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 وصف انبرَايح األكادًٍَ        

 

امج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ألىم خصائص البرن باً مقتض إيجازاً يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خو١ٍخ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 ّٕٟٙ اٌ
 ثشٔبِظ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ

 ػٍَٛ ع١بع١خثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ENQA اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 عبِؼخ ؽٙشاْ، اٌغبِؼخ اٌٍجٕب١ٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 بِظ األوبد٠ّٟأ٘ذاف اٌجشٔ .9

 األكادميي ومستوى عايل من التصنيف العريب والدويل لكسب ثقة اجملتمع. االعتمادحتقيق  -0

 سوق العمل. الحتياجاتضمان موائمة خمرجات الكلية  -6

 تطوير نظام تبادل ادلعرفة وادلعلومات مع ادلختصني يف جمال العلوم السياسية حملياً ودولياً . -0
 لتميز يف الكلية خلدمة عملية التحول السياسي.وا اإلبداعدعم وتشجيع  -4

 رفد مؤسسات الدولة بكوادر قادرة على مواكبة سوق العمل-5

 امعات ادلتقدمة مواكبة تطور العلوم السياسية يف اجل-6
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 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .13

  اٌّؼشف١خ  األ٘ذاف - أ
      اٌخش٠غ١ٓ العبع١بد اٌزخظض إٌّّٛػ ٌُٙ ػّبْ اعز١ؼبة ٚرّض١ً  -1أ

 .ٌجٍذٖ ا٠ظبي اٌخش٠ظ اٌٝ ِشؽٍخ اٌّشبسوخ ثطش٠مخ فؼبٌخ ٌظ١بغخ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ -2أ

 رغغ١ذ ؽبٌخ االسرمبء ثبٌخش٠ظ اٌٝ ِغزٜٛ ادسان ِؼبسف ِٚخشعبد اٌزطٛس اٌّغزّش. -3أ
 ٌّٛاوجخ اٌزطٛس. ١ؾ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ رفؼ١ً ٚطٛي اٌخش٠ظ اٌٝ ِشؽٍخ اٌزخط -4أ
 ِٚخشعبد اٌزطٛس اٌّغزّش. ذخالدادسان ِرغغ١ذ ؽبٌخ االسرمبء ثبٌخش٠ظ اٌٝ ِغزٜٛ  -5أ
وغت اٌخش٠ظ اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بَ ثزشخ١ض اٌّشبوً ٚاٌؼمجبد اٌغ١بع١خ اٌزٟ رؼزشع االٔظّخ  -6أ

 اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼبٌُ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ٌؾم١مخ اٞ اصِخ ؽبسئخ رّش ثٙب اٌجالد. خش٠ظ ِٓ اٌم١بَ ثبٌم١بط اٌٛالؼٟرّى١ٓ اٌ – 1ة 

اٌزٞ ٠شفذِؤعغبد اٌذٌٚخ ثبٌّض٠ذ ِٓ اٌمذسح اٌزؾ١ًٍ االوبد٠ّٟ اٌغ١بعٟ اٌمذسح ػٍٝ ِّبسعخ  – 2ة 

 ػٍٝ اٌزط٠ٛش 

       اٌزّى١ٓ ِٓ ٚػغ ِؼب١٠ش و١ّخ ٚٔٛػ١خ ٌض٠بدح لٛح ٚلذسح اٌذٌٚخ. – 3ة 

 
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك      

 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش) اٌّؾبػشح( -1

 اٌزؼ١ٍُ اٌجؾضٟ ) االعزىشبفٟ( -2

 PPTاٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  -3

 ثشاِظ ِزخظظخ )لظ١شح االِذ(  -4

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚاٌشف١ٙخ 

 االخزجبساد إٌٙبئ١خ

 ع١ّٕبس ثّٕبلشخ اٚساق اٌؼًّ ٚاالثؾبس

 

 ٚاٌم١ّ١خ . اٌٛعذا١ٔخ األ٘ذاف -ط

    اٌغ١بع١خ االدسان اٌؾغٟ ٌٍظب٘شح  -1ط         

 ٚاٌؾ١بد ٌٍجبؽش اٌغ١بعٟ ػ١خٛاالدسان ٚاٌزّضً ٌم١ُ اٌّٛػ -2ط

 االدسان ٚاٌزّضً ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ ٚاٌٛالء -3ط

  ٚؽشو١خ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ١خآٌاٌٛػٟ ث -4ط   
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 ٝ اٌطٍجخػٍ فٟ ٔٙب٠خ اٌّؾبػشحعئٍخ ؽشػ اال -1

اػزّبد ٔزبئظ االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌفظ١ٍخ ٚاٌض٠بساد اٌذٚس٠خ ِٓ لجً االعبرزح ٌٍزذس٠غٟ  -2

 .اٌّخزض ٚاعشاء اٌؾٍمبد إٌمبش١خ

 اٌغّبػ ٌٍطٍجخ ثطشػ االعئٍخ  -3
 .رى١ٍف اٌطٍجخ ثٛاعجبد اعجٛػ١خ  -4
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 .اٌشخظٟ(بث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثم )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ -1

  اٌزّىٓ ِٓ ِزبثؼخ آ١ٌخ ػًّ إٌظبَ اٌغ١بعٟ -2

  اوزغبة ِٙبسح ادساح االصِبد اٌذ١ٌٚخ  -3

 اٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ ٚاوزشبف ٚرؾ١ًٍ ػ١ٍّخ اٌزغ١ش ٚاٌزغ١١ش اٌغ١بعٟ -4   

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 ُ اٌّجبشش )اٌّؾبػشح(اٌزؼ١ٍ -
 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  -
 اٌزؼ١ٍُ اٌجؾضٟ ٚاالعزىشبفٟ -
 ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّزخظظخ )لظ١شح االِذ( -

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 
 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ٚاٌشف٠ٛخ 

 إٌّبلشخ اٌجؾض١خ )ع١ّٕبس(

 اعئٍخ ٠طشؽٙب اٌطبٌت

 اعئٍخ ٠طشؽٙب االعزبر

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادٚإٌّمٌٛخ  ٌؼبِخاٌّٙبساد ا-د 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ -1

 اٌزّىٓ ِٓ ِزبثؼخ آ١ٌخ ػًّ إٌظبَ اٌغ١بعٟ  -2

 اوزغبة ِٙبسح ادساح االصِبد اٌذ١ٌٚخ   -3

 عٟاٌمذسح ػٍٝ ِزبثؼخ ٚاوزشبف ٚرؾ١ًٍ ػ١ٍّخ اٌزغ١ش ٚاٌزغ١١ش اٌغ١ب -4   

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌشٙبداد ٚاٌغبػبد اٌّؼزّذح
 اٌّغزٜٛ / اٌغٕخ

سِض 

اٌّمشس أٚ 

 اٌّغبق

 اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق
ٚاٌٛؽذاد اٌغبػبد 

 اٌّؼزّذح

 نًرزهت األونًا
11PR01 فٟ اٌؼٍَٛ  اٌجىبٌٛس٠ٛطشٙبدح  2 حارَخ انؼاللاث انذونُت

( 483رزطٍت )ٚاٌزٟ  اٌغ١بع١خ PS 0210  3انماَىٌ انذضخىرٌ واألَظًت 
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 ِؼزّذحٚؽذح عبػخ  انطُاضُت
PT 0317 2 يبادئ ػهى االلخصاد 

PT 0318 3 يبادئ ػهى انطُاضت 

PT0319 2 انساضبت 

PT0320 ٌ2 يذخم نذراضت انماَى 

PT0321 2 انهغت االَكهُسَت 

PT0322 2 انهغت انؼربُت 

PT0324 ٌ2 زمىق اإلَطا 

 تانًرزهت  انثاَُ

PR0102 3 انؼاللاث انذونُت  
PR0103 2 انماَىٌ انذونٍ انؼاو 

PR0104 ٍ2 حارَخ انؼراق انطُاض 

PR0105 2 انًُظًاث انذونُت 

PS0211 ٍ3 االخخًاع انطُاض 

PS0212 2 انطُاضاث انؼايت 

PS0213  انُظى انطُاضُت فٍ أوربا

 وانىالَاث انًخسذة

2 

PT0325 3 ٍ انمذَى وانىضُظانفكر انطُاض 

PT0326 2 انهغت االَكهُسَت 

اٌّشؽٍخ 

 اٌضبٌضخ

PR0106 3 ضخراحُدُتاإل  
PR0107 2 ػاللاث الخصادَت دونُت 

PS0214  ٍانُظى انطُاضُت فٍ انىط

 انؼربٍ ودول اندُىب

3 

PS0215 3 األزساب انطُاضُت 

PT0327 3 انفكر انطُاضٍ انغربٍ انسذَث 

PT0334 3 انفكر اإلضاليٍ انسذَث 

PT0335 2 انهغت االَكهُسَت 

PT0323 2 ػهى االلخصاد  يبادئ 

 PR0108 3 انطُاضت انخارخُت  

 PR0109 2 لىاػذ انؼاللاث انذبهىياضُت  

 PS0216  2 وئَراٌانُظى انطُاضُت فٍ حركُا  

 PT0328 1 يُهح انبسث  

اٌّشؽٍخ 

 اٌشاثؼخ

PT0329 3 ٍ انغربٍ انًؼاصرانفكر انطُاض  

 PT0330 3 انفكر اإلضاليٍ انًؼاصر  

 PT0331 2 انمضُت انفهططُُُت  

 PT0332 2 انرأٌ انؼاو  

 PT0333 2 انهغت االَكهُسَت  
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 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 خطة للمقرر الدراسي لكل مادة من قبل التدريسي نفسو إعداد -1

 متابعة تنفيذ اخلطة بدقة  -2

 طرق تدريس لالساتذة دورات -3

 دورات تعليم الكرتوين لالساتذة -4

 دورات الكتساب ادلهارة االدارية -5

 
 
 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .1

 
 نظام الكلية للقبول وفق معيار القبول ادلركزي الذي يردنا من الوزارة 

 
 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .13

 ير معايري اجلودة العراقية الصادرة من وزارة التعليم العايل والبحث العلميتقار  -1

 تقارير معايري اجلودة العربية الصادرة من احتاد اجلامعات العربية -2

 اللوائح اخلاصة بوزارة التعليم العايل وكلية العلوم السياسية / اجلامعة ادلستنصرية  -3
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 يخطظ يهاراث انًُهح

 رة فٍ انًربؼاث انًمابهت نًخرخاث انخؼهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضؼت نهخمُُىَرخً وضغ اشا

 يخرخاث انخؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح 

 أضاضٍ اضى انًمرر ريس انًمرر انطُت / انًطخىي

 أو اخخُارٌ
 ُتانًهاراحاألهذاف  ت ُانًؼرفاألهذاف 

 برَايح انخاصت بان

األهذاف انىخذاَُت 

 وانمًُُت 
وانخأهُهُت راث انؼايت اانًه

انًهاراث األخري  )انًُمىنت

انًخؼهمت بمابهُت انخىظُف 

 (وانخطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 األونً
 

 

 

 

 

 

 

 

PR0101  حارَخ انؼاللاث

 انذونُت

 أضاضٍ

√    √    √ √   √ √   

PS 0210  ٌانماَىٌ انذضخىر

 اضُتواألَظًت انطُ

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT 0317 يبادئ ػهى االلخصاد √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT 0318 يبادئ ػهى انطُاضت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0319 انساضبت √ √ √ √ √ √   √ √   √    

PT0320  يذخم نذراضت

 انماَىٌ

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0321 االَكهُسَت انهغت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0322 انهغت انؼربُت √ √   √    √    √ √   

PT0324 ٌزمىق اإلَطا √    √    √     √ √   

   √ √ √ √ √ √   √ √   √ √  انؼاللاث انذونُت PR0102 انثاَُت
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PR0103 انماَىٌ انذونٍ انؼاو 

 أضاضٍ

√ √   √ √   √ √ √ √ √ √   

PR0104  حارَخ انؼراق

 انطُاضٍ

√    √    √    √ √   

PR0105 انًُظًاث انذونُت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PS0211 ٍاالخخًاع انطُاض √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PS0212 انطُاضاث انؼايت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PS0213  ٍانُظى انطُاضُت ف

ث أوربا وانىالَا

 انًخسذة

√    √    √ √   √    

PT0325  ٍانفكر انطُاض

 انمذَى وانىضُظ

√ √ √  √ √ √  √ √   √    

PT0326 انهغت االَكهُسَت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

 انثانثت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR0106 ضخراحُدُتاإل 

 أضاضٍ

√ √   √ √   √ √   √    

PR0107  ػاللاث الخصادَت

 دونُت

√ √   √    √ √   √    

PS0214  ٍانُظى انطُاضُت ف

انىطٍ انؼربٍ ودول 

 اندُىب

√    √    √    √    

PS0215 األزساب انطُاضُت √    √    √    √    
PT0327  ٍانفكر انطُاض

 انغربٍ انسذَث

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0334  ٍانفكر اإلضالي

 انسذَث

√ √   √    √    √    

PT0335 انهغت االَكهُسَت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
PT0323 ػهى االلخصاد  يبادئ √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 انرابؼت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR0108 انطُاضت انخارخُت 

 أضاضٍ

√ √   √ √   √    √ √ √  

PR0109  لىاػذ انؼاللاث

 انذبهىياضُت

√ √   √ √   √ √   √ √   

PS0216 ُاضُت فٍ انُظى انط

 وئَراٌحركُا 

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0328 يُهح انبسث √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
PT0329  ٍانفكر انطُاض

 انغربٍ انًؼاصر

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0330  ٍانفكر اإلضالي

 انًؼاصر

√    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0331 انمضُت انفهططُُُت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
PT0332 انرأٌ انؼاو √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 

PT0333 انهغت االَكهُسَت √    √    √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ًىرج وصف انًمررَ

 

 وصف انًمرر

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ 

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 PS0213 وانىالَاث انًخسذة أورباانُظى انطُاضُت فٍ 

 شىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخأ .4
 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد 

 اٌفظً / اٌغٕخ .5
 اٌمبػبد اٌذساع١خ 

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 اٌضب١ٔخ 

عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15ِؼشٚثٗ فٟ  أعجٛػ١بعبػز١ٓ  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  
 أ٘ذاف اٌّمشس .8

ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ ِٓ ؽ١ش ؽج١ؼخ رٍه األٔظّخ اٌغ١بع١خ  أٚسثبفٟ دساعخ إٌظُ اٌغ١بع١خ  -

 ٚاٌزؾٛالد اٌذ٠ّمشاؽ١خ فٟ وً ِٕٙب 

 ٚدٚس األؽضاة اٌغ١بع١خ ف١ٙب  داٌمشاسادٚس طبٔغ اٌمشاس اٌغ١بعٟ ٚاٌّٙبَ اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرمٗ ٚو١ف١خ ط١بغخ  -

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 ؛البرنامج.

 ُٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ ّمشسبد اٌِخشع .13
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 رؼش٠ف اٌطبٌت ٚاٌجبؽش اٌغ١بعٟ ثطج١ؼخ إٌظُ اٌغ١بع١خ فٟ اٚسثب ٚاِش٠ىب  -1أ
 اٌزؼش٠ف ثى١ف١خ طٕغ اٌمشاس اٌغ١بعٟ ٚػٍٝ ِٓ رمغ ٘زٖ اٌّّٙخ -2أ

 اٌزؼش٠ف ثذٚس األؽضاة ػٍٝ إٌظُ اٌغ١بع١خ ِمبسٔخ ثذٚس عّبػبد اٌّظبٌؼ ٚاٌؼغؾ -3أ

 ّض١ً اٌخش٠غ١ٓ العبع١بد اٌزخظض إٌّّٛػ ٌُٙػّبْ اعز١ؼبة ٚر -4أ
رغغ١ذ ؽبٌخ االسرمبء ثبٌخش٠ظ اٌٝ ِغزٜٛ ادسان ِؼبسف ِٚخشعبد اٌزطٛس اٌّغزّش ٌٙزا  -5أ

 اٌزخظض
رفؼ١ً ٚطٛي اٌخش٠ظ اٌٝ ِشؽٍخ اٌزخط١ؾ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ثّب ٠ٕغغُ ِٚؼط١بد اٌمشْ اٌٛاؽذ  -6أ

  ٚاٌؼشش٠ٓ.
  ّمشس.ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌزفى١ش إٌّطمٟ ثطج١ؼخ إٌظُ اٌغ١بع١خ ٚلٛرٙب ٚٔفٛر٘ب  – 1ة

 ِؼٍِٛبد عذ٠ذح ثٙذف رطج١ك اٌجؼغ ِٓ ٘زٖ األٔظّخ ٚؽم١مزٙب ػّٓ إٌطبق  إٌٝاٌٛطٛي  – 2ة

 رطج١ك األعظ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌظؾ١ؾخ فٟ األٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌّؼبطشح  – 3ة

  خ ٚٔٛػ١خ ٌض٠بدح لٛح ٚلذسح اٌذٌٚخاٌزّى١ٓ ِٓ ٚػغ ِؼب١٠ش و١ّ   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشاد ٚإٌّبلشبد اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ ٚاالؽالع   ػٍٝ اٌّظبدس اٌخبسع١خ

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌشبؽ اٌظفٟ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٟ ٌفٍغفخ األٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌغشث١خ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خاٌزفى١ش إٌّطم -1ط ط

 اػزّبد األعظ اٌفىش٠خ فٟ رطج١ك األٔظّخ اٌّزوٛسح  -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ ِبػشفٗ فٟ اٌزفغ١ش ٚاالعزٕزبط-3ط

  االدسان اٌؾغٟ -4ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد 

 ٚاألعزبراٌؾٛاس اٌّجبشش ث١ٓ اٌطبٌت     

 اٌّشبسوخ ثبٌٕذٚاد ٚاٌؾٍمبد اٌذساع١خ    
 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 األٚساق ٚإػذاداٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ  االخزجبساد

 إٌشبؽ اٌظفٟ

 

 

 



  
 11انصفست 

 
  

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

خ األٔظّخ اٌغ١بع١خ فٟ دٚي اٌؼبٌُ اٌّؼبطش ٚؽج١ؼخ اٌزؾٛالد اٌذ٠ّمشاؽ١خ ثّب وبدس ٍُِ ثطج١ؼ إػذاد -

  ٠خذَ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ ػّٓ ِؤعغبد اٌذٌٚخ

 صسع ؽت إٌّٙخ -2د

 اٌشثؾ ث١ٓ إٌّٙظ ِٚشبوً اٌٛالغ  -3د

   رٛظ١ف ِبرؼٍّٗ ٔظش٠بً فٟ اٌٛالغ اٌزطج١مٟ -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ٍُ ِخشعبد اٌزؼ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1.  
 معرفة وفهم 2

المرتكزات األساسٌة 

 َشاط صفٍ يساضرة للنظم السٌاسٌة الغربٌة 

2.  

2 

 معرفة وفهم

الخلفٌة التارٌخٌة للنظم 

السٌاسٌة الغربٌة 

 المعاصرة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

3.  

2 

 معرفة وفهم

 التطور االقتصادي وأثره

على النظم السٌاسٌة 

 الغربٌة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

4.  

2 

 معرفة وفهم

التطور الحضاري وأثره 

على النظم السٌاسٌة 

 الغربٌة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

5.  
2 

 معرفة وفهم
القوى السٌاسٌة 

 واإلٌدٌولوجٌة فً الغرب

 يساضرة

 َشاط صفٍ

6.  
2 

 معرفة وفهم
القوى السٌاسٌة 

 المحافظة 

 يساضرة

 ايخساٌ

7.  2 
 وفهممعرفة 

 يساضرة القوى السٌاسٌة اللٌبرالٌة
 َشاط صفٍ

8.  
2 

 معرفة وفهم
القوى السٌاسٌة 

 الدٌمقراطٌة المسٌحٌة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

9.  
2 

 معرفة وفهم
القوى السٌاسٌة 

 االشتراكٌة والماركسٌة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

11.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة القوى السٌاسٌة األخرى
 َشاط صفٍ

11.  
2 

 معرفة وفهم
ٌر والمؤسسات الدسات

 السٌاسٌة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

12.  
2 

 معرفة وفهم
البرلمانٌة ومبدأ الفصل  

 بٌن السلطات 

 يساضرة

 ايخساٌ

13.  

2 

 معرفة وفهم

الصراع بٌن القوى 

السٌاسٌة وتنظٌم التعاقب    

 على السلطة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

14.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة كٌفٌة ممارسة السلطة
 َشاط صفٍ

15.  
2 

 معرفة وفهم
الحرٌات العامة والحرٌات  

 الفردٌة  

 يساضرة

 َشاط صفٍ

16.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة توزٌع السلطة
 َشاط صفٍ



  
 13انصفست 

 
  

 

17.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة المؤسسات الدستورٌة 
 َشاط صفٍ

18.  
2 

 معرفة وفهم
المؤسسات اإلدارٌة المركزٌة   

 والالمركزٌة

 يساضرة

 ايخساٌ

19.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة المنظمات الشعبٌة
 شاط صفٍَ

21.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة جماعات الضغط
 َشاط صفٍ

21.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة النظام السٌاسً البرٌطانً
 َشاط صفٍ

22.  

2 

 ممعرفة وفه

نظرة تارٌخٌة عامة حول 

تطور   النظام الدٌمقراطً فً 

 برٌطانٌا

 يساضرة

 َشاط صفٍ

23.  
2 

 معرفة وفهم
عناصر النظام السٌاسً 

 البرٌطانً

 يساضرة

 صفٍَشاط 

24.  
2 

 معرفة وفهم
–البرلمانات )مجلس العموم 

 مجلس الوزارات(

 يساضرة

 ايخساٌ

25.  
2 

 معرفة وفهم
مجلس الوزراء –الوزارة 

 وعالقتهما بالملكة والبرلمان

 يساضرة

 َشاط صفٍ

26.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة المكملة
 َشاط صفٍ

27.  2 
 معرفة وفهم

 يساضرة النظام السٌاسً الفرنسً
 َشاط صفٍ

28.  
2 

 وفهم معرفة
نشوء وتطور الجمهورٌة 

 الفرنسٌة الخاصة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

29.  
2 

 معرفة وفهم
القوى واألحزاب السٌاسٌة 

 المؤثرة فً الحٌاة العامة

 يساضرة

 َشاط صفٍ

31.  

2 

 معرفة وفهم

السلطة التنفٌذٌة  أهمٌةتعاظم 

البرلمان والسلطة  إلىبالنسبة 

 الفضائٌة

 يساضرة

 ايخساٌ

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ ـ 1

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

 فٟ اٌغبِؼبد اٌّزمذِخ ِٚؾبٌٚخ االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ ٚاالٔغب١ٔخ ِٛاوجخ رطٛس اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ

 رغزٕذ اٌٝ اٌطشق اٌى١ّخ ٚاٌى١ف١خ اػزّبد ِٕب٘ظ ثؾش عذ٠ذح -

اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ  -اٚساق اٌؼًّ ٌىً فمشح ثبٌّٕٙظ  ة -االػزّبد فٟ اٌّؾبػشاد ػٍٝ اعب١ٌت ؽذ٠ضخ ِضً أ 

                                                                                   اوضش ِٓ ِظذس ٌٍّبدح .اػزّبد -ٌجؼغ اٌؾبالد   ط
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PS0212 ضاث انؼايتانطُا اعُ / سِض اٌّمشس .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ  اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
عبػخ  33ثّب ٠ؼبدي  أعجٛع 15ِؼشٚثٗ فٟ  أعجٛػ١بعبػز١ٓ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ٌٛطف ربس٠خ إػذاد ٘زا ا .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9
 ارغبٖ األخشٜ  أؽذاّ٘برؼش٠ف اٌظب٘شح اٌغ١بع١خ ٚؽج١ؼخ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٌٍذٚي  -

 اٌغ١بعٟ طؾ١ؾبً  ٚػغ اٌخطؾ ٌشعُ ع١بعخ اٌذٌٚخ ٚفك اٌج١ٕخ اٌغ١بع١خ اٌغ١ٍّخ وٟ ٠ىْٛ اٌمشاس -
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

خرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ألهم خصائص المقرر وم باً ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتض

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13
ٚػغ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ اٌذاخ١ٍخ ِٕٙب ٚاٌخبسع١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ لذسح اٌذٌٚخ  رؼش٠ف ثى١ف١خ

 ٚاٌفىش٠خ  ٚااللزظبد٠خٚلٛرٙب ٚفك اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ 
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ ؽغت عٛأت اٌؾ١بح ٚؽج١ؼخ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ اٌغ١بع١خ  -1

 إلل١ّ١ٍخٚااٌذاخ١ٍخ 
   

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

ػٕبطش لبدسح ػٍٝ فُٙ ِٚؼشفخ ٚٚػغ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٚفك رخط١ؾ ١ِذأٟ ِؼبطشداخ١ٍبً  إػذاد– 1

 ٚخبسع١بً 

     

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشاد +إٌّبلشبد +اٌذٚساد ٌٙزا اٌغشع   

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 + ٔشبؽبد اخزجبساد   

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزؼش٠ف ثفٍغفخ ٚػغ اٌغ١بعبد اٌؼبِخ  -1ط

 اٌزؼذ٠الد ثّب ال ٠ؤصش ػٍٝ اٌغ١بق اٌؼبَ  إعشاء ٚإِىب١ٔخاٌزطج١ك  -2ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشاد + دٚساد    
 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 إعشاءادرطج١ك  + اخزجبساد 
 

 
 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. اٌّٙبساد  -د 

ػٕبطش لبدسح ػٍٝ رؾًّ اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ ٌٍذٌٚخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍذٌٚخ ِٚذخالرٙب  إػذاد -1د

 ِٚخشعبرٙب
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 األعجٛع
اٌغبػ

 اد

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌّٛػٛعاعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أ

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1.  2 
معرفة 
 وفهم

 نشأة علم السٌاسات العامة وتطوراها
 

 
 يساضرة

َشاط 

 صفٍ

2.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة العناصر األساسٌة المكونة للسٌاسة العامة

