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 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

 مواصفات مقرر سٌاسات دولٌة

I. ومات عامة عن المقرر: معل 

 سٌاسات دولٌة : اسم المقرر  .1

 pol4102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

5.  
لدولٌةةةةة/ الع قةةةةات الدولٌةةةةة المعاصةةةةرة/ مقدمةةةةة لةةةةً الع قةةةةات ا المتطلبات السابقة لدراسة المقرر

 حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌة

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة   .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 انتظام/ لصلً نظام الدراسة:  .9

 ً الطوٌلد. ناصر محمد عل     معد مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

التحلٌلً لدراسة تطور السٌاسات الدولٌة، والمناهج المستخدمة فً ذلك،  طارالطالب باإل زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
القطبٌة،  األحادٌةرحلة م( وحتى م8461التً اتجهت إلٌها السٌاسات الدولٌة منذ مؤتمر وستفالٌا ) الرئٌسةوٌستعرض القضاٌا 

التً ركزت علٌها  الرئٌسةم، والقضاٌا 1008الحادي عشر من سبتمبر  أحداثبعد  اإلقلٌمٌةكما ٌتناول التوازنات الدولٌة و
، العولمة، وتصاعد االتجاهات الشعبوٌة والدٌنٌة وغٌرها من اإلثنٌةالسٌاسات الدولٌة )اإلرهاب، صراع الثقافات، االنقسامات 

 ا(.القضاٌ
 

III. :مخرجات التعلم 

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

a1 ت فً تعقٌدها فً العصر الحدٌث.أهمٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم السٌاسات الدولٌة، والعوامل التً س 

a2  القرن العشرٌن. خالل المراحل المختلفة فً الرئٌسةٌشرح طبٌعة السٌاسات الدولٌة وقضاٌاها 

b1 .ٌحلل العوامل التً تقف خلف التحوالت فً السٌاسات الدولٌة بعد انتهاء نظام الدولً ثنائً القطبٌة 

b2  م.1008للسٌاسات الدولٌة بعد تحوالت الحادي عشر من سبتمبر  الرئٌسةٌرصد القضاٌا 

c1 التً تمثل اهتمام  الرئٌسةت والقضاٌا والظواهر ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوال

 السٌاسات الدولٌة فً القرن الحادي والعشرٌن.

c2  .القدرة على محاولة استشراف التحوالت المحتملة فً طبٌعة وقضاٌا السٌاسات الدولٌة 

d1 حول السٌاسات الدولٌة.التقارٌر  إعدادٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل إجراء الدراسات والبحوث و 

d2 بفعالٌة. أصلالقدرة على العمل الجماعً، وممارسة القٌادة والتو 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

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

a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم السٌاسات الدولٌة، والعوامل
 ت فً تعقٌدها فً العصر الحدٌث.أهمالتً س

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

 a2 خالل  الرئٌسةٌشرح طبٌعة السٌاسات الدولٌة وقضاٌاها
 حل المختلفة فً القرن العشرٌن.المرا

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌحلل العوامل التً تقف خلف التحوالت فً السٌاسات
 الدولٌة بعد انتهاء نظام الدولً ثنائً القطبٌة.

B2 حداثألٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر وا 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  للسٌاسات الدولٌة بعد تحوالت  الرئٌسةٌرصد القضاٌا
 م.1008الحادي عشر من سبتمبر 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

c1 العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر  ٌوظف المعارف
التً تمثل اهتمام  الرئٌسةالتحوالت والقضاٌا والظواهر 

 السٌاسات الدولٌة فً القرن الحادي والعشرٌن.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2 تملة فً القدرة على محاولة استشراف التحوالت المح
 طبٌعة وقضاٌا السٌاسات الدولٌة. 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل إجراء

 الدولٌة.التقارٌر حول السٌاسات  إعدادالدراسات والبحوث و

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 أصلالقدرة على العمل الجماعً، وممارسة القٌادة والتو 
 بفعالٌة.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرلة والفهم

 a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم
السٌاسات الدولٌة، والعوامل التً 

 ت فً تعقٌدها فً العصر الحدٌث.أهمس

 . المحاضرات8
 . الحوار والمناقشة.1

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

a2  ٌشرح طبٌعة السٌاسات الدولٌة
خالل المراحل  الرئٌسةوقضاٌاها 

 المختلفة فً القرن العشرٌن.

 . المحاضرات8
 . الحوار والمناقشة.1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل
 ة.. التغذٌة الراجع6

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس ت المقرر/ المهارات الذهنٌة مخرجا

 b1  ٌحلل العوامل التً تقف خلف
التحوالت فً السٌاسات الدولٌة بعد 
 انتهاء نظام الدولً ثنائً القطبٌة.

