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 دولٌةمواصفات مقرر مقدمة عالقات 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 دولٌةمقدمة عالقات  : اسم المقرر  .1

 pol2101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

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

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .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. منصور عزٌز الزندانً مواصفات المقررمراجع   .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

فٌه، وعالقته بالعلوم األخرى، ونشوء  الرئٌسةٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بمجال العالقات الدولٌة والمفاهٌم 
التارٌخ الحدٌث والمعاصر، كما ٌهدف إلى تزوٌد الطالب  التً مرت بها خالل الرئٌسةوتطور العالقات الدولٌة، والمراحل 

مناهج دراسات العالقات الدولٌة التً ظهرت خالل المدارس المختلفة: المدرسة التقلٌدٌة، المدرسة الواقعٌة، المدرسة  أهمب
لً، التنظٌم الدولً، السلوكٌة، ومدرسة ما بعد السلوكٌة، وٌتناول كذلك الفروع الرئٌسة للعالقات الدولٌة: النظام الدو

السٌاسات الدولٌة، السٌاسة الخارجٌة، كما ٌتناول مراحل تطور النظام الدولً وخصائصه والعوامل المؤثرة فٌه، ومفهوم 
 الجماعً(، ومفهوم التكامل الدولً. األمنالصراع الدولً وما ٌتصل به من نظرٌات )نظام توازن القوى ونظام 

 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: النتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا علىبعد ا 

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

a2  الخارجٌة.لحقل العالقات الدولٌة: النظام الدولً، التنظٌم الدولً، السٌاسات الدولٌة، السٌاسة  الرئٌسةٌشرح الفروع 

b1  التقلٌدٌة، الواقعٌة، السلوكٌة، ما بعد السلوكٌة.الرئٌسةٌقارن بٌن مجاالت التركٌز واالهتمام لدى المدارس : 

b2 والعوامل التً تؤدي إلى تحول فً بنٌة النظام السٌاسً الدولً خالل التارٌخ الحدٌث والمعاصر. سبابٌحلل األ 

c1 بحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت والقضاٌا والظواهر فً حقل العالقات الدولٌة.ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج ال 

c2  .ٌمتلك القدرة على فهم تأثٌر العوامل الخارجٌة على القضاٌا والسٌاسات الداخلٌة فً الدول الضعٌفة 

d1 .ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول التفاعالت الدولٌة 

d2 القٌادة بفعالٌة. ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس 
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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 
 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

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

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

 a2 لحقل العالقات الدولٌة: النظام  الرئٌسةٌشرح الفروع
 الدولً، التنظٌم الدولً، السٌاسات الدولٌة، السٌاسة الخارجٌة.

 Bهارات الذهنٌة:: الم 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقارن بٌن مجاالت التركٌز واالهتمام لدى المدارس
 : التقلٌدٌة، الواقعٌة، السلوكٌة، ما بعد السلوكٌة.الرئٌسة

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 مل التً تؤثر فٌها.السٌاسٌة مبٌنا العوا

b2 والعوامل التً تؤدي إلى تحول فً بنٌة  سبابٌحلل األ
 النظام السٌاسً الدولً خالل التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

c1 علمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر ٌوظف المعارف ال
 التحوالت والقضاٌا والظواهر فً حقل العالقات الدولٌة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ٌمتلك القدرة على فهم تأثٌر العوامل الخارجٌة على القضاٌا
 لضعٌفة.والسٌاسات الداخلٌة فً الدول ا

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 .ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول التفاعالت الدولٌة 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارك ف

 والدبلوماسً وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 .ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس القٌادة بفعالٌة 

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 a1 هر المعرفة والفهم بمفهوم ٌظ
ت أهمالعالقات الدولٌة، والعوامل التً س

فً تطور وتعقٌد العالقات الدولٌة فً 
 العصر الحدٌث.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

a2 لحقل  الرئٌسةفروع ٌشرح ال
العالقات الدولٌة: النظام الدولً، التنظٌم 

الدولً، السٌاسات الدولٌة، السٌاسة 
 الخارجٌة.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 ٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة.تق 
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       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1 ركٌز واهتمام ٌقارن بٌن مجاالت ت
: التقلٌدٌة، الواقعٌة، الرئٌسةالمدارس 

 السلوكٌة، ما بعد السلوكٌة.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

b2 والعوامل التً أدت  سبابٌحلل األ
إلى تحول فً بنٌة النظام السٌاسً 

 الدولً خالل التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج
سٌر التحوالت فً البحثٌة فً تحلٌل وتف

 العالقات الدولٌة.