 صفٍ

3.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة لماذا ندرس السٌاسٌة العامة ,

 صفٍ

4.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة السٌاسٌة العامة  خصائص

 صفٍ

5.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة نظرٌات تحلٌل السٌاسة العامة

 صفٍ

6.  
معرفة  2

 وفهم
 يساضرة نظرٌات اتخاذ القرار 

 ايخساٌ

7.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة العوامل الؤثرة فً أتحاذ القرار

 صفٍ

8.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة نظرٌة الجماعة–نظرٌة النظم السٌاسٌة 

 صفٍ

9.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة نظرية العمليات الوظائفية-نظرية النخبة 

 صفٍ

11.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة االجتاه ادلعاصر يف دراسة السياسات العامة  

 صفٍ

11.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة العوامل ادلؤثرة يف صنع السياسة العامة  

 صفٍ

12.  
معرفة  2

 وفهم
 يساضرة العوامل االجتماعية واالقتصادية -سياسيةالثقافة ال

 ايخساٌ

13.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة الظروف وادلتغريات الدولية والعادلية 

 صفٍ

14.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة االستراتٌجٌات المعتمدة فً صٌاغة السٌاسات العامة 

 صفٍ

15.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة مشاكل السٌاسات العامة 

 صفٍ

16.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة أنواع مشاكل  السٌاسات العامة 

 صفٍ

17.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة أسبقٌات وأولوٌات السٌاسة العامة 

 صفٍ

18.  
2 

معرفة 
 وفهم

اإلطراف الرسمٌة –صانعوا السٌاسات العامة  

 ,الحكومات

 يساضرة

 ايخساٌ

19.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة لعاماإلطراف غٌر الرسمٌة ,األحزاب, الرأي ا

 صفٍ

21.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة عملٌات رسم السٌاسات العامة

 صفٍ

21.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة مستوٌات السٌاسة العامة  

 صفٍ

22.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة اإلدارة ومشارٌع السٌاسات العامة

 صفٍ

23.  2 
معرفة 

 يساضرة تقوٌم السٌاسات العامة
َشاط 
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 وصف انًمرر                                          

 صفٍ وفهم

24.  
عرفة م 2

 وفهم
 يساضرة الحكم الصالح

 ايخساٌ

25.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة قٌاس ومعاٌٌر الحكم الصالح 

 صفٍ

26.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة الفساد /معنى الفساد وأنواعه 

 صفٍ

27.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة معالجة الفساد/الشفافٌة والمساءلة والمحاسبة 

 صفٍ

28.  
2 

معرفة 
 وفهم

ة الفساد ودور الحكم الصالح فً تفكٌك ظاهر 

 معالجتها

 يساضرة
َشاط 

 صفٍ

29.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة دور المجالس النٌابٌة فً تفكٌك ظاهرة الفساد 

 صفٍ

33.  
معرفة  2

 وفهم
 يساضرة دور السلطة التنفٌذ فً معالجة الفساد 

 ايخساٌ

31.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة دور السلطة القضائٌة فً الحد من ظاهرة الفساد 

 صفٍ

32.  
2 

معرفة 
 وفهم

دور األعالم والمؤسسات غٌر الحكومٌة فً حد من  

 ظاهرة الفساد 

 يساضرة
َشاط 

 صفٍ

33.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة الحكم المحلً  

 صفٍ

34.  
معرفة  2

 وفهم
َشاط  يساضرة الفدرالٌة وإدارة التعددٌة 

 صفٍ

35.  
2 

معرفة 
 وفهم

حٌات المالٌة مشاكل الحكم المحلً/تقاطع الصال 

 واألمنٌة والدبلوماسٌة

 يساضرة
َشاط 

 صفٍ
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 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ / و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ   اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض

 اٌغ١بعبد اٌؼبِخ اعُ / سِض اٌّمشس

  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب

  بؽخأشىبي اٌؾؼٛس اٌّز

 2316/2317االٚي /اٌغٕخ اٌضب١ٔخ / اٌفظً / اٌغٕخ

 عبػخ  32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ 

 2316 -9-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 

رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ط١بغخ االعٕذح اٌغ١بع١خ . ٚرؼ١ٍُ اٌطبٌت ؽش٠مخ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٚا٘ذاف  أ٘ذاف اٌّمشس

اٌؼبِخ . رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ رم١١ُ ٚرم٠ُٛ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ . رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌفشق ٚاعظ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٌٍغ١بعبد 

 ث١ٓ اٌغ١بعخ ٚسعّٙب ٚط١بغزٙب ٚث١ٓ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ؽشق اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ 

 

 رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ط١بغخ االعٕذح اٌغ١بع١خ الٞ لطبع 

 ؽغت االٔظّخ اٌغ١بع١خ رؼ١ٍُ اٌطبٌت ؽشق ط١بغخ االعٕذاد اٌغ١بع١خ 

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف اٌزؼٍُ ٓ فشص ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِ

 اٌجشٔبِظ.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رؾم١ك اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌشعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٚفمب ال٘ذاف إٌظبَ اٌغ١بعٟ -1أ

 رؾم١ك اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٌخطٛاد اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ٌٍغ١بعخ اٌؼبِخ -2أ

 اٌٝ اٌفُٙ اٌؼ١ّك ٌٍفشٚلبد ث١ٓ سعُ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ٚرؾ١ًٍ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ  ا٠ظبٌٗ -3أ

 ٚطٛي اٌطبٌت اٌٝ ِؼشفخ اعٕذح االصِبد ٚو١ف١خ رجٕٟ اعٕذاد خبطخ ٌٛلذ االصِخ -4أ

 رؾم١ك اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍغٙبد اٌّغزف١ذح ِٓ اٌزؾ١ًٍ ٌٍغ١بعخ اٌؼبِخ  -5أ

 َ اٌفٕٟ ٚاٌزىٍٕٛعٟ ٌٍذٚي ػٕذ ٚػغ ٚسعُ ع١بعخ ػبِخ فُٙ ِؼٕٝ االخزالف ث١ٓ ِغزٜٛ اٌزمذ  -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ  – 1ة

 اٌمذسح ػٍٝ ٚػغ ع١بعخ ػبِخ الٞ لطبع – 2ة

 اٌمذسح ػٍٝ رشخ١ض ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف الٞ اعٕذح ع١بع١خ – 3ة

 ػٕذ اٌزؾ١ًٍ  ِٙبساد االعزفبدح ِٓ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 اٌّؾبػشح 

 إٌّبلشخ ٚؽشػ االعئٍخ 

 اٚساق ػًّ 

 اٌغّبػ ٌٍطبٌت ثطشػ االعئٍخ ٚاالعزفغبس 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ 

 االخزجبساد االعجٛػ١خ اٌشف٠ٛخ 

 إٌّبلشخ 

 اٌٛاعجبد االعجٛػ١خ 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزٕٟ٘  اٌؼظف-1ط

 ؽش٠مخ اٌجؾش ٚاالوزشبف -2ط

 االعئٍخ   -3ط

 إٌّبلشبد  -4ط

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشح 

 االوزشبف ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزظ١ٕف

 إٌمبػ

 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PR0103 انماَىٌ انذونٍ انؼاو اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعئٍخ فٟ ٔٙب٠خ اٌّؾبػشح 

 اعئٍخ ٠طشؽٙب اٌطٍجخ 

 رى١ٍف ثٛاعجبد اعجٛػ١خ ٚرظؾ١ؾٙب 

 ؼًّ االِزؾبٔبد ٚاٚساق اٌ

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 رؾم١ك اٌّؼشفخ ٌٍطبٌت ِٓ خالي لذسرٗ ػٍٝ اٌززوش ٚاالعزذػبء ٚاٌزؼشف -1د

 االعز١ؼبة ِٓ خالي اٌزفغ١ش ٚاالعزٕزبط-2د

 االدسان اٌؾغٟ -3د

 سغجزٗ ثبٌزؼٍُ اٌٛػٟ ثّب رُ ؽشؽٗ ٚص٠بدح    -4د

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 البرنامج.
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 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  ّزبؽخأشىبي اٌؾؼٛس اٌ .5

 اٌضب١ٔخ  اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15ِؼشٚثٗ فٟ  أعجٛػ١بعبػز١ٓ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9
 اٌظشاع اٌذٌٟٚ ٚفك لٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌت ٚرضم١فٗ ثّفشداد اٌّبدح ٚآ١ٌبد ػجؾ -

 رطج١مٙب ٚأعب١ٌتٚٚعبئً  ٚأٔٛاػٙبِؼشفخ اٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ  - 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13
     

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 وؼٍَٛ ع١بع١خ  االخزظبصعبٔت  إٌٝرؼش٠ف اٌطبٌت  ثبٌضمبفخ اٌمب١ٔٛٔخ  -1أ

 

 اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  اٌّٙبساد  -ة 

ثبألِضٍخ ٚاألصِبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌجؼذ اٌمبٟٔٛٔ  االعزؼبٔخرط٠ٛش ِٙبساد اٌزفى١ش ِٓ خالي  – 1ة

 ع١ّغ اٌطٍجخ  إِبَ ِغزف١ؼخٚدساعزٙب دساعخ 

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

      
 

 اٌّؾبػشاد +إٌّٙظ اٌّؼزّذ+اٌّظبدس اٌغبٔذح   

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 األخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ + إٌّبلشبد اٌظف١خ   
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش إٌّطمٟ ٌفٍغفخ ٚػغ اٌمٛا١ٔٓ اٌذ١ٌٚخ ٚو١ف١خ رطج١مٙب -1ط

  -2ط

 -3ط

   -4ط

  

     

 

 

 
 

 

 .اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ ( -د 

وٛادس ِزخظظخ فٟ ِغبي اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٌٍؼًّ ػّٓ ٚصاسح اٌخبسع١خ   اػذاد-1د

 ٚٚصاسح اٌؼذي
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعب

د اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 مهٌدالقانون الدولً العام ت  معرفة وفهم 6  .1
 نشاط صفي  يساضرة

 نشاط صفي  يساضرة المذهب المعرفة للقانون الدولً العام  معرفة وفهم 6  .2

 نشاط صفي  يساضرة القانون الدولً العام واالصطالحات المقارنة معرفة وفهم 6  .3

 نشاط صفي  يساضرة نشأت القانون الدولً العام وتطوره معرفة وفهم 6  .4

 معرفة وفهم 6  .5
ولً العام حقٌقة حدٌثة النشأة ذات القانون الد

 جذور تارٌخٌة قدٌمة

 يساضرة
 نشاط صفي 

 معرفة وفهم 6  .6
تمٌز قواعد القانون الدولً عن ما ٌشابهه من 

 قواعد السلوك األخرى

 يساضرة
 نشاط صفي 

 نشاط صفي  يساضرة فروع القانون الدولً العام معرفة وفهم 6  .7

 يساضرة اختبار معرفة وفهم 6  .8
 ايخساٌ

 معرفة وفهم 6  .9
مصادرو مرتكزات القانون الدولً العام وجهود 

 تدوٌنه

 يساضرة
 نشاط صفي 

 نشاط صفي  يساضرة مصادر القانون الدولً العام  معرفة وفهم 6  .11

 نشاط صفي  يساضرة نماذج مؤسساتٌة معرفة وفهم 6  .11

 نشاط صفي  يساضرة المحكمة الجنائٌة الدولٌة  معرفة وفهم 6  .12

 نشاط صفي  يساضرة الشرطة الجنائٌة الدولٌة االنتربول وفهم معرفة 6  .13

 نشاط صفي  يساضرة تدوٌن قواعد القانون الدولً العام معرفة وفهم 6  .14

 امتحان يساضرة اختبار  معرفة وفهم 6  .15

 نشاط صفي  يساضرة مناقشة أوراق)نشاط اختٌاري( معرفة وفهم 6  .16

 نشاط صفي  يساضرة الدولً العامأساس االلتزام بالقانون  معرفة وفهم 6  .17

 نشاط صفي  يساضرة المذهب اإلداري معرفة وفهم 6  .18

 نشاط صفي  يساضرة المذهب الموضوعً  معرفة وفهم 6  .19

 نشاط صفي  يساضرة جدلٌة العالقة بٌن القانون الدولً والقانون الداخلً معرفة وفهم 6  .21

 نشاط صفي  ساضرةي نطاق تطبٌق القانون الدولً العام معرفة وفهم 6  .21

 نشاط صفي  يساضرة سرٌان تطبٌق القانون الدولً من حٌث الزمان معرفة وفهم 6  .22

 نشاط صفي  يساضرة نطاق تطبٌق القانون الدولً من حٌث المكان  معرفة وفهم 6  .23
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 يساضرة اختبار معرفة وفهم 6  .24
 ايخساٌ