 . المحاضرات8
 . الحوار والمناقشة.1
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3

 ارات التحرٌرٌةاالختب -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
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 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. - . التغذٌة الراجعة.6

b2  للسٌاسات  الرئٌسةٌرصد القضاٌا
الدولٌة بعد تحوالت الحادي عشر من 

 م.1008سبتمبر 

 . المحاضرات8
 . الحوار والمناقشة.1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل
 لمهام والتكالٌف العملٌة..ا6
 . التغذٌة الراجعة.5

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس ة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات المهنٌ

 c1  ًٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة ف
التً تمثل  الرئٌسةتحلٌل وتفسٌر التحوالت والقضاٌا 

اهتمام السٌاسات الدولٌة فً القرن الحادي 
 والعشرٌن.

 . الحوار والمناقشة.8
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 1

 العمل
 والتكالٌف العملٌة.المهام 3
 . التغذٌة الراجعة.6

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

c2  القدرة على محاولة استشراف التحوالت
 المحتملة فً طبٌعة وقضاٌا السٌاسات الدولٌة.

 . الحوار والمناقشة.8
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 1

 العمل
 كالٌف العملٌة.المهام والت3
 . التغذٌة الراجعة.6

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس ر مخرجات المقر

 d1  ٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل
التقارٌر حول  إعدادإجراء الدراسات والبحوث و

 السٌاسات الدولٌة.

.التقارٌر وأوراق ومجموعات 8
 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. 1
 . التغذٌة الراجعة.3

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

d2  القدرة على العمل الجماعً، وممارسة القٌادة
 بفعالٌة. أصلوالتو

 . الحوار والمناقشة.8
. التقارٌر وأوراق ومجموعات 1

 العمل
 المهام والتكالٌف العملٌة. 3
 . التغذٌة الراجعة.6

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

 

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

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

                          الجانب النظري                                  أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
التحلٌلً لدراسة  طاراإل

 السٌاسات الدولٌة
 تعرٌف السٌاسات الدولٌة.-
 مناهج دراسة تطور السٌاسات الدولٌة. -

1 3 a1 a2 
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2 
من مؤتمر  السٌاسات الدولٌة

وستفالٌا وحتى مؤتمر لٌنا 
(1648-1815)  

القوى المؤثرة فً تطور السٌاسات -
 الدولٌة.

 مسار تطور السٌاسات الدولٌة-
 

1 3 

a1 a2  

3 
السٌاسات الدولٌة لً عصر 
الثنائٌة القطبٌة والحرب 

 البادرة

 إعادةانتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة و-
 توزٌع القوة الدولٌة.

 ام الدولً ثنائً القطبٌة.بروز النظ-
 الحرب الباردة.-
 أثناءقضاٌا السٌاسات الدولٌة  أهم-

 الحرب الباردة.

8 3 

b1 b2 a1 a2 

4 
السٌاسات الدولٌة لً عصر 

  األحادٌةالقطبٌة 

نهاٌة الحرب الباردة.-  
الكتلة الشرقٌة واالتحاد السوفٌتً. -  
 الصعود األوروبً واآلسوي. -
 .األحادٌة: القطبٌة بنٌة النسق العالمً -

2 6 

 a1 a2 b1 b2 
c1 c2 d1 

 العولمة 5
تعرٌف القوة القومٌة، مصادرها، 

توظٌفها، تأثٌرها على مكانة ودور الدولة 
 فً النظام الدولً

1 3 
c2 d1 d2 c1 

c2 

7 
تأثٌر أحدث الحادي عشر من 
سبتمبر على تحوالت وقضاٌا 

 السٌاسات الدولٌة

دي عشر الحا أحداثتوصٌف وتفسٌر -
 من سبتمبر.

سبتمبر على القضاٌا  أحداثتداعٌات -
 فً السٌاسات الدولٌة. الرئٌسة

2 6 

a2 b1 b2 c1 
c2 d1 

8 

تأثٌر الصعود الروسً 
والصٌنً على هٌكل النظام 

نظرٌة تحول  إطارالدولً لً 
 القوة.

مؤشرات صعود القوة السٌاسٌة لكل من -
 روسٌا والصٌن.

ٌة لروسٌا تأثٌر صعود القوة السٌاس-
 والصٌن على هٌكل النظام الدولً.

