 w4-w6 8 سبتمبر11 أحدا قبل  -سة الخارجٌة للوالٌات السٌا 3
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 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

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  - ةاألمرٌكٌالمتحدة 

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

ة للتعامل مع المنطقة األمرٌكٌأدوات السٌاسة  -

 العربٌة

 ةاألمرٌكٌمحددات السٌاسة الخارجٌة  -

 المنطقة العربٌةة فً األمرٌكٌالسٌاسة  -

 األفرٌقًة فً القرن األمرٌكٌالسٌاسة  -

 اختبار نصفً 4
-  

w7 3 

 السٌاسة الخارجٌة لروسٌا 5

 (1881قبل عام ) -

 (1881بعد عام ) -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الروسٌة للتعامل مع المنطقة  -

 ٌة.العرب

 محددات السٌاسة الخارجٌة الروسٌة -

 السٌاسة الروسٌة فً المنطقة العربٌة -

 األفرٌقًالسٌاسة الروسٌة فً القرن  -

w8-w9 6 

 السٌاسة الخارجٌة للصٌن 6

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

ٌاسة الصٌنٌة للتعامل مع المنطقة أدوات الس -

 العربٌة

 محددات السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة -

 السٌاسة الصٌنٌة فً المنطقة العربٌة -

 األفرٌقًالسٌاسة الصٌنٌة فً القرن  -

w10 -w11 6 

7 
السٌاسة الخارجٌة لالتحاد 

 األوروبً

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

w12-w13 6 
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 لسٌاسٌةا هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً  -

 للتعامل مع المنطقة العربٌة

 محددات السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً -

السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً فً المنطقة  -

 العربٌة

السٌاسة الخارجٌة لالتحاد االوروبً فً القرن  -

 األفرٌقً

 السٌاسة الخارجٌة للٌابان 8

 سبتمبر11 أحدا قبل  -

 0221سبتمبر11 أحدا بعد  -

 األمنٌة هدافاأل -

 السٌاسٌة هدافاأل -

 االقتصادٌة هدافاأل -

 العسكرٌة هدافاأل -

أدوات السٌاسة الخارجٌة للٌابان للتعامل مع  -

 المنطقة العربٌة

 محددات السٌاسة الخارجٌة للٌابان -

 للٌابان فً المنطقة العربٌة السٌاسة الخارجٌة -

 األفرٌقًالسٌاسة الخارجٌة للٌابان فً القرن  -

w14 -w15 6 

نهائً اختبار 9   w16 3 

 جمالًاإل
 

16 
48 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

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

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

 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 

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 
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 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 ، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.الطالب بمشروع واحد

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

I. والتكلٌفات: األنشطة 

 

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم

 w5 11 السٌاسات الخارجٌة للدول الكبرى أهدافتقرٌر حول محددات و 1

2 
تقرٌر حول مستقبل العالقات والسٌاسات الخارجٌة للدول الكبرى فً 

 األفرٌقًالمنطقة العربٌة والقرن 
w12 11 

 w1-w12 11 حضور المحاضرات 3

 31 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً

1 
 ,w3, w5 لٌفالواجبات والتكا

w10 
20 02%  

 w1-w12 12 12% حضور ومشاركه 2

w7 10 12% اختبار نصفً 3  

%62 60 16 االختبار النهائً 4  

جمالًاإل  100 122%  

 

VII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 .( 0215مكتبة األمٌن ،  )صنعاء: ، السٌاسة الخارجٌة للدول الكبرى،عارف عبدالقادر الشٌبانً

 المساعدة: المراجع
القوى العظمى واالستقرار االستراتٌجً فً القرن الواحد والعشرٌن، مركز االمارات للدراسات ، 0213جراٌمً هٌرد، محرر، 

 والبحو  االستراتٌجٌة، ابوظبً(.

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:

 

VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.55م الطالب بحضور ٌلتز -
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ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.05الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .0
الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال   ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل

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

 ضوابط االمتحان:  .3

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

ً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسبا  لعالج فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصف -

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.02ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحا و التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

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

 الغش:   .5

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

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

  االنتحال:  .6

 سٌاسات أخرى:   .5

 
 