 نشاط صفي  يساضرة أشخاص القانون الدولً العام معرفة وفهم 6  .25

 نشاط صفي  يساضرة الدول معرفة وفهم 6  .26

 نشاط صفي  يساضرة انهار /الجو معرفة وفهم 6  .27

 نشاط صفي  يساضرة غٌر الدول أشخاص القانون الدولً معرفة وفهم 6  .28

 نشاط صفي  يساضرة الطرق السلمٌة لتسوٌة المنازعات الدولٌة معرفة وفهم 6  .29

 امتحان يساضرة اختبار معرفة وفهم 6  .31

 نشاط صفي  يساضرة القانون الدولً العام فً القرن الحادي والعشرٌن معرفة وفهم 6  .31
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PR0102 انؼاللاث انذونُت اعُ / سِض اٌّمشس .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 اٌضب١ٔخ  اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
 45ثّب ٠ؼبدي  أعجٛع 15ِؼشٚثٗ فٟ  أعجٛػ١بصالس عبػبد 

 عبػخ ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9
 رؼش٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ ِٚؼٕٝ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ثشىً ػبَ  -

اٌزؼش٠ف  ثشىً رفظ١ٍٟ ثّب ٠زٕبٌٚٗ ِٛػٛع اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ثغض٠ئبرٗ ٚرفظ١الرٗ ٚاٌّٛاػ١غ األخشٜ  -

 راد اٌؼاللخ ثٗ

 
 
 
 
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 شفخ ٚاٌفُٙ اٌّؼ -أ

 ِؼشفخ ٚفُٙ اٌطبٌت ٌّؼٕٝ ِٚظطٍؼ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ - 

رؼش٠ف اٌطبٌت ٌؼاللخ ٘زا اٌّٛػٛع ثبٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاألعزشار١غ١خ ٚوزٌه ِب  -

 ٠خض إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ٌٍجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ اٌؼاللبد اٌذٌٚ -  

عؼً اٌطبٌت  ٠ّزٍه ِؼٍِٛبد ربس٠خ١خ رزٕبٚي ربس٠خ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌى١ف١خ اٌزٟ رذاس ثٙب ٘زٖ          -  

 اٌؼاللبد

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِؾبػشاد + إٌّبلشبد + إٌّٙظ اٌّؼزّذ+ اٌّظبدس اٌغبٔذح -    

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ١ٍخ اخزجبساد شٙش٠خ ٚفظ  - 

 ٔشبؽ طفٟ   - 

 اػذاد ٚسلخ ػًّ  -

 

 

 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

ر١ٙئخ وٛادس ِزخظظخ ثّٛػٛع اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ ِغبي اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ  و١ٍبد اٌؼٍَٛ  -1د

 اٌغ١بع١خ

ذسح ٚاٌخٍف١خ اٌؼ١ٍّخ ثؼذ اٌزخشط ٌٍؼًّ فٟ اٌّغبي اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌٛظ١فٟ اػذاد ػٕبطش ٌذ٠ٙب اٌم -2د

 ا٢خش
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة في معنى العالقات السياسية معرفة وفهم 0  .2

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة مفهوم العالقات السياسية -المبحث األول معرفة وفهم 0  .3

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة السياسية الخارجية والعالقات الدولية -المبحث الثاني معرفة وفهم 0  .4

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة القانون الدولي والعالقات الدولية -المبحث الثالث معرفة وفهم 0  .5

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة لوطنيةالمصالحة ا -المبحث الرابع معرفة وفهم 0  .6

7.  
 معرفة وفهم 0

 العالقات الدولية بوصفها   حقا مستقال -المبحث الخامس 

 

 امتحان يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة النظام السٌاسً الدولً -الفصل الثانً  معرفة وفهم 0  .8

9.  
 معرفة وفهم 0

 في مفهوم النظام الدولي -المبحث األول 

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

11.  
 هممعرفة وف 0

 خصائص النظام الدولي -المبحث الثاني 

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

11.  
 معرفة وفهم 0

 وحدات النظام الدولي  -المبحث الثالث 

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة نظريات العالقات الدولية -الفصل الثالث معرفة وفهم 0  .12

 ٔشبؽ طفٟ ةيساضر النظرية في العالقات الدولية -المبحث األول معرفة وفهم 0  .13

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة المنهج التاريخي -المبحث الثاني معرفة وفهم 0  .14

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة المثالً–المنهج األخالقً  -المبحث الثالث معرفة وفهم 0  .15

16.  
 معرفة وفهم 0

 المنهج القانوني -المبحث الرابع

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ اضرةيس المدرسة الواقعٌة -المبحث الخامس معرفة وفهم 0  .17

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة منهج السلوكً   -المبحث السادس معرفة وفهم 0  .18

19.  
 معرفة وفهم 0

 منهج النظام  -المبحث السابع

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة نظرٌة التوازن  -المبحث الثامن معرفة وفهم 0  .21

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة جًنظرٌة صنع القرار السٌاسً الخار -المبحث التاسع معرفة وفهم 0  .21

22.  
 معرفة وفهم 0

 نظرية اللعبة  -المبحث العاشر

 

 امتحان يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة العوامل المؤثرة فً العالقات الدولٌة -الفصل الرابع معرفة وفهم 0  .23

24.  
 معرفة وفهم 0

 العامل الجغرافي  -المبحث األول 

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

25.  
 معرفة وفهم 0

 موارد األوليةال  -المبحث الثاني

 

 يساضرة
 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة السكان  -المبحث الثالث معرفة وفهم 0  .26

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة العامل االقتصادي -المبحث الرابع معرفة وفهم 0  .27

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة العامل العلمي والتكنولوجي -ادلبحث اخلامس  معرفة وفهم 0  .28
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 ٔشبؽ طفٟ يساضرة امل العسكريالع  -ادلبحث السادس  معرفة وفهم 0  .29

 اِزؾبْ يساضرة تأثري صناع القرار يف العالقات الدولية  -ادلبحث السابع معرفة وفهم 0  .33

31.  
0 

 معرفة وفهم
 القوة واحلرب  -الفصل اخلامس

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

32.  
0 

 معرفة وفهم
 مفهوم القوة  -ادلبحث األول

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة قياس القوة الوطنية  -ينادلبحث الثا معرفة وفهم 0  .33

34.  
0 

 معرفة وفهم
 يف مفهوم احلرب  -ادلبحث الثالث

 
 يساضرة

 اِزؾبْ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة توازن القوى  -الفصل السادس معرفة وفهم 0  .35

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة مفهوم توازن القوى  -ادلبحث األول معرفة وفهم 0  .36

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة ائل توازن القوىوس  -ادلبحث الثاين معرفة وفهم 0  .37

 اِزؾبْ يساضرة أمناط توازن القوى  -ادلبحث الثالث معرفة وفهم 0  .38

39.  
0 

 معرفة وفهم
 نزع السالح وضبط التسلح -الفصل السابع

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

43.  
0 

 معرفة وفهم
 أطار نظري يف نزع السالح وضبط التسلح -ادلبحث األول

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة دوافع نزع السالح وضبط التسلح -ادلبحث الثاين وفهممعرفة  0  .41

42.  
0 

 معرفة وفهم
 مقيدات نزع السالح وضبط التسلح  -ادلبحث الثالث

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

43.  
0 

 معرفة وفهم
 االتفاقيات اجلماعية حول نزع السالح  وضبط التسلح -ادلبحث الرابع

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

44.  
0 

 معرفة وفهم
 االتفاقيات الثنائية حول نزع السالح وضبط التسلح  -بحث اخلامسادل

 
 يساضرة

 اِزؾبْ

45.  
0 

 معرفة وفهم
 سياسية عدم االحنياز  -الفصل الثامن

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

46.  
0 

 معرفة وفهم
 مفهوم عدم االحنياز  -ادلبحث األول

 
 يساضرة

 ٔشبؽ طفٟ

 ٔشبؽ طفٟ يساضرة زأىداف عدم االحنيا  -ادلبحث الثاين معرفة وفهم 0  .47

    -4د 
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PR0106اإلضخراحُدُت  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  شىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخأ .5

 اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
عبػخ 45أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15صالس عبػبد أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 اللبد ٚفك اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٌٍجٍذ.ر١ٙئخ ػٕبطش لبدسح ػٍٝ فُٙ ٚإداسح اٌؼ1

 .ٚر١ٙئخ وٛادس ٌٍؼًّ اٌذثٍِٛبع2ٟ

 .ر١ٙئخ ػٕبطش ػٍٝ رؾًّ ث١ئخ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ِٚذخالرٙب ِٚخشعبرٙب.3

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

العزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽمك ا

 اٌجشٔبِظ.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13



  
 31انصفست 

 
  

 

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثّؼٕٝ ِٚب١٘خ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ. -1أ
 فخ أُ٘ اٌّفىش٠ٓ االعزشار١غ١١ٓ فٟ اٌؼبٌُ ٚٔظش٠برُٙ اٌغ١ٛث١ٌٛزى١خ.ِؼش -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

اٌزؼش٠ف ثزؤص١ش اٌؾ١ض اٌغغشافٟ ٌٍذٌٚخ ػٍٝ ع١بع١زٙب اٌخبسع١خ ٚوزٌه ثّب ٠زؼٍك ع١بعزٙب  – 1ة

 اٌذفبػ١خ.

 ٚاخزالفبرٗ ػٓ اإلعزشار١غ١خ وّفَٙٛ ػبِخ.اعزخذاَ اٌزىز١ه وّفَٙٛ رفظ١ٍٟ ٌٍخطخ  – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .اٌؾٛاس اٌّجبشش ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاألعبرزح .1

 . ػمذ ٔذٚاد ثٛاعطخ ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش.2

 . ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ ؽؼٛس اٌّؤرّشاد اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ.3

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌظف١خ  ٚرؤش١ش رٌه ٌذٜ أعزبر اٌّبدح..اٌّشبسوخ ا1

 . االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ.2

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ن اٌطٍجخ فٟ اٌؾٛاساد اٌظف١خ ٚاٌؾٍمبد إٌمبش١خ.إششا -1ط

 ر١ّٕخ ِٙبسح اٌزؾ١ًٍ اٌغ١بعٟ ِٓ خالي اٌززجغ ٌإلؽذاس  اٌغ١بع١خ ِٚب ٠زؼٍك ثٙب. -2ط

  -3ط

   -4ط

  
 خ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِ -د 

 رٕظ١ُ ٚفٛد ِبث١ٓ اٌى١ٍبد راد اٌؼاللخ ٌزجبدي اٌخجشح خالي اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ فٟ داخً اٌجٍذ ٚخبسعٗ. -1د

 ػمذ ٚسػ ػًّ ٌٍخش٠ظ رؼشفٗ ثى١ف١خ االعزفبدح ِٓ  -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .14

 ٌغبػبدا األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

 يؼرفت وفهى 3  .1

انًفاهُى اإلضخراحُدُت )يفهىو 

اإلضخراحُدُت +أَىاع 

 اإلضخراحُدُت

 َشاط صفٍ يساضرة

 يؼرفت وفهى 3  .2
اإلضخراحُدُت انًفهىو وانذالالث 

 ػاللت انطُاضت باإلضخراحُدُت

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .3

انًفاهُى راث انصهت 

باإلضخراحُدُت )يفهىو اندغرافُت 

انطُاضُت+يفهىو 

اندُىبىنخُكص+يفهىو اإلدارة 

 اإلضخراحُدُت

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .4

اندُىبىنخُكص وػاللخه 

باإلضخراحُدُت رواد 

 انفكراندُىبىنخُكص

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .5

انُظرَاث اندُىبىنخُكطُت فٍ 

انمىة ’انمىة )انمىة انبسرَت 

 انمىة اندىَت(’انبرَت

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .6

حطبُماث انُظرَاث فٍ انىلج 

انراهٍ ,حمُُى َظرَاث انمىة 

 اندُىبىنخُكُت

 يساضرة

 ايخساٌ

 يؼرفت وفهى 3  .7
ػُاصر انمىة اإلضخراحُدُت 

 ,ػُاصر انمىة انثابخت

 ةيساضر
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .8

ػُاصر انمىة انًخغُرة ,ػُاصر 

 أخري

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .9

وضائم حسمُك انًدال انسُىٌ 

 األيرَكٍ

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة زهمت َماشُت ػٍ اإلضخراحُدُت يؼرفت وفهى 3  .11

 يؼرفت وفهى 3  .11

انخمذَر االضخراحُدٍ, 

ػُاصر انخمذَر 

 خراحُدٍاالض

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 ايخساٌ يساضرة زهمت َماشُت ػٍ اإلضخراحُدُت يؼرفت وفهى 3  .12

 َشاط صفٍ يساضرة انُظرَت انًاكُذرَت يؼرفت وفهى 3  .13

 َشاط صفٍ يساضرة انُظرَت انًاكُذرَت اندذَذة يؼرفت وفهى 3  .14

 يؼرفت وفهى 3  .15
 زهمت َماشُت ػٍ اإلضخراحُدُت

 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 فت وفهىيؼر 3  .16

األزيت )يفهىو األزيت ,يظاهر 

 األزيت,يرازم األزيت(

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .17
يفهىو أدارة األزيت انذونُت 

