
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 مقرر عالقات دولٌة معاصرةمواصفات 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 معاصرة عالقات دولٌة : اسم المقرر .1

  رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

4    4 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مقدمة فً العالقات الدولٌة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة رٌس المقرر:لغة تد  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

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

 أ.د. منصور عزٌز الزندانً مراجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

فً العالقات  الرئٌسةالخاصة بالقضاٌا والتحوالت  ساسٌةالطالب بالمعارف والمهارات األ زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
 أحداثالدولٌة المعاصرة، وبخاصة التحول فً بنٌة النظام السٌاسً الدولً عقب الحرب الباردة، والتطورات التً أعقبت 

لعربً، وصعود القوة لثورات الربٌع ا اإلقلٌمٌةالحادي عشر من سبتمبر، والحرب الدولٌة على اإلرهاب، والتداعٌات الدولٌة و
 الروسٌة والصٌنٌة، وتأثٌر جائحة كورونا واألوبئة على العالقات والتفاعالت الدولٌة.

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a1  للعالقات الدولٌة فً الوقت الراهن الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالتحوالت. 
a2  الحادي عشر من سبتمبر والحرب الدولٌة على اإلرهاب على بنٌة وتوجهات النظام الدولً. أحداثٌشرح تداعٌات 

b1  القطبٌة وما قبلها. األحادٌةمرحلة  أثناءوالغرب  اإلسالمًٌقارن بٌن نمط العالقات بٌن العالم 

b2  اإلقلٌمٌةهما على التفاعالت الدولٌة ووثورات الربٌع العربً وتداعٌت اإلثنٌةالنزاعات  أسبابٌحلل. 

c1  صعود القوة الروسٌة والصٌنٌة وتداعٌاته على التفاعالت الدولٌة. أسبابٌحلل 

c2  .ٌطبق المعارف النظرٌة فً فهم القضاٌا والتفاعالت الدولٌة 

d1 الدولٌة الراهنة. حداثٌعد الدراسات واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر واأل 

d2 ًالفعال. أصلفرٌق جماعً وٌمارس القٌادة والتو ٌعمل ف 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

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

 a1  للعالقات الدولٌة  الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالتحوالت
 فً الوقت الراهن.

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  الحادي عشر من سبتمبر والحرب  أحداثٌشرح تداعٌات
 الدولٌة على اإلرهاب على بنٌة وتوجهات النظام الدولً.

 Bهنٌة:: المهارات الذ 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  أثناءوالغرب  اإلسالمًٌقارن بٌن نمط العالقات بٌن العالم 
 القطبٌة وما قبلها. األحادٌةمرحلة 

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2  وثورات الربٌع العربً  اإلثنٌةالنزاعات  أسبابٌحلل
 .اإلقلٌمٌةوتداعٌتهما على التفاعالت الدولٌة و

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

c1  ٌاته على صعود القوة الروسٌة والصٌنٌة وتداع أسبابٌحلل
 التفاعالت الدولٌة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ٌطبق المعارف النظرٌة فً فهم القضاٌا والتفاعالت
 الدولٌة. 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 عامة وتوجهات الرأي العام.المؤسسات ال

d1  ٌعد الدراسات واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر
 الدولٌة الراهنة. حداثواأل

D2  ًبرامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارك ف

 والدبلوماسً وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 الفعال. أصلٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس القٌادة والتو 

 

IV. ٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باسترات 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 a1  ٌظهر المعرفة والفهم بالتحوالت
للعالقات الدولٌة فً الوقت  الرئٌسة
 الراهن.

 محاضرات. ال1
 . الحوار والمناقشة.2

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

a2  الحادي عشر  أحداثٌشرح تداعٌات
من سبتمبر والحرب الدولٌة على 
اإلرهاب على بنٌة وتوجهات النظام 

 الدولً.

 ت. المحاضرا1
 . الحوار والمناقشة.2
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل
 . التغذٌة الراجعة.4

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌقارن بٌن نمط العالقات بٌن العالم
 األحادٌةمرحلة  أثناءوالغرب  اإلسالمً

 القطبٌة وما قبلها.

 . المحاضرات1
 ر والمناقشة.. الحوا2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
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 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. - . التغذٌة الراجعة.4

b2  اإلثنٌةالنزاعات  أسبابٌحلل 
وثورات الربٌع العربً وتداعٌتهما على 

 .اإلقلٌمٌةلٌة والتفاعالت الدو

 . 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. -

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  صعود القوة الروسٌة  أسبابٌحلل
والصٌنٌة وتداعٌاته على التفاعالت 

 الدولٌة.