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 لمهام والتكالٌف العملٌة.ا 

 .التغذٌة الراجعة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

c2  ٌمتلك القدرة على فهم تأثٌر العوامل
لٌة للدول الخارجٌة على القضاٌا الداخ

 الضعٌفة 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر
 حول التفاعالت الدولٌة.

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 لٌف الفردٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكا 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

d2  ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس
 القٌادة بفعالٌة.

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 كة الطالب فً القاعة.تقٌٌم مشار 
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II.   مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات
 المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 لرقما
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف العالقات 
الدولٌة والمفاهٌم 

 المرتبطة به

عرض االتجاهات المختلفة فً تعرٌف 
العالقات الدولٌة، تعرٌف المفاهٌم ذات 

 الصلة 
1 3 a1 a2 

2 
نشوء وتطور 
ٌةالعالقات الدول  

تطور العالقات الدولٌة فً الحضارات -
 القدٌمة.

مراحل تطور العالقات الدولٌة فً  -
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

ت فً تعقٌد أهمالعوامل التً س -
 العالقات الدولٌة

1 3 

a1 a2 b1 b2 

3 
مناهج دراسة 
 العالقات الدولٌة

 مناهج المدرسة التقلٌدٌة.
 مناهج المدرسة الواقعٌة. -
 هج المدرسة السلوكٌةمنا -
 مناهج مرحلة ما بعد السلوكٌة. -

3 9 

b1 b2 c1 c2d1d2 

4 
مكونات العالقات 

 الدولٌة

النظام الدولً.-  
التنظٌم الدولً. -  
 السٌاسات الدولٌة. -
 السٌاسة الخارجٌة، -

2 6 

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

5 
النظام السٌاسً 

 الدولً

تعرٌفه. -  
مراحل تطوره. -  
اته.خصائصه وسم -  

 - العوامل المؤثرة فٌه.

1 3 

b2 c1 c2 d1 

 القوة القومٌة 6
تعرٌف القوة القومٌة، مصادرها، 

توظٌفها، تأثٌرها على مكانة ودور 
 الدولة فً النظام الدولً

1 3 
c2 d1 d2 c1 c2 

 الصراع الدولً 7

ه، أسبابتعرٌف الصراع الدولً، 
مظاهره، تأثٌره على االستقرار الدولً، 

 األمنتوازن القوى ونظرٌة نظرٌات 
 الجماعً

3  

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

 التكامل الدولً 8
تعرٌف التكامل الدولً، مظاهره، 

 العوامل التً تؤثر فٌه.
2 6 

a2 b1 b2 c1 c2 d1 

 14 41 إجمالً األسابٌع والساعات
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 استراتٌجٌات التدرٌس:  .4

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشترح المعتارف النظرٌتة للمقتررات لجمتر كبٌتر متن الطتالب فتً القاعتة بطرٌقتة  إٌضتاحوفٌها ٌتتم 

فتتً الوقتتت التتذي ٌقتتوم فتتً الطالتتب باالستتتماع  أحٌانتتا  متتر استتتخدام الستتبورة  األستتتاذمباشتترة متتن قبتتل 
 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

 الحوار والمناقشة
أو بتٌن  األستتاذفظً بتٌن طترفٌن أو أكثتر داختل المحاضترة ستواء بتٌن الطالتب ووفٌها ٌتم التفاعل الل

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضته علتً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 وضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.نقاش حول الم إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌر الطالب على طرح كل ما لتدٌهم متن أفكتار حتول قضتٌة متا، أو مشتكلة متا 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌتف جمٌتر الطتالب  ٌتتمسلفا ، وبشتكل منفترد وقتد  ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌتة التعلتٌم بحٌتث ٌنتدمج المتتعلم بمهمتات تعلٌمٌتة  اإلجتراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة متن 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
م افتعتتال واقتتر سٌاستتً متتا تتشتتابه معطٌاتتته متتر الواقتتر ٌتتتم تتتوفٌره للمتتتعلم متتن موقتتف شتتبٌه وفٌهتتا ٌتتت

بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌته لكتً ٌتتقمو دور وقترارات وستلوك الطترف 
 المراد تحلٌل وتوقر سلوكه.