انؼىنًت انًإثرة فٍ األزيت 

 يساضرة
 َشاط صفٍ
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 انذونُت

 يؼرفت وفهى 3  .18
زهمت َماشُت زىل األزيت 

 انذونُت

 يساضرة
 ايخساٌ

 يؼرفت وفهى 3  .19
حُدٍ,انًفاهُى انخسهُم االضخرا

 ,انًداالث

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .21

حطبُماث ػًهُت نإلضخراحُدُت 

 ,اإلضخراحُدُت انطُاضُت

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .21

اإلضخراحُدُت انؼطكرَت 

 ,اإلضخراحُدُت انخمُُت

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .22

اإلضخراحُدُت انخكُىيؼهىياحُت 

انثمافُت ,اإلضخراحُدُت 

 ,اضخراحُدُاث أخري

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .23
زهمت َماشُت ػٍ اإلضخراحُدُت 

 فٍ انخطبُك

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .24

ًَارج الضخراحُدُاث كىَُت 

اإلضخراحُدُت األيرَكُت /اندسء 

 األول

 

 يساضرة

 ايخساٌ

 يؼرفت وفهى 3  .25

اإلضخراحُدُت األيرَكُت/ اندسء 

 انثاٍَ

 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .26
ئضخراحُدُت انضرَت 

 انىلائُت

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .27
 اإلضخراحُدُت انروضُت

 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 يؼرفت وفهى 3  .28
 اإلضخراحُدُت انصُُُت

 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة زهمت َماشُت ػٍ اإلضخراحُدُت يؼرفت وفهى 3  .29

 ايخساٌ يساضرة زهمت َماشُت يؼرفت وفهى 3  .31
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 ًَىرج وصف انًمرر

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

 PR0107ػاللبد الزظبد٠خ د١ٌٚخ .اعُ / سِض اٌّمشس3

 ّمشس + اٌّؾبػشاد إٌّٙظ اٌ .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  .أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ5

 اٌضبٌضخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
عبػخ  33أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15عبػز١ٓ أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 .ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 8

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

 لخ االلزظبد ثبٌغ١بعخ وؼاللخ ِجبششح ٚفك ِب رشاٖ اٌّذسعخ االشزشاو١خ. . رٛػ١ؼ ػال1

 .فُٙ اٌزجش٠شاد اٌزٟ رش١ش ثبْ االلزظبد ٘ٛ اٌّؾشن األعبعٟ ٌٍؼاللبد ث١ٓ اٌذٚي.2

 

 

 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

٠ٛفش ٚطف اٌّمشس ٘زا إ٠غبصاً ِمزؼ١بً ألُ٘ خظبئض اٌّمشس ِٚخشعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

مك االعزفبدح اٌمظٜٛ ِٓ فشص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ. ٚالثذ ِٓ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف ِجشٕ٘بً ػّب إرا وبْ لذ ؽ

 اٌجشٔبِظ.

 .ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم13ُ١١
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ٍذٚي ٚرؤص١شٖ اٌّجبشش ٚغ١ش اٌّجبشش ػٍٝ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ٌزٍه رؼش٠ف اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ االلزظبد ٌ -1أ

 اٌذٚي

 ؽظٛي اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٍِٛبد أ١ٌٚخ فٟ االلزظبد ٚاٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٚاٌفىش االلزظبدٞ   -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رٛف١ش لبػذح ػ١ٍّخ أعبع١خ ٌٍّؼشفخ االلزظبد٠خ. – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . ِٕبلشخ ٚششػ وً ِب ٠زؼٍك ثبٌّفشداد االلزظبد٠خ ٚػاللبرٙب ثبٌغ١بعخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍؾىِٛخ.1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 . اخزجبساد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ1

 . إٌّبلشخ اٌظف١خ2

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ٍغفخ االلزظبد ٚاٌز١ّٕخ ٚاٌفىش االلزظبدٞاٌزفى١ش إٌّطمٟ ٌٍف -1ط

 سثؾ اٌّفب١ُ٘ االلزظبد٠خ ثبٌغ١بع١خ ثّب ٠ؤِٓ ٚػغ اٌخطؾ ٚرٕف١ز٘ب. -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

ٌذٜ اٌطٍجخ ثّب ٠ؤِٓ اػذاد وٛادس ٌٍؼًّ فٟ اٌّؤعغبد ر١ّٕخ اٌفىش االلزظبدٞ ٚػاللبرٗ ثبٌغ١بعخ  -1د

 اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ.

 -2د

 -3د

    -4د



  
 36انصفست 

 
  

 .ث١ٕخ اٌّمشس11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

يذخم َظرٌ وحًهُذٌ  يؼرفت وفهى 2  .1

نخىضُر يا   هٍ 

 ت االلخصاد انذونٍوأهًُ

 َشاط صفٍ يساضرة

االخخالف بٍُ انؼاللاث  يؼرفت وفهى 2  .2

االلخصادَت انذونُت 

 وانذاخهُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

أضاش لُاو انخبادل  يؼرفت وفهى 2  .3

 انذونٍ

 َشاط صفٍ يساضرة

يرزهت حطىر  يؼرفت وفهى 2  .4

 االلخصادٌ انذونٍ

 

 َشاط صفٍ يساضرة

يرزهت انخبادل انخارخٍ  يؼرفت وفهى 2  .5

 فٍ ػهذ االلخصاد انمذَى

 َشاط صفٍ يساضرة

يرزهت انخبادل انخارخٍ  يؼرفت وفهى 2  .6

 فٍ ػهذ االلطاع

 ايخساٌ يساضرة

يرزهت انخبادل انخارخٍ  يؼرفت وفهى 2  .7

 فٍ ػهذ انرأضًانُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

–انرأضًانُت انخدارَت  يؼرفت وفهى 2  .8

حطىر انؼاللاث 

 دَت انذونُتااللخصا

 

 َشاط صفٍ يساضرة

يرزهت انرأضًانُت  يؼرفت وفهى 2  .9

 انصُاػٍ

 

 َشاط صفٍ يساضرة

يرزهت انرأضًانُت وأهى  يؼرفت وفهى 2  .11

انًخغُراث فٍ االلخصاد 

 انذونٍ

 

 َشاط صفٍ يساضرة

َظرَاث انخدارة  يؼرفت وفهى 2  .11

 انخارخُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 ايخساٌ يساضرة ؼربُتَظرَت انخدارة ان يؼرفت وفهى 2  .12

انُظرَاث انكالضُكُت  يؼرفت وفهى 2  .13

 فٍ انخدارة انذونُت

 َشاط صفٍ يساضرة

َظرَت دَفُذ رَكار فٍ  يؼرفت وفهى 2  .14

 انخدارة انذونُت

 َشاط صفٍ يساضرة

َظرَت أدو ضًج فٍ  يؼرفت وفهى 2  .15

 انخدارة انذونُت

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة َظرَت انمُى انذونُت يؼرفت وفهى 2  .16
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 ندىٌ ضخُىارث

انُظرَت انسذَثت فٍ  يؼرفت وفهى 2  .17

 انخدارة انذونُت

 َشاط صفٍ يساضرة

َظرَت انخبادل  يؼرفت وفهى 2  .18

ناللخصادٌ فٍ انخدارة 

 انذونُت

 

 ايخساٌ يساضرة

زركت ػىايم اإلَخاج  يؼرفت وفهى 2  .19

 فٍ انخدارة انذونُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

ُظرَت انؼايت نسركت ان يؼرفت وفهى 2  .21

رؤوش األيىال 

 واالضخثًار انذونٍ

 َشاط صفٍ يساضرة

انُظرَت انؼايت نسركت  يؼرفت وفهى 2  .21

 اَخمال انؼًال دونُا

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 انًذفىػاث وانخطىَاث يؼرفت وفهى 2 .22

 

 َشاط صفٍ يساضرة

يُساٌ انًذفىػاث  يؼرفت وفهى 2 .23

 وانًُساث انخدارَت

 

 اط صفٍَش يساضرة

حؼرَف وحًذَذ أهًُت  يؼرفت وفهى 2 .24

 يُساٌ انًذفىػاث

 

 ايخساٌ يساضرة

 هُكم يُساٌ انًذفىػاث يؼرفت وفهى 2 .25

 

 َشاط صفٍ يساضرة

ضُاضاث انخدارة  يؼرفت وفهى 2 .26

 انذونُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

يفهىو انطُاضت انخدارَت  يؼرفت وفهى 2 .27

 وأهذافها

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة أَىاع انطُاضاث انخدارَت يؼرفت وفهى 2 .28

 َشاط صفٍ يساضرة ضُاضت انسرَت انخدارَت يؼرفت وفهى 2 .29

 ايخساٌ يساضرة ضُاضت انسًاَت انخدارَت يؼرفت وفهى 2 .31

انسح األضاضُت ألَصار  يؼرفت وفهى 2 .31

 انطُاضٍ

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة نطُاضت انخدارَتأدواث ا يؼرفت وفهى 2 .32

 َشاط صفٍ يساضرة يدًىػت أدواث انؼربُت يؼرفت وفهى 2 .33

 َشاط صفٍ يساضرة يدًىػت األدواث انكهُت يؼرفت وفهى 2 .34

انًُظًاث وانخكخالث  يؼرفت وفهى 2 .35

 االلخصادَت انذونُت

 َشاط صفٍ يساضرة

 ايخساٌ رةيساض صُذوق انُمذ انذونٍ يؼرفت وفهى 2 .36

 َشاط صفٍ يساضرة انبُك انذونٍ نالضخشارة يؼرفت وفهى 2 .37

 َشاط صفٍ يساضرة يُظًت انخدارة انؼانًُت يؼرفت وفهى 2 .38

 َشاط صفٍ يساضرة األزيت االلخصادَت يؼرفت وفهى 2 .39
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يفهىيها –انؼىنًت  يؼرفت وفهى 2 .41

وأثارها ػهً يطخىي 

 االلخصاد

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة انخكخالث االلخصادَت انذونُت يؼرفت وفهى 2 .41

 ايخساٌ يساضرة دراضت بؼض أهى انخكخالث يؼرفت وفهى 2 .42

 َشاط صفٍ يساضرة انطىق انؼربُت انًشخركت يؼرفت وفهى 2 .43

 َشاط صفٍ يساضرة االحساد األوربٍ يؼرفت وفهى 2 .44
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 ًَىرج وصف انًمرر

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

 PS0214إٌظُ اٌغ١بع١خ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ ٚدٚي اٌغٕٛة  .اعُ / سِض اٌّمشس3

 بػشاد إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾ .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  .أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ5

 اٌضبٌضخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
 45أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15صالس عبػبد أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 عبػخ ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 .ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 8

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

 نظمة السياسية سواء كانت ملكية أو مجهورية.. معرفة طبيعة األ1

 . مواكبة األنظمة ادلذكورة  للواقع احلايل وحتوالت السياسية اليت يشهدىا العامل2

 
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم

 البرنامج.

 .ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم13ُ١١
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

ٍؾخ اٌشؼٛة اٌؼشث١خ ٚدٚي ػبٌُ ِؼشفخ اٌطبٌت اٌزؾٛالد اٌغ١بع١خ اٌؾم١م١خ اٌزٟ رزألئُ ِغ ِظ -1أ

 اٌغٕٛة.
 -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

ِؼشفخ اٌطٍجخ ثبألٔظّخ اٌغ١بع١خ ٚدٚس اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ف١ٙب ِٓ ؽ١ش اٌّٙبَ اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرك  – 1ة

 اٌّغزّغ.

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 د + إٌّٙظ اٌّمشس+ إٌّبلشبد.. ِؾبػشا1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌشبؽ اٌظفٟ ٚإٌبلشبد ٚإٌّبلشبد فٟ إٌذٚاد.1

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِؼشفخ األٔظّخ ٚأعجبة ٚعٛد٘ب وٍّى١خ أٚ عّٙٛس٠خ ٚأعجبة اٌزؾٛي. -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 خ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِ -د 

اششان اٌطالة ثبٌّٕبلشبد ٚاٌجؾٛس وٟ رىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ثؼذ اٌزخشط ٌٍؼًّ فٟ اٌغٍه اٌغ١بعٟ  -1د

 ٚاٌذثٍِٛبعٟ.