 . الحوار والمناقشة.1
 ات العمل.التقارٌر وأوراق ومجموع2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

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

c2  ٌطبق المعارف النظرٌة فً فهم
 القضاٌا والتفاعالت الدولٌة. 

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 ف العملٌة.المهام والتكال3ٌ
 . التغذٌة الراجعة.4

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم تراتٌجٌة التدرٌساس مخرجات المقرر

d1  ٌعد الدراسات واألبحاث والتقارٌر
الدولٌة  حداثحول الظواهر واأل

 الراهنة.

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

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 عة.تقٌٌم مشاركة الطالب فً القا -

d2  ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس
 الفعال. أصلالقٌادة والتو

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

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

 

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

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وعات المقرروحدات/ موض الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
التحول فً ُبنٌة النظام 
الدولً وبروز القطب 

 األمرٌكً

تفكك االتحاد السوفٌتً وانتهاء 
 مرحلة الحرب الباردة

 القطبٌة. األحادٌةمرحلة 
 حرب الخلٌج الثانٌة 

1 3 a1 a2 
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2 
حادي ال أحداثتداعٌات 

عشر من سبتمبر على 
 العالقات الدولٌة

هجمات الحادي عشر من -
 سبتمبر.
تداعٌات هجمات سبتمبر على  -

 التوجهات األمرٌكٌة.
االحتالل األمرٌكً للعراق  -

 وأفغانستان.

2 6 

a1 a2 b1 b2 

3 
العالقات بٌن العالم 

والغرب اإلسالمً  

تحول السٌاسات األمرٌكٌة تجاه  -
 .اإلسالمًالعالم 
حضور األبعاد الفكرٌة والدٌنٌة  -

فً السٌاسات األمرٌكٌة تجاه 
 .اإلسالمٌةالدول 
مع  اإلسالمٌةتعامل الدول -

 السٌاسات األمرٌكٌة الجدٌدة.

2 6 

b1 b2 c1 c2d1d2 

4 
الحرب الدولٌة على 

 اإلرهاب

 صعود ظاهرة االرهاب. أسباب-
نشوء التحالف الدولً لمحاربة  -

 االرهاب.
الحرب على اإلرهاب تداعٌات -

 على العالقات الدولٌة

2 6 

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

5 
تداعٌات الربٌع العربً 

3122 

ومسار ثورات الربٌع  أسباب -
 العربً.
تداعٌات الربٌع العربً على  -

 -اإلقلٌمٌةالعالقات الدولٌة و

1 3 

a2 b2 c1 c2 d1 

اإلثنٌةالنزاعات  6  
.اإلثنٌةمفهوم وأبعاد الحروب -  
على  اإلثنٌةعٌات الحروب تدا-

 العالقات الدولٌة.
2 6 

a1 a2 b1 b2 c1 c2 
d1 

7 
صعود الدور الروسً 

 والصٌنً

مالمح صعود القوة الروسٌة -
 والصٌنٌة.

تأثٌر الصعود الروسً والصٌنً 
 على التفاعالت الدولٌة. 

1 3 

c1 c2 a1 a2 d1 d2  

8 
جائحة كورونا وانتشار 
األوبئة وتأثٌرها على 

اعالت الدولٌةالتف  

انتشار جائحة كورونا وتأثٌرها -
على األوضاع االقتصادٌة 

 والسٌاسٌة الدولٌة.
تزاٌد تأثٌر الكوارث واألوبئة -

 على العالقات الدولٌة.

1 3 

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

 6 2  عرض أبحاث الطالب 9
a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

 53 25 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 التدرٌس: استراتٌجٌات 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقة  إٌضاحوفٌها ٌتم  المحاضرة
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فً الوقت الذي ٌقوم فيً الطاليب باالسيتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 ب المالحظات البسٌطة .بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطال

 الحوار والمناقشة
أو  األسيتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخيل المحاضيرة سيواء بيٌن الطاليب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
ت المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضيه مفردا إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث 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 ما، أو مشيكلة 

 التقٌٌم.المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد و أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌيف جمٌيع  ٌيتمٌطلب من كيل طاليب تنفٌيذ دراسية موضيوع محيدد سيلفا ، وبشيكل منفيرد وقيد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌيية التعلييٌم بحٌييث ٌنييدمج المييتعلم بمهمييات  اإلجييراءاتوفٌهييا ٌييتم اتبيياع مجموعيية ميين 