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة عاألسبو مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً العالقات  إعداد

 الدولٌة
b3 d1 d2 c1 c2 w10 22 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 02 حضور المحاضرات 2

 32 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة 

  التقوٌم النهائً
 ٌحققها المخرجات التً

w1-w12 02 02% 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 02 02% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w15-w16 62 62% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

%022 022 االجمالً  5   

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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        يش القضمرئ  

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

 عببس

 م(.0994، )القاهرة: مكتبة مدبولً، د. أحمد ٌوسف أحمد، د. محمد زبارة، مقدمة فً العالقات الدولٌة .0

 

 المراجع المساعدة

 (0996ولٌة فً اإلسالم، الشارقة: دار الثقافة العربٌة، محمود حسن أحمد، العالقات الد .0
 .0991( السنة الرابعة خرٌف 04نادٌة محمود مصطفى، مداخل دراسة العالقات الدولٌة، مجلة إسالمٌة المعرفة، ع ) .2

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .4

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 جلس القسم.% وٌتم إقرار الحرمان من م25الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .4

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

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

 ضوابط االمتحان:  .3

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

 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 ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .1

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

  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. 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.



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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        يش القضمرئ  

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

 عببس

 
 

 خطة مقرر مقدمة فً العالقات الدولٌة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د. منصور عزٌز الزندانً / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مقدمة فً العالقات الدولٌة اسم المقرر:   .4

 pol2101 رمز المقرر ورقمه:  .4

 اعات المعتمدة للمقرر:الس  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً:  .1

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

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

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

قته بالعلوم األخرى، ونشوء وتطتور فٌه، وعال الرئٌسةٌهدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالب بمجال العالقات الدولٌة والمفاهٌم 

مناهج  أهمالتً مرت بها خالل التارٌخ الحدٌث والمعاصر، كما ٌهدف إلى تزوٌد الطالب ب الرئٌسةالعالقات الدولٌة، والمراحل 

ٌة، دراستتات العالقتتات الدولٌتتة التتتً ظهتترت ختتالل المتتدارس المختلفتتة: المدرستتة التقلٌدٌتتة، المدرستتة الواقعٌتتة، المدرستتة الستتلوك

ومدرسة ما بعد السلوكٌة، وٌتناول كذلك الفروع الرئٌسة للعالقات الدولٌتة: النظتام التدولً، التنظتٌم التدولً، السٌاستات الدولٌتة، 

السٌاسة الخارجٌة، كما ٌتناول مراحل تطور النظتام التدولً وخصائصته والعوامتل المتؤثرة فٌته، ومفهتوم الصتراع التدولً ومتا 

 الجماعً(، ومفهوم التكامل الدولً. األمنتوازن القوى ونظام ٌتصل به من نظرٌات )نظام 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1 ٌث.ت فً تعقٌدها خالل العصر الحدأهمٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم العالقات الدولٌة، والعوامل التً س 

a2  لحقل العالقات الدولٌة: النظام الدولً، التنظٌم الدولً، السٌاسات الدولٌة، السٌاسة الخارجٌة. الرئٌسةٌشرح الفروع 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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        يش القضمرئ  

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

 عببس

b1  التقلٌدٌة، الواقعٌة، السلوكٌة، ما بعد السلوكٌة.الرئٌسةٌقارن بٌن مجاالت التركٌز واالهتمام لدى المدارس : 

b2 دي إلى تحول فً بنٌة النظام السٌاسً الدولً خالل التارٌخ الحدٌث والمعاصر.والعوامل التً تؤ سبابٌحلل األ 

c1 .ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت والقضاٌا والظواهر فً حقل العالقات الدولٌة 

c2 ٌة فً الدول الضعٌفة. ٌمتلك القدرة على فهم تأثٌر العوامل الخارجٌة على القضاٌا والسٌاسات الداخل 

d1 .ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول التفاعالت الدولٌة 

d2 .ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس القٌادة بفعالٌة 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
 تعرٌف العالقات الدولٌة والمفاهٌم

 المرتبطة به

عرض االتجاهات المختلفة فً تعرٌف 
العالقات الدولٌة، تعرٌف المفاهٌم ذات 

 الصلة 
w1 3 

 نشوء وتطور العالقات الدولٌة 2

تطور العالقات الدولٌة فً الحضارات -
 القدٌمة.