1 3 

a2 b1 b2 c1 
c2 d1 

9 
على  أثرتتوجهات كبرى 

السٌاسات الدولٌة وقضاٌاها 
 لً القرن الواحد والعشرٌن

 التحول فً هٌكل القوة والنظام الدولً.-
انتشار األوبئة واألمراض وتزاٌد -

 الكوارث الطبٌعٌة.
ٌنٌة فً تصاعد االتجاهات الشعبوٌة والد-

 الدول الغربٌة.
االنقسامات الدٌنٌة والطائفٌة وتفكك عدد -

 من دول العالم.

3 9 

a2 b1 b2 c1 
c2 d1 

11 
مربع النفوذ لً الشرق 

: إٌران، تركٌا، األوسط
 إسرائٌل، السعودٌة

تحوالت فً مٌزان القوة فً الشرق -
 .األوسط

تأثٌر تحوالت الربٌع العربً على القوى -
 فً المنطقة. ئٌسةالر اإلقلٌمٌة

2 6 

a2 b1 b2 c1 
c2 d1 

 42 14 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 تخدام السبورة مع اس األستاذمباشرة من قبل 
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 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

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

 توجٌهه.و األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

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

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع لردٌة 
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  اإلجةةراءاتهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن وفٌ

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

عٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمو دور وقةةرارات وسةةلوك بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواق
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول  إعداد 1
 فً العالقات الدولٌة

b3 d1 d2 c1 c2 w10 11 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 1

 21 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

نسبة الدرجة 
إلى درجة 
التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

%80 80  الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 d2 

w4 w10 80 80% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 10 10% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w15-w16 40 40% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

%800 800 االجمالً  5   

 

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 (8999 دار الفجر للنشر والتوزٌع)بٌروت: علً زٌاد العلً، المرتكزات النظرٌة فً السٌاسات الدولٌة،  .8
 .(8911إسماعٌل صبري مقلد، نظرٌات السٌاسة الدولٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، )الكوٌت: جامعة الكوٌت،  .1
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 المراجع المساعدة

 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 
 

III. بط والسٌاسات المتبعة لً المقرر.الضوا 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.15الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

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

   ة. ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضر

 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.10قدار )ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر م -

 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.    -

 فٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتن -

 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 -

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

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

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

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف 739383111 السبت األحد االثنٌن الث ثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 سٌاسات دولٌة اسم المقرر:   .1

 pol4102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

5.  
ٌة مقدمة لً الع قات الدولً/ والع قات الدول  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 المعاصرة، حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌة

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

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 قتصادالحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واال مكان تدرٌس المقرر:   .9

III. المقرر الدراسً:  وصف 

التحلٌلً لدراسة تطور السٌاسات الدولٌة، والمناهج المستخدمة فً ذلك،  طارالطالب باإل زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت

القطبٌة،  األحادٌةم( وحتى مرحلة 8461التً اتجهت إلٌها السٌاسات الدولٌة منذ مؤتمر وستفالٌا ) الرئٌسةوٌستعرض القضاٌا 

التً ركزت علٌها  الرئٌسةم، والقضاٌا 1008الحادي عشر من سبتمبر  أحداثبعد  اإلقلٌمٌةتناول التوازنات الدولٌة وكما ٌ

، العولمة، وتصاعد االتجاهات الشعبوٌة والدٌنٌة وغٌرها من اإلثنٌةالسٌاسات الدولٌة )اإلرهاب، صراع الثقافات، االنقسامات 

 القضاٌا(.

 

IV. للمقرر: مخرجات التعلم المقصودة 

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

a1 ت فً تعقٌدها فً العصر الحدٌث.أهمٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم السٌاسات الدولٌة، والعوامل التً س 

a2  ٌن.خالل المراحل المختلفة فً القرن العشر الرئٌسةٌشرح طبٌعة السٌاسات الدولٌة وقضاٌاها 

b1 .ٌحلل العوامل التً تقف خلف التحوالت فً السٌاسات الدولٌة بعد انتهاء نظام الدولً ثنائً القطبٌة 

b2  م.1008للسٌاسات الدولٌة بعد تحوالت الحادي عشر من سبتمبر  الرئٌسةٌرصد القضاٌا 

c1 التً تمثل اهتمام  الرئٌسةالظواهر ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت والقضاٌا و
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 السٌاسات الدولٌة فً القرن الحادي والعشرٌن.

c2  .القدرة على محاولة استشراف التحوالت المحتملة فً طبٌعة وقضاٌا السٌاسات الدولٌة 

d1 الدولٌة. التقارٌر حول السٌاسات إعدادٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من خالل إجراء الدراسات والبحوث و 

d2 بفعالٌة. أصلالقدرة على العمل الجماعً، وممارسة القٌادة والتو 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
التحلٌلً لدراسة السٌاسات  طاراإل

 الدولٌة
 تعرٌف السٌاسات الدولٌة.-
 لسٌاسات الدولٌة. مناهج دراسة تطور ا-

w1 3 

2 
السٌاسات الدولٌة من مؤتمر وستفالٌا 

(1815-1648وحتى مؤتمر لٌنا )  

 القوى المؤثرة فً تطور السٌاسات الدولٌة.-
 مسار تطور السٌاسات الدولٌة-
 

w2 3 

3 
السٌاسات الدولٌة لً عصر الثنائٌة 

 القطبٌة والحرب البادرة

توزٌع  عادةإانتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة و-
 القوة الدولٌة.