 ة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌ

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقيع ٌيتم تيوفٌره للميتعلم مين موقيف شيبٌه 
بمواقييف الحٌيياة السٌاسييٌة الواقعٌيية، حٌييث ٌييتم وضييعه فٌييه لكييً ٌييتقم  دور وقييرارات وسييلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

III. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً العالقات  إعداد

 الدولٌة المعاصرة
a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w10 22 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 12 حضور المحاضرات 2

 211 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

W1-W12 12 12% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 d2 

W4- W10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

W8 12 12% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 d2 

W16 62 62% تبار النهائًاالخ 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 

%122 122 االجمالً    

 

 

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 م(1991سعد حقً توفٌق، مبادئ العالقات الدولٌة، )بغداد، جامعة بغداد،  .1



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 2212حسٌن، قضاٌا دولٌة معاصرة، دراسة فً النظام العالمً الجدٌد، بٌروت: دار المنها البنانً، خلٌل  .2

 المراجع المساعدة

 (1991إسماعٌل صبري مقلد، نظرٌات السٌاسة الدولٌة، )الكوٌت، جامعة الكوٌت، 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

1 

III. رر.الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المق 

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

2.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.15ٌلتزم 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 

3.  

  الحضور المتأخر:  

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

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

4.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

 حان.( دقٌقة من بدء االمت22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

5.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌم -

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

6.  

  الغش:

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

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

7.  
  االنتحال:

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

7.  
 سٌاسات أخرى: 

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

 
 

  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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  
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 عببس

 اصرةخطة مقرر العالقات الدولٌة المع
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د. منصور عزٌز الزندانً / أسبوعٌا(4)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف 722722115 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 اصرةالمع العالقات الدولٌة اسم المقرر:   .2

  رمز المقرر ورقمه:  .3

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .4

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

4    47 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .5

 مقدمة فً العالقات الدولٌة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .6

 ال ٌوجد :ة المقررالمتطلبات المصاحبة لدراس  .7

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .1

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

فً العالقات الدولٌة المعاصيرة، وبخاصية التحيول فيً بنٌية  الرئٌسةت ٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بالقضاٌا والتحوال

الحادي عشر مين سيبتمبر، والحيرب الدولٌية عليى  أحداثالنظام السٌاسً الدولً عقب الحرب الباردة، والتطورات التً أعقبت 

ٌنٌة، وتييأثٌر جائحيية كورونييا لثييورات الربٌييع العربييً، وصييعود القييوة الروسييٌة والصيي اإلقلٌمٌييةاإلرهيياب، والتييداعٌات الدولٌيية و

 واألوبئة على العالقات والتفاعالت الدولٌة.

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1  للعالقات الدولٌة فً الوقت الراهن. الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالتحوالت 

a2 الحادي عشر من سبتمبر والحرب الدولٌة على اإلرهاب على بنٌة وتوجهات النظام الدولً. أحداثاعٌات ٌشرح تد 

b1  القطبٌة وما قبلها. األحادٌةمرحلة  أثناءوالغرب  اإلسالمًٌقارن بٌن نمط العالقات بٌن العالم 

b2  اإلقلٌمٌةاعالت الدولٌة ووثورات الربٌع العربً وتداعٌتهما على التف اإلثنٌةالنزاعات  أسبابٌحلل. 

c1  صعود القوة الروسٌة والصٌنٌة وتداعٌاته على التفاعالت الدولٌة. أسبابٌحلل 

C2  .ٌطبق المعارف النظرٌة فً فهم القضاٌا والتفاعالت الدولٌة 

d1 الدولٌة الراهنة. حداثٌعد الدراسات واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر واأل 

d2  ًالفعال. أصلوٌمارس القٌادة والتوٌعمل فً فرٌق جماع 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
التحول فً ُبنٌة النظام الدولً 

 وبروز القطب األمرٌكً

 تفكك االتحاد السوفٌتً وانتهاء مرحلة الحرب الباردة
 القطبٌة. األحادٌةمرحلة 

 حرب الخلٌج الثانٌة 
W1 3 

2 
الحادي عشر  أحداثتداعٌات 

من سبتمبر على العالقات 
 الدولٌة

 هجمات الحادي عشر من سبتمبر.-
 تداعٌات هجمات سبتمبر على التوجهات األمرٌكٌة. -
 االحتالل األمرٌكً للعراق وأفغانستان. -

W2-W3 6 

3 
 اإلسالمًالعالقات بٌن العالم 
 والغرب

 .اإلسالمًٌاسات األمرٌكٌة تجاه العالم تحول الس -
حضور األبعاد الفكرٌة والدٌنٌة فً السٌاسات  -

 .اإلسالمٌةاألمرٌكٌة تجاه الدول 
مع السٌاسات األمرٌكٌة  اإلسالمٌةتعامل الدول -

 الجدٌدة.