 -2د

 -3د

    -4د
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 .ث١ٕخ اٌّمشس11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

ذح / اٌّغبق أٚ اعُ اٌٛؽ

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 َشاط صفٍ يساضرة ضًاث انًدخًغ انؼربٍ انؼايت معرفة وفهم 3 .1

 ضًاث انُظاو انطُاضٍ انؼربٍ معرفة وفهم 3 .2

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

أَىاع رئاضت انذونت فٍ انىطٍ  معرفة وفهم 3 .3

 انؼربٍ
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة انؼايم االلخصادٌ واالخخًاػٍ معرفة وفهم 3 .4

 َشاط صفٍ يساضرة أزيت انًدخًغ  انًذٍَ انغربٍ معرفة وفهم 3 .5

أزيت االَذياج االخخًاػٍ  معرفة وفهم 3 .6

 وانطُاضٍ
 يساضرة

 ايخساٌ

 انُظاو انطُاضٍ فٍ األردٌ معرفة وفهم 3 .7

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة ُاضٍ فٍ ضىرَاانُظاو انط معرفة وفهم 3 .8

9. 3 
انُظاو انطُاضٍ فٍ دول يدهص  معرفة وفهم

 انخؼاوٌ انخهُدٍ

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

11. 3 
انطًاث انًشخركت نذول يدهص  معرفة وفهم

 انخؼاوٌ انخهُدٍ
 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

11. 3 
األوضاع انطُاضُت انمائًت فٍ  معرفة وفهم

دول يدهص انخؼاوٌ انخهُدٍ 

 نؼربٍا
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 ايخساٌ يساضرة انُظاو انطُاضٍ انًغربٍ معرفة وفهم 3 .12

 انُظاو انطُاضٍ انخىَطٍ معرفة وفهم 3 .13

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة انُظاو انطُاضٍ انًىرَخاٍَ معرفة وفهم 3 .14

15. 3 
انًشكالث انطُاضُت وااللخصادَت  معرفة وفهم

 ٍ دول اندُىبواالخخًاػُت ف

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

انطًاث انًشخركت نألَظًت  معرفة وفهم 3 .16

 انطُاضُت نذول اندُىب
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة انُظاو انطُاضٍ انهُذٌ معرفة وفهم 3 .17

 انُظاو انطُاضٍ انغاٍَ معرفة وفهم 3 .18

 
 يساضرة

 ايخساٌ

 شُهٍانُظاو انطُاضٍ انخ معرفة وفهم 3 .19

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

21.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
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 ًَىرج وصف انًمرر

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

  PS0214 خظُ االٔزخبث١األؽضاة اٌغ١بع١خ ٚإٌ .اعُ / سِض اٌّمشس3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  .أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ5

 اٌضبٌضخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
عبػخ  45أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15اعجٛػ١بً ِؼشٚثٗ فٟ 3صالس 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 خ إػذاد ٘زا اٌٛطف .ربس8٠

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

 .التعريف بطبيعة األحزاب وكيفية نشأتها ومصادر الدعم وأنواع ىذه األحزاب سواًء اإلسالمية أو الليبرالية.0

 .طبيعة األنظمة الحزبية وأنواعها والوسائل التي تستخدمها بالتحرك ضمن الوسط الشعبي.6

 
 
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽش13
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 رؼش٠ف اٌطبٌت ثى١ف١خ ٔشؤح األؽضاة ٚٚعبئً رؾشوٙب . -1أ
 إٌّبَ اٌطبٌت ثمبْٔٛ األؽضاة. -2أ

 دٚس عّبػبد اٌؼغؾ  ٚاٌٛعبئً اٌزٟ رغزخذِٗ ثبٌزؤص١ش ػٍٝ األؽضاة اٌغ١بع١خ.  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

  اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  -ة 

 ؽش٠خ االخز١بس ِٚمبسٔخ رٕظ١ّبد ٚٔشبؽبد األؽضاة ػّٓ اٌّغزّؼبد اٌّذ١ٔخ.  – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . اٌّؾبػشاد ٚإٌّبلشبد ٚاإلؽالع ػٍٝ اٌظؾف ٚاٌّغالد اٌغ١بع١خ.1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ٌظف١خ ٚاٌالطف١خ.. االخزجبساد اٌفظ١ٍخ ٚاٌشٙش٠خ ٚإٌشبؽبد ا1

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش إٌّطمٟ فٍغفخ ٚعٛد األؽضاة ٚو١ف١خ ٔشؤرٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌّؤصشح ػ١ٍٙب. -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

بٚساد ِغزّشح ثٙذف خٍك ع١ً ٚاػٟ ٠زٕبغُ ِغ ؽج١ؼخ اٌغٍطخ اٌؾبوّخ ٚاٌّغزّغ ٌخٍك إعشاء ِؾ -1د

 وٛادس ؽضث١خ لبدسح ػٍٝ وغت اٌٛعؾ اٌغّب١٘شٞ.

 -2د

 -3د

    -4د
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 .ث١ٕخ اٌّمشس11

 انطاػاث األضبىع
يخرخاث انخؼهى 

 انًطهىبت
اضى انىزذة / انًطاق أو 

 انًىضىع
 طرَمت انخمُُى طرَمت انخؼهُى

 رفت وفهىيؼ 3  .1
انذًَمراطُت واألزساب 

 انطُاضُت
 يساضرة

 َشاط صفٍ

2.  
األدوار انذًَمراطُت وانظاهرة  يؼرفت وفهى 3

 انسسبُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

3.  
 يفهىو انسسب انطُاضٍ يؼرفت وفهى 3

 

 َشاط صفٍ يساضرة

4.  
َشأة ووظائف األزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضت

 َشاط صفٍ يساضرة

5.  
ب انطُاضُت فٍ انؼانى األزسا يؼرفت وفهى 3

 انثانث

 

 َشاط صفٍ يساضرة

6.  
األزساب انطُاضُت فٍ انؼانى  يؼرفت وفهى 3

 انغربٍ

 

 ايخساٌ يساضرة

7.  
يفهىو انسسب انثىرٌ وانسسب  يؼرفت وفهى 3

 اندًهىرٌ

 

 َشاط صفٍ يساضرة

8.  
انبُاء انهُكهٍ نألزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 َشاط صفٍ يساضرة

9.  
ُُت انسسبُت انخكىٍَ انًباشر ان يؼرفت وفهى 3

 وغُر انًباشر

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة بُُت األزساب وانخُظُى انسسبٍ يؼرفت وفهى 3  .11

 َشاط صفٍ يساضرة األزساب انطُاضُت انًسافظت يؼرفت وفهى 3  .11

 ايخساٌ يساضرة األزساب انطُاضُت االشخراكُت يؼرفت وفهى 3  .12

 َشاط صفٍ يساضرة فاشُتاألزساب ان يؼرفت وفهى 3  .13

14.  
انخصائص انًخشابهت  يؼرفت وفهى 3

 وانًخخهفت فٍ األزساب 

 

 َشاط صفٍ يساضرة

15.  
انخكىٍَ انذاخهٍ نألزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 َشاط صفٍ يساضرة

16.  
انىزذاث األضاضُت نألزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 

 َشاط صفٍ يساضرة

17.  
زساب االرحباط انؼاو نأل يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 َشاط صفٍ يساضرة

18.  
انؼضىَت فٍ األزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 

 ايخساٌ يساضرة

19.  
فكرة انؼضىَت يؼُارا نؼضىَت  يؼرفت وفهى 3

 درخاث انؼضىَت’

 

 َشاط صفٍ يساضرة

21.  
 األَظًت انطُاضُت يؼرفت وفهى 3

 

 َشاط صفٍ يساضرة
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21.  
َظرة حارَخُت ػهً األَظًت  يؼرفت وفهى 3

 اضُتانطُ

 

 َشاط صفٍ يساضرة

22.  
األَىاع انطهطاث وػًهُاث  يؼرفت وفهى 3

 ديح وفصم انطهطاث

 

 َشاط صفٍ يساضرة

23.  
 األَطاق انسسبُت يؼرفت وفهى 3

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 ايخساٌ يساضرة انُظى انطُاضُت وانسسبُت يؼرفت وفهى 3  .24

25.  
األفكار وانُظى واألزساب  يؼرفت وفهى 3

 انطُاضُت

 صفٍَشاط  يساضرة

26.  
 اإلزداو وانخخهفاث انسسبُت  يؼرفت وفهى 3

 

 َشاط صفٍ يساضرة

27.  
انُظى االَخخابُت )انًفهىو  يؼرفت وفهى 3

 وانًًارضت(

 

 َشاط صفٍ يساضرة

28.  
االَظى االَخخابُت واألَظًت  يؼرفت وفهى 3

 انسسبُت

 َشاط صفٍ يساضرة

29.  
 اخخبار يؼرفت وفهى 3

 

 ايخساٌ يساضرة

33.  3     
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 ًَىرج وصف انًمرر

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

 PT0327انفكر انطُاضٍ انغربٍ انسذَث  .اعُ / سِض اٌّمشس3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  .أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ5

 اٌضبٌضخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
 45أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15صالس  عبػبد  أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 عبػخ ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 .ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 8

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

مقراطية الصحيحة في األنظمة السياسية المعاصرة لكون ىذه األنظمة عبارة عن اشتهدات .معرفة وتطبيق األسس الدي0
 فكرية. توأطروحا

.معرفة الجهود الفكرية وعبرة فترًة زمنية ليست بالقصيرة لما طرحو العديدة من المفكرين والفالسفة أصحاب الفضل في 6
 تغير األنظمة السياسية.

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك ا13ٌ
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 إٔشبء ع١ً ٚاػٟ ثؾمٛلٗ ٚٚاعجبرٗ اٌغ١بع١خ ٚغ١ش اٌغ١بع١خ. -1أ
 خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ إداسح اٌذٌٚخ اٌزٟ ال رؼزّذ ػٍٝ أعظ ٚعّبد ِؤعغ١خ فمؾ. -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

ٌٟ ع١بعٟ ١ٌظ ١ٌٚذ ا١ٌَٛ ٚإّٔب رطج١ك ِب رٛطٍذ إ١ٌٗ اٌذ – 1ة ٚي اٌغشث١خ ِٓ رطٛس ؽؼبسٞ ٚسل

 ٔز١غخ اٌفؼً اٌىج١ش ٌٍّفىش٠ٓ ثٙزا اٌّغبي.

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . اٌّؾبػشاد ٚإٌّبلشبد ٚإػذاد اٌجؾٛس ٚإٌذٚاد إٌّبظشح.1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ىش٠خ اٌظف١خ ٚاٌال طف١خ. اخزجبساد ٚإٌشبؽبد اٌف1

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

ػًّ ػٍٝ ر١ٙئخ ع١ً ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚالغ اٌغ١بع١خ اٌغشثٟ ٚاعزٕجبؽ ِب ٘ٛ ِف١ذ ٌخذِخ  -1ط

 ِغزّؼبد اٌششل١خ.

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 (. اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ -د 

إششان اٌطٍجخ اٌؾٛساد اٌغ١بع١خ ٚاٌزٕظ١ُ ِغبثمبد فىش٠خ ٚع١بع١خ إلػذاد ع١ً لبدس ػٍٝ رٍج١خ  -1د

 ِزطٍجبد  اٌّغزّغ ع١بع١بً ٚاعزّبػ١بً ٚفىش٠بً.

 -2د

 -3د

    -4د
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 .ث١ٕخ اٌّمشس11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؼ١ٍُؽش٠مخ اٌز

 يؼرفت وفهى 3  .1

حؼرَف انفكر انطُاضٍ 

 وأَىاػه وخصائصه
 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

2.  3 
حؼرَف ػصر انُهضت  يؼرفت وفهى

 وخصائصه
 يساضرة

 َشاط صفٍ

3.  3 
يُكا فُهٍ وفكرة انذونت  يؼرفت وفهى

انىضؼُت +حىياش هىبس 

 وفكرٌ انطهطت انًطهمت
 يساضرة

 َشاط صفٍ

4.  3 
ا فُهٍ وفكرة انذونت يُك يؼرفت وفهى

انىضؼُت +حىياش هىبس 

 وفكرٌ انطهطت انًطهمت
 يساضرة

 َشاط صفٍ

5.  3 
انفكر انطُاضٍ نسركت  يؼرفت وفهى

 اإلصالذ انذٍَُ انغربٍ
 

 يساضرة

 َشاط صفٍ

 ايخساٌ يساضرة انفكر انطُاضٍ يؼرفت وفهى 3  .6

7.  3 
حؼرَف انهُبرانُت+خصائص  يؼرفت وفهى

 انؼصر انبُرانٍ
 يساضرة

 اط صفٍَش

 َشاط صفٍ يساضرة انهُبرانُت انغربُت انرائذة يؼرفت وفهى 3  .8

9.  3 
يىَخطكُىوانهبُرانُت انغربُت  يؼرفت وفهى

 انًمُؼت
 يساضرة

 َشاط صفٍ

11.  3 
انهُبرانُت انًمُؼت ػُذ دَفُذ  يؼرفت وفهى

 هُىو
 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

11.  3 
 انهُبرانُت انطىباوَت يؼرفت وفهى

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

12.  3 
 انهُبرانُت  ؼرفت وفهىي

 
 يساضرة

 ايخساٌ

13.  3 
 خُريٍ ضخاو  يؼرفت وفهى

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

14.  3 
 خىٌ يخىراث يبك  يؼرفت وفهى

 
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ يساضرة يُالشت َشاطاث انطهبت يؼرفت وفهى 3  .15

16.  3 
انفكر انطُاضٍ االشخراكٍ  يؼرفت وفهى

 انغربُت 
 

 يساضرة
 َشاط صفٍ

17.  3 
 انفكر انطُاضٍ ػُذ هدم وفهىيؼرفت 

 
 

 َشاط صفٍ

 ايخساٌ  االشخراكُت انطىباوَت يؼرفت وفهى 3  .18

19.  3 
االشخراكُت ػُذ حُاول  يؼرفت وفهى

 فىرَبت
 

 

 َشاط صفٍ

21.  3 
االشخراكُت  انطىباوَت فٍ  يؼرفت وفهى

 اَدهخرا
 

 َشاط صفٍ

 َشاط صفٍ  االشخراكُت ػُذ يىضً هص يؼرفت وفهى 3  .21
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22.  3 
 يُالشت أوراق ػًم انطهبت يؼرفت وفهى

 
 

 َشاط صفٍ

23.  3 
حؼرَف انًاركطُت  يؼرفت وفهى

 +يصادرها
 

 

 َشاط صفٍ

 ايخساٌ  انذونت ػُذ حارل ياركص يؼرفت وفهى 3  .24

25.  3 
 االشخراكُت  يؼرفت وفهى

  
 َشاط صفٍ

26.  3 
 االشخراكُت  يؼرفت وفهى

  
 َشاط صفٍ

27.  3 
 االشخراكُت  يؼرفت وفهى

  
 َشاط صفٍ

28.  3 
 يراخؼت ػايت +يُالشاث وفهىيؼرفت 

  
 َشاط صفٍ

 ايخساٌ  يُالشت أوراق ػًم انطهبت يؼرفت وفهى 3  .29

33.       