 بروز النظام الدولً ثنائً القطبٌة.-
 الحرب الباردة.-
الحرب  أثناءقضاٌا السٌاسات الدولٌة  أهم-

 الباردة.

w3 3 

4 
السٌاسات الدولٌة لً عصر القطبٌة 

  األحادٌة

نهاٌة الحرب الباردة.-  
الكتلة الشرقٌة واالتحاد السوفٌتً. -  
 سوي.الصعود األوروبً واآل -
 .األحادٌةبنٌة النسق العالمً: القطبٌة  -

w4 -w5 6 

 العولمة 5
تعرٌف القوة القومٌة، مصادرها، توظٌفها، 
تأثٌرها على مكانة ودور الدولة فً النظام 

 الدولً
w6 3 

 w7 3  اختبار نصفً 6

7 
تأثٌر أحدث الحادي عشر من سبتمبر 
على تحوالت وقضاٌا السٌاسات 

 الدولٌة

الحادي عشر من  أحداثفسٌر توصٌف وت-
 سبتمبر.

 الرئٌسةسبتمبر على القضاٌا  أحداثتداعٌات -
 فً السٌاسات الدولٌة.

w8 -w9  6 

8 
تأثٌر الصعود الروسً والصٌنً على 

نظرٌة  إطارهٌكل النظام الدولً لً 
 تحول القوة.

مؤشرات صعود القوة السٌاسٌة لكل من -
 روسٌا والصٌن.

ٌاسٌة لروسٌا والصٌن تأثٌر صعود القوة الس-
 على هٌكل النظام الدولً.

w10 3 

9 
على السٌاسات  أثرتتوجهات كبرى 

الدولٌة وقضاٌاها لً القرن الواحد 
 والعشرٌن

 التحول فً هٌكل القوة والنظام الدولً.-
انتشار األوبئة واألمراض وتزاٌد الكوارث -

 الطبٌعٌة.
 تصاعد االتجاهات الشعبوٌة والدٌنٌة فً الدول-

 الغربٌة.
االنقسامات الدٌنٌة والطائفٌة وتفكك عدد من -

w11 -
w13 

9 
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 دول العالم.

11 
: األوسطمربع النفوذ لً الشرق 

 إٌران، تركٌا، إسرائٌل، السعودٌة

 .األوسطتحوالت فً مٌزان القوة فً الشرق -
تأثٌر تحوالت الربٌع العربً على القوى -

 فً المنطقة. الرئٌسة اإلقلٌمٌة

w14 -
w15 

6 

 w16 3  اختبار نهائً 11

 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 ة مع استخدام السبور 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 

 هام والتكالٌف البحثٌةالم
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع لردٌة 
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  اإلجةةراءاتمجموعةةة مةةن  وفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 11 تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً العالقات الدولٌة إعداد 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 3

 21 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم مالرق
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقوٌم النهائً(

w1-12 80 80% الحضور والمشاركة 1  

w4- w10 80 80% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w8 10 10% اختبار نصفً 3  

 
%40 60 االختبار النهائً  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

%800 800 اإلجمالً  

 

VIII. ادر التعلم:مص 

 المراجع الرئٌسة: .1

 (8999 دار الفجر للنشر والتوزٌع)بٌروت: علً زٌاد العلً، المرتكزات النظرٌة فً السٌاسات الدولٌة،  .2

 .(8911إسماعٌل صبري مقلد، نظرٌات السٌاسة الدولٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة، )الكوٌت: جامعة الكوٌت،  .3

 المراجع المساعدة: .4

 )إن وجدت(نترنت:    مواد إلكترونٌة وإ .5

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة لً المقرر 

8.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 من مجلس القسم.% وٌتم إقرار الحرمان 15فً حال تجاوز الغٌاب  -

1.  
  الحضور المتأخر:  

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

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.10ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

6.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث 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 -

 ذلك.أو النقل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة ل فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

4.  
  االنتحال:

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

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.سٌاسات أخرى:   .5

 