W4-W5 6 

 W6 3  اختبار نصفً 4

 الحرب الدولٌة على اإلرهاب 5
 صعود ظاهرة االرهاب. أسباب-
شوء التحالف الدولً لمحاربة االرهاب.ن -  
 تداعٌات الحرب على اإلرهاب على العالقات الدولٌة-

W7 – 
W8 

6 

6 
تداعٌات الربٌع العربً 

3122 

 ومسار ثورات الربٌع العربً. أسباب -
تداعٌات الربٌع العربً على العالقات الدولٌة  -
 -اإلقلٌمٌةو

W9 3 

اإلثنٌةالنزاعات  7  
.اإلثنٌةلحروب مفهوم وأبعاد ا-  
على العالقات الدولٌة. اإلثنٌةتداعٌات الحروب -  

W10-
W11 

6 

8 
صعود الدور الروسً 

 والصٌنً

 مالمح صعود القوة الروسٌة والصٌنٌة.-
تأثٌر الصعود الروسً والصٌنً على التفاعالت 

 الدولٌة. 
W12 3 

9 
جائحة كورونا وانتشار 
األوبئة وتأثٌرها على 

انتشار جائحة كورونا وتأثٌرها على األوضاع -
 االقتصادٌة والسٌاسٌة الدولٌة.

W13 3 
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 تزاٌد تأثٌر الكوارث واألوبئة على العالقات الدولٌة.- التفاعالت الدولٌة

  عرض أبحاث الطالب 21
W14 -
W15 

6 

 W16 3  اختبار نهائً 11

 51 27 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 
 

 وصف كٌفٌة استخدامها التدرٌس استراتٌجٌة

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

فً الوقت الذي ٌقيوم فيً الطاليب باالسيتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 .بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة 

 الحوار والمناقشة
أو  األسيتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طيرفٌن أو أكثير داخيل المحاضيرة سيواء بيٌن الطاليب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
بعرضيه مفردات المقرر ومن ثم ٌقيوم  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث 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 ميا، أو مشيكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 ة مشارٌع فردٌ
تكلٌيف جمٌيع  ٌيتمٌطلب مين كيل طاليب تنفٌيذ دراسية موضيوع محيدد سيلفا ، وبشيكل منفيرد وقيد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌيية التعلييٌم بحٌييث ٌنييدمج المييتعلم بمهمييات  اإلجييراءاتوفٌهييا ٌييتم اتبيياع مجموعيية ميين 
 اته المعرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدر

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقيع ٌيتم تيوفٌره للميتعلم مين موقيف شيبٌه 
بمواقييف الحٌيياة السٌاسييٌة الواقعٌيية، حٌييث ٌييتم وضييعه فٌييه لكييً ٌييتقم  دور وقييرارات وسييلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.
 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف رقمال

 W10 22 تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً العالقات الدولٌة إعداد 1

 W 1- 12 12 حضور المحاضرات 2

 32 اإلجمالً
 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة  
 وٌم النهائً(التق

W1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  

W4- W10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

W6 12 12% اختبار نصفً 3  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة
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%62 60 االختبار النهائً 4  

%122 122 اإلجمالً  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

 م(1991سعد حقً توفٌق، مبادئ العالقات الدولٌة، )بغداد، جامعة بغداد،  .2

 2212خلٌل حسٌن، قضاٌا دولٌة معاصرة، دراسة فً النظام العالمً الجدٌد، بٌروت: دار المنها البنانً،  .3

 المراجع المساعدة:
 (1991إسماعٌل صبري مقلد، نظرٌات السٌاسة الدولٌة، )الكوٌت، جامعة الكوٌت، 

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .4

 

IX. المقرر:الضوابط والسٌاسات المتبعة ف ً 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.15ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

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

2.  
  الحضور المتأخر:  

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

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

 الحالة.

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

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

  الغش:

 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. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌ

1.  
 سٌاسات أخرى: 

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