  
 51انصفست 

 
  

 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

 PR0108اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ  .اعُ / سِض اٌّمشس3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  .أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ5

 اٌشاثؼخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
عبػخ 45أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15صالس عبػبد أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌذساعٟ اٌٛاؽذ  ٌٍفظً ا

 33/5/2316 .ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 8

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

 .كيفية صنع القرار السياسي الخارجي ومعرفة المؤسسات المسؤولة عتو.0

. معرفة العوامل المؤثرة في قدرة الدولة على وضع السياسية الخارجية وقوتها في الجوانب الجغرافية والفكرية 6
 واالقتصادية.

 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً أله

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 .ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم13ُ١١



  
 51انصفست 

 
  

 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ؽش٠مخ رؼش٠ف ٚفُٙ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ. -1أ
 اٌغ١ٍّخ. ًِؼشفخ ؽشق رغ٠ٛخ إٌضاػبد اٌذ١ٌٚخ ثبٌٛعبئ -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٚي اٌغٛاس ٚاٌّؾ١ؾ اٌذٌٟٚ.اٌمذسح ػٍٝ ٚػغ ع١بعخ خبسع١خ فبػٍخ ِغ د – 1ة

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ ٚػغ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚاٌّظبدلخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً طبٔغ اٌمشاس اٌغ١بعٟ.  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّظبدس اٌغبٔذح. –. ِؾبػشاد + ِٕبلشبد 1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ساد ١ِذا١ٔخ وٛصاسح اٌخبسع١خ.. اخزجبساد + ٔشبؽبد طف١خ+ ص٠ب1

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رؼش٠ف اٌطبٌت و١ف١خ ٚػغ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚاٌّؤعغبد اٌّغؤٌٚخ ػٕٙب. -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ؾ١ًّ اٌج١ئخ اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ ِٚذخالرٙب ِٚخشعبرٙب.إػذاد ػٕبطش لبدسح ػٍٝ ر -1د

 ر١ٙئخ وٛادس فبػٍخ ٌٍؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ. -2د

 إػذاد ػٕبطش لبدسح ػٍٝ فُٙ ٚإداسح اٌؼاللبد اٌغ١بع١خ اٌخبسع١خ. -3د

    -4د
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 .ث١ٕخ اٌّمشس11

 انطاػاث األضبىع
يخرخاث انخؼهى 

 انًطهىبت
اضى انىزذة / انًطاق أو 

 انًىضىع
 طرَمت انخمُُى انخؼهُى طرَمت

 معرفة وفهم 3  .1
السٌاسة الخارجٌة 

 العوامل
 يساضرة

 َشاط صفٍ

 معرفة وفهم 3  .2
صنع السٌاسة الخارجٌة 

 األجهزة الحكومٌة-
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .3
صنع السٌاسة الخارجٌة 

 األجهزة غٌر الحكومٌة–
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .4
خارجٌة وسائل السٌاسة ال

 الدبلوماسٌة–
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .5
وسائل السٌاسة الخارجٌة 

 األدوات العسكرٌة–
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .6
وسائل السٌاسة الخارجٌة 

 الدعاٌة واإلعالم–
 ايخساٌ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .7
وسائل السٌاسة الخارجٌة 

 األدوات االقتصادٌة–
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .8
نظرٌة السٌاسة الخارجٌة 

 النظرٌة  كعالج –
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .9

العولمة والسٌاسة 
الخارجٌة والعالقات 

 الدولٌة
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .11
النظرٌات العامة والجزئٌة 

 فً السٌاسة الخارجٌة
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .11

السٌاسة الخارجٌة  
مرٌكٌة تجاه منطقة األ

 -الشرق األوسط 
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .12
السٌاسة الخارجٌة 

األمرٌكٌة تجاه منطقة 
 الشرق األوسط

 ايخساٌ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .13
خٌارات السٌاسة 

 األمرٌكٌة فً ظل  أوبا ما
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .14
أولوٌات السٌاسة 

 األمرٌكٌة
 

 صفٍَشاط  يساضرة

 معرفة وفهم 3  .15
مستقبل أوبا ما والملفات 

 األمنٌة الساخنة
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .16
السٌاسة الخارجٌة 

 1-الروسٌة 
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .17
السٌاسة الخارجٌة 

مع دول  2الروسٌة 

 َشاط صفٍ يساضرة
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 االتحاد السوفٌتً السابق
 

 معرفة وفهم 3  .18
لدول  السٌاسة الخارجٌة

 االتحاد األوربً
 

 ايخساٌ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .19
 السٌاسة الخارجٌة للصٌن

 
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .21
السٌاسة الخارجٌة 
 لبرٌطانٌا العظمى

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .21
السٌاسة الخارجٌة 

 الفرنسٌة
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .22
التطبٌق  فً السٌاسة 

 ٌةالخارج
 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة التطبٌق فً األمم المتحدة معرفة وفهم 3  .23

 معرفة وفهم 3  .24

طلب دولة فلسطٌن 
للعضوٌة الكاملة فً األمم 

 المتحدة
 

 ايخساٌ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .25
 الملف النووي اإلٌرانً

 
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .26
دورة تطبٌقٌة لألمم 

 (المتحدة )تدرٌب
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .27
دورة تطبٌقٌة لألمم 

 المتحدة )ممارسة أولٌة (
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .28

دورة تطبٌقٌة لألمم 
المتحدة )ممارسة 

 تطبٌقٌة (
 

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 3  .29
دورة ختامٌة بحضور 

 وفد من وزارة الخارجٌة 
 

 ايخساٌ يساضرة

33.       
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 ًَىرج وصف انًمرر

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  .اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  .اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض2

 PR0109لىاػذ انؼاللاث انذبهىياضُت  .اعُ / سِض اٌّمشس3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  .اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  ؼٛس اٌّزبؽخ.أشىبي اٌؾ5

 اٌشاثؼخ .اٌفظً / اٌغٕخ6

 .ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(7
عبػخ  33أعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15عبػز١ٓ أعجٛػ١ب ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 .ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف 8

 .أ٘ذاف اٌّمشس9

 سي ونشأة الدبلوماسية في العالم. . تعريف الطالب بأىم مبادئ العمل الدبلوما0

 . تعليم فن وتقنية الدبلوماسية.6

 السلك الدبلوماسي. ع. أىم الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي يتمت0

 
 
 
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

متاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ال

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم13ُ١١

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ّخزٍفخ ٚرطٛس٘ب ػٍٝ ِذٜ اٌزبس٠خ. رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌذثٍِٛبع١خ فٟ اٌؼظٛس اٌ -1أ
 إٌّبَ ٚاٌّؼشفخ اٌزبِخ ثبٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌذسعبد اٌذثٍِٛبع١خ ٚأعب١ٌت رطج١مٙب. -2أ

  -3أ

 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 وٟ رىْٛ ٕ٘بن لذسح ٌٍطبٌت فٟ رمّض اٌشخظ١خ اٌذثٍِٛبع١خ. – 1ة

 اٌذثٍِٛبعٟ ٌؾ١ٓ رخشعٗ ١ٌّبسط أػّبٌٗ ِغزمجالً ثٙزا االخزظبص.رّى١ٓ اٌطبٌت ثزّض١ً دٚس   - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . ِؾبػشاد+ ِٕٙظ ِمشس+ ِظبدس عبٔذح + ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌٛصاسح اٌخبسع١خ.1

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 . اخزجبساد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ + رطج١ك ػٍّٟ.1

 

 

 
 ١شِٙبساد اٌزفى -ط

 اٌزفى١ش إٌّطمٟ ٌفٍغفخ ِبدح اٌذثٍِٛبع١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ ١ِبد٠ٓ اٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ. -1ط

 اٌمذسح ػٍٝ اعز١ؼبة ٚفُٙ اٌّّبسعبد اٌذثٍِٛبع١خ ػ١ٍّبً ٚٔظش٠بً. -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 إػذاد وٛادس ِزخظظخ ثبٌؼًّ اٌذثٍِٛبعٟ ٌشفذ عفبسرٕب فٟ اٌذٚي وبفخ. -1د

 ر١ٙئخ ػٕبطش راد إِىب١ٔخ ع١بع١خ ٚدثٍِٛبع١خ إلداسح اٌؼاللخ اٌغ١بع١خ  فٟ اٌذاخً ٚاٌخبسط. -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1.  2 

البدايات األولى للدبلوماسية  معرفة وفهم
 ,نشأتها وظهورىا,عبر العصور 

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة الدبلوماسٌة قدٌما وحدٌثا معرفة وفهم 2  .2

3.  2 
 ماىية الدبلوماسية       معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

زي للشؤون الجهاز المرك معرفة وفهم 2  .4
 الخارجٌة

 َشاط صفٍ يساضرة

5.  2 

تبادل التمثيل الدبلوماسي ,القواعد  معرفة وفهم
واإلجراءات ,مهمة البعثات 

 الدبلوماسية

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 ايخساٌ يساضرة أنواع البعثات الدبلوماسٌة معرفة وفهم 2  .6

7.  2 
االمتٌازات والحصانات  معرفة وفهم

الدبلوماسٌة,المذكرات 
 ماسٌةالدبلو

 َشاط صفٍ يساضرة

8.  2 
 انتهاء المهمة الدبلوماسية معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

9.  2 

القواعد المنظمة للتمثيل القنصلي  معرفة وفهم
 ,تعيين الممثلين القنصليين

 

 َشاط صفٍ يساضرة

البعثات الخاصة الموفدة من  معرفة وفهم 2  .11
 دولة لدى دولة أخرى

 َشاط صفٍ يساضرة

11.  2 

العالقات الدبلوماسية ,أدارة  وفهممعرفة 
 المفاوضات

 

 َشاط صفٍ يساضرة

12.  2 

استراتيجيات وسياسات وتكتيكات  معرفة وفهم
 التفاوض ,الجزء األول

 

 ايخساٌ يساضرة

13.  2 

الجزء الثاني ,أاختيار وأعداد  معرفة وفهم
 وتدريب فريق التفاوض

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرةلحات مفهوم التفاوض والمصط معرفة وفهم 2  .14
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 لوالمتشابو 

 

15.  2 
 حلقة نقاشية حول الدبلوماسية معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

16.  2 

تسوية النزاعات بالطريقة السلمية  معرفة وفهم
 ,دور الدبلوماسية

 

 َشاط صفٍ يساضرة

17.  2 
 وظائف البعثات القنصلية معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

18.  2 
لعالقات الدولٌة دبلوماسٌة ا معرفة وفهم

,أنواع دبلوماسٌة العالقات 
 الدولٌة

 ايخساٌ يساضرة

19.  2 
 الدبلوماسية االقتصادية معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

21.  2 
 الدبلوماسية الشمولية معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة حلقة نقاشٌة حول الدبلوماسٌة معرفة وفهم 2  .21

22.  2 
 ة الوقائيةالدبلوماسي معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

23.  2 
 دبلوماسية الدوالر معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

24.  2 
 المراسيم واالتكيت معرفة وفهم

 

 ايخساٌ يساضرة

25.  2 
 في العمل الدبلوماسي معرفة وفهم

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة العمل في السفارات ,فرص النجاح معرفة وفهم 2  .26

 َشاط صفٍ يساضرة عمل في السفارات ,أسباب الفشلال معرفة وفهم 2  .27

28.  2 

التطور في العمل واألداء  معرفة وفهم
 الدبلوماسية المعاصرة

 

 َشاط صفٍ يساضرة

 َشاط صفٍ يساضرة حلقة نقاشية حول الدبلوماسية معرفة وفهم 2  .29

 ايخساٌ يساضرة مراجعة الفصل الثاني معرفة وفهم 2  .33
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

  PT0319انساضبت  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌّؾبػشاد + رطج١ك ػٍّٟ فٟ ِخزجش اٌؾبعجخ  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 االٌٚٝ  غٕخاٌفظً / اٌ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15عبػز١ٓ اعجٛػ١بً ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

يل مع برنامج معالج تعريف الطالب بالمكونات المادية والبرمجيات التي تكتب وتطبق في الحاسبة او برامج انظمة التشغ
 النصوص ليتمكن الطالب من انشاء الرسائل والتقارير والمستندات النصية وكل ما يتعلق بالنوافذ وكيفية التحكم بها .