مراحل تطور العالقات الدولٌة فً  -
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

 ت فً تعقٌدأهمالعوامل التً س -
 العالقات الدولٌة

w2 3 

 مناهج دراسة العالقات الدولٌة 3

 مناهج المدرسة التقلٌدٌة.
 مناهج المدرسة الواقعٌة. -
 مناهج المدرسة السلوكٌة -
 مناهج مرحلة ما بعد السلوكٌة. -

w3 -w5 9 

 مكونات العالقات الدولٌة 4

 النظام الدولً.-
 التنظٌم الدولً. -
 السٌاسات الدولٌة. -
 سٌاسة الخارجٌة،ال -

w6-w7 6 

 w8 3 اختبار نصفً 5

 النظام السٌاسً الدولً 6

 تعرٌفه. -
 مراحل تطوره. -
 خصائصه وسماته. -

 - العوامل المؤثرة فٌه.

w9 -w10 6 

 القوة القومٌة 7
تعرٌف القوة القومٌة، مصادرها، 

توظٌفها، تأثٌرها على مكانة ودور 
 الدولة فً النظام الدولً

w11 3 

 الصراع الدولً 8

ه، أسبابتعرٌف الصراع الدولً، 
مظاهره، تأثٌره على االستقرار الدولً، 

 األمننظرٌات توازن القوى ونظرٌة 
 الجماعً

w12-w13 6 

 التكامل الدولً 9
تعرٌف التكامل الدولً، مظاهره، 

 العوامل التً تؤثر فٌه.
w14-w15 3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 w16 3  اختبار نهائً 10

 18 46 اعاتإجمالً األسابٌع والس

 

 استراتٌجٌات التدرٌس:  .4

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشترح المعتارف النظرٌتة للمقتررات لجمتر كبٌتر متن الطتالب فتً القاعتة بطرٌقتة  إٌضتاحوفٌها ٌتتم 

فتتً الوقتتت التتذي ٌقتتوم فتتً الطالتتب باالستتتماع  أحٌانتتا  متتر استتتخدام الستتبورة  األستتتاذمباشتترة متتن قبتتل 
 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

 الحوار والمناقشة
أو بتٌن  األستتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بتٌن طترفٌن أو أكثتر داختل المحاضترة ستواء بتٌن الطالتب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضته علتً  إحدىكامل فً بحث  تكلٌف الطالب بإجراءوهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌر الطالب على طرح كل ما لتدٌهم متن أفكتار حتول قضتٌة متا، أو مشتكلة متا 

 ة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم.المحاضر أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌتف جمٌتر الطتالب  ٌتتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفا ، وبشتكل منفترد وقتد 

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
ج المتتعلم بمهمتات تعلٌمٌتة إلدارة عملٌتة التعلتٌم بحٌتث ٌنتدم اإلجتراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة متن 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌهتتا ٌتتتم افتعتتال واقتتر سٌاستتً متتا تتشتتابه معطٌاتتته متتر الواقتتر ٌتتتم تتتوفٌره للمتتتعلم متتن موقتتف شتتبٌه 
بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌته لكتً ٌتتقمو دور وقترارات وستلوك الطترف 

 تحلٌل وتوقر سلوكه.المراد 

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 22 تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً العالقات الدولٌة إعداد 1

 w 1- 12 02 حضور المحاضرات 2

 32 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 جةالدر

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً(

w1-12 02 02% الحضور والمشاركة 1  

w4 -w10 22 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w8 02 02% اختبار نصفً 3  

%62 60 االختبار النهائً 4  

%022 022 اإلجمالً  

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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        يش القضمرئ  

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

 عببس

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجر الرئٌسة: .4

  ،م(0994، )القاهرة: مكتبة مدبولً، د. محمد زبارة، مقدمة فً العالقات الدولٌةد. أحمد ٌوسف أحمد 

 المراجر المساعدة: .4

 (0996محمود حسن أحمد، العالقات الدولٌة فً اإلسالم، الشارقة: دار الثقافة العربٌة،  .3

 0991الرابعة خرٌف  ( السنة04نادٌة محمود مصطفى، مداخل دراسة العالقات الدولٌة، مجلة إسالمٌة المعرفة، ع ) .1

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .5

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .0

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

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

  الحضور المتأخر:    .2
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربر ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 

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

 االمتحان:ضوابط   .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.

 ة من بدء االمتحان.( دقٌق22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 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.    -

 األبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف و -

 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 -

 لٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك.أو النقل فً التكا 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:   .5
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.

 