 
 

 ؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((يراخ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 فُٙ ٚاعز١ؼبة ِمشساد إٌّٙظ اٌذساعٟ  -1أ
 ء اٌؾبعجبد اال١ٌٚخ ِٓ ِىٛٔبرٙب اٌّبد٠خ ٚاٌجشِغ١خ ِؼشفخ ِجبدٞ -2أ

  Microsoft wordِؼشفخ ِجبدٞء  -3أ
 رطج١ك ػٍّٟ ػٍٝ اٌؾبعجخ  -4أ

  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 رمذ٠ُ ِؾبػشاد ثبٌذارب شٛ  – 1ة

 اِزغبة اٌّٙبسح ػٓ ؽش٠ك رطج١ك اٌجشاِظ   – 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك ا     

 

 رذس٠ظ اٌّبدح ٔظش٠بً فٟ اٌمبػبد  -
 رطج١ك ػٍّٟ ٌّب رُ دساعزٗ ٔظش٠بً  -

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اِزؾبٔبد شٙش٠خ ٚفظ١ٍخ ٚػٍّٟ 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 فُٙ ٚاعز١ؼبة ِىٛٔبد اٌؾبعجخ االٌىزش١ٔٚخ  -1ط

  window +office +internetفُٙ ٚاعز١ؼبة وً ِب٠زؼٍك ة -2ط
 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ػشع اٌّبدح فٟ اٌمبػخ ثبعزخذاَ اٌذارب شٛ ٚرطج١ك ػٍّٟ ٌّب دسط ٔظش٠بً  -

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 رطج١ك االِضٍخ ػ١ٍّبً ػٍٝ اٌؾبعٛة  -
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 ٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ -د 

 رطج١ك اوجش ػذد ِّىٕخ ِٓ االِضٍخ ٚاٌجشاِغ١بد فٟ اٌّخزجش . -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 معرفة وفهم  2  .1
 نظرية تعريفية بالحاسبة

 يشاركت وحطبُك  يساضرة 

2.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة مكونات الحاسبة األساسية معرفة وفهم

3.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة األجزاء الصلبة للحاسبة وملحقاتها معرفة وفهم

4.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة األجزاء المرنة للحاسبة وأنواعها معرفة وفهم

5.  2 
 وحطبُكيشاركت  يساضرة البرمجيات  وأنواعها بصورة عامة معرفة وفهم

6.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة أنظمة التشغيل وأنواعها بصورة عامة معرفة وفهم

7.  2 

التعريف على أنواع الحاسبات  معرفة وفهم
 وأجيالها

 يشاركت وحطبُك يساضرة

8.  2 

التعريف على أساسيات الحاسوب  معرفة وفهم
 IC3ضمن مشروع 

 يشاركت وحطبُك يساضرة

9.  2 

ور أساسيات التركيز على مح معرفة وفهم
 IC3الحاسوب ضمن مشروع 

 يشاركت وحطبُك يساضرة

11.  2 

االطالع والتعريف على نماذج من   معرفة وفهم
 IC3أسئلة إل 

 يشاركت وحطبُك يساضرة

11.  2 

التعرف على أنظمة التشغيل   معرفة وفهم
 وأنواعو Windowsوخاصة 

 يشاركت وحطبُك يساضرة

12.  2 

ظام دراسة أيعازات وخصائص ن  معرفة وفهم
  Windowsالتشغيل 

 يشاركت وحطبُك يساضرة

   نصف السنة  2  .13

14.  2 

أجراء عملية التشغيل للطلبة في  معرفة وفهم
  IC3موقع شركة 

 يشاركت وحطبُك يساضرة
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15.  2 

للمحور  IC3أجراء امتحان إل   معرفة وفهم
 األول )أساسيات الحاسوب(

 يشاركت وحطبُك يساضرة

16.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة الحاسوب نظرياامتحان مادة   معرفة وفهم

17.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة ت وخاصة        -التعرف على البرامجيا  معرفة وفهم

 يشاركت وحطبُك يساضرة Office معرفة وفهم 2  .18

19.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة  Wandدراسة معمقة لل   معرفة وفهم

21.  2 
 اركت وحطبُكيش يساضرة  Wandدراسة معمقة لل   معرفة وفهم

21.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة   Excelدراسة معمقة لل   معرفة وفهم

22.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة  Excelدراسة معمقة لل   معرفة وفهم

23.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة امتحان فصلي   معرفة وفهم

24.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة  IC3امتحان المحور الثاني لل   معرفة وفهم

25.  2 

 powerدراسة معمقة لل   وفهم معرفة

pout  

 يشاركت وحطبُك يساضرة

26.  2 

 powerدراسة معمقة لل   معرفة وفهم

pout  

 يشاركت وحطبُك يساضرة

27.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة  IC3امتحان المحور الثالث لل   معرفة وفهم

28.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة امتحان فصلي نظري  معرفة وفهم

29.  2 
 يشاركت وحطبُك يساضرة نترنيت فوائده واستخداماتواال معرفة وفهم

 يشاركت وحطبُك يساضرة كيفية عمل أيميل ؟وماىي ضوابط معرفة وفهم 2  .33
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PT0324زمىق االَطاٌ  / سِض اٌّمشس اعُ .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

  األٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7
عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15عبػز١ٓ اعجٛػ١بً ِؼشٚثٗ فٟ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 بس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف ر .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً أل

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 منذ نشأتها وتطور ىذه العالقات والعوامل المؤثرة في مسيرتها   اإلنسانتتبع ودراسة حقوق 

 
 
 
 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
  اإلٔغبْىً ػبَ ٚوزٌه وً ِبرزٕبٌٚٗ ؽمٛق ثش  اإلٔغبْرؼش٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ ِٚؼٕٝ ؽمٛق  -1أ

 ثغض٠ئبرٗ ٚرفظ١الرٗ 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٌزىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ ِغبي اٌّمشس  – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 + إٌّبلشبد  اٌّؾبػشاد + إٌّٙظ اٌّمشس

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌشبؽ اٌظفٟ 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

   اإلٔغبْاٌزفى١ش إٌّطمٟ ٌفٍغفخ ؽمٛق  -1ط

  -2ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

  ٚاألعزبراٌؾٛاس اٌّجبشش ث١ٓ اٌطٍجخ  -
 زّشح ؽؼٛس إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد ثظٛسح ِغ -
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌّشبسوخ اٌظف١خ  -
 ِزبثؼخ إٌؼٛط اٌفىشٞ ٌٍطبٌت ِٓ خالي ؽشٚؽبرٗ  -

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌطٍجخ فٟ اٌؾٛاساد اٌظف١خ ِٚٓ خالي دٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش  إششان -1د

 اٌطٍجخ ثزٌه  إلششانٕظ١ُ ِغبثمبد فىش٠خ ٚع١بع١خ ر -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 َشاط فصهٍ  يساضرة  جذور حقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .1

 َشاط فصهٍ  يساضرة  عصور القدٌمةحقوق اإلنسان فً ال معرفة وفهم 2  .2

 َشاط فصهٍ  يساضرة  حقوق اإلنسان فً اإلسالم معرفة وفهم 2  .3

 معرفة وفهم 2  .4
حقوق اإلنسان فً العصور 

 الوسطى
 َشاط فصهٍ  يساضرة 

 معرفة وفهم 2  .5
حقوق اإلنسان فً النظرٌات 

 السٌاسٌة
 َشاط فصهٍ  يساضرة 

 معرفة وفهم 2  .6
ران حقوق اإلنسان فً الق

األثالث/األمرٌكٌة 
 االنكلٌزٌة’الفرنسٌة

 َشاط فصهٍ  يساضرة 

 َشاط فصهٍ  يساضرة  حقوق اإلنسان فً التارٌخ المعاصر معرفة وفهم 2  .7

 َشاط فصهٍ  يساضرة  االعتراف الدولً بحقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .8

 َشاط فصهٍ  يساضرة  االعتراف اإلقلٌمً بحقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .9

 َشاط فصهٍ  يساضرة  االتفاقٌة األوربٌة بحقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .11

 َشاط فصهٍ  يساضرة  االتفاقٌة األمرٌكٌة بحقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .11

 َشاط فصهٍ  يساضرة  المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان معرفة وفهم 2  .12

 معرفة وفهم 2  .13

المنظمات الحكومٌة وحقوق 
نظمة محمر واإلنسان )الصلٌب األ

العفة الدولٌة,المنظمة العربٌة 
 لحقوق اإلنسان(

 َشاط فصهٍ  يساضرة 

 معرفة وفهم 2  .14
حقوق اإلنسان فً الدساتٌر  

 العراقٌة بٌن النظرٌة والواقعة
 َشاط فصهٍ  يساضرة 

 معرفة وفهم 2  .15
حقوق اإلنسان   

 َشاط فصهٍ  يساضرة  التعريف/والضماناتلتحديد/

 معرفة وفهم 2  .16
العالقة بين حقوق اإلنسان والحريات  

 َشاط فصهٍ  يساضرة  العامة

 َشاط فصهٍ  يساضرة  في اإلعالن لحقوق اإلنسان  معرفة وفهم 2  .17

 َشاط فصهٍ  يساضرة  في المواثيق اإلقليمية والدساتير الوطنية معرفة وفهم 2  .18

 معرفة وفهم 2  .19
أشكال وأصناف حقوق اإلنسان و الترابط 

 َشاط فصهٍ  ة يساضر بينها

 َشاط فصهٍ  يساضرة  حقوق اإلنسان الفردية والجماعية  معرفة وفهم 2  .21

 معرفة وفهم 2  .21
حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية   

 َشاط فصهٍ  يساضرة  والثقافية

 َشاط فصهٍ  يساضرة  حقوق اإلنسان السياسية والمدنية    معرفة وفهم 2  .22

 َشاط فصهٍ  يساضرة  نسان الحديثةحقوق اإل    معرفة وفهم 2  .23

 َشاط فصهٍ  يساضرة  ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتها   معرفة وفهم 2  .24

 َشاط فصهٍ  يساضرة  الضمانات في الدستور والقوانين معرفة وفهم 2  .25

 معرفة وفهم 2  .26
الضمانات في الرقابة الدستورية وحريات 

 َشاط فصهٍ  يساضرة  الصحافة والرأي العام

27.       
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PT0322انهغت انؼربُت  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اع١خ اٌمبػبد اٌذس أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

  األٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7
عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15ِؼشٚثٗ فٟ  أعجٛػ١بعبػز١ٓ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

كلمات التمت بصلة الى العربية وال الى و  ألفاظمن الخطأ بعد ان فشا اللحن وشيوع  وأساتذتهاعصمة السنة طلبة الكلية  
 اللسان العربي .

 
 
 
 

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

تاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم الم

 البرنامج.
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 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ

 ثؼٍَٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  اإلٌّبَِغبػذح اٌطٍجخ ِٓ خالي  -1أ

 اٌجؾٛس ٚاٌزمبس٠ش إػذاد  -2أ
  -3أ

 -4أ

  -5أ
   -6أ

 ٌّٛػٛع اٌّٙبساد اٌخبطخ ثب  -ة 

 عالِخ ٌغبْ اٌطٍجخ ِٓ اٌخطؤ ِٓ خالي ػٍُّٙ فٟ ِغبي االخزظبص ٚاٌغٍه اٌذثٍِٛبعٟ   – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االخزظبص  أعبرزحاٌزٍمٟ ٚاٌزؼٍُ ِٓ  -
 عالِخ اٌؼشث١خ  ألعًاالٌزؾبق ثذٚساد رٕظُ  -

 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚاٌشٙش٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ  إعشاءِٓ خالي  -
 ٕبس ِجغؾ ٌىً ؽبٌت ١عّ إػذاد -

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ عالِخ اٌغٕزُٙ ِٓ اٌخطؤ  -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِٕبلشخ ٚششػ وً ِب٠زؼٍك ثّفشداد اٌّمشس -
 ِٓ لجً اٌطٍجخ  ٚاٌزؼ١ٍمبد األعئٍخفغؼ ِغبي  -

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ  -
 ِغزٜٛ إٌمبػ  -
 االٌزضاَ اٌخٍمٟ  -
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 وزبثخ اٌزمبس٠ش ِٕٚبلشزٙب  -1د

 ّٕبلشبد اٌّزؼٍمخ ثٙزا اٌّمشس اٌؾؼٛس ٚاالشزشان فٟ إٌذٚاد ٚاٌ -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 نشاط صفً  محاضرة أصولهانبذة مختصرة عن اللغة العربية و  معرفة وفهم  2  .1

 نشاط صفً  محاضرة اسة لغة واصالحاً تعريف القرآن والسي معرفة وفهم 2  .2

 أثر القرآن في النواحي السياسية معرفة وفهم 2  .3

 

 نشاط صفً  محاضرة

حقائق القرآن العلمية التي جاء العلم  معرفة وفهم 2  .4
 الحديث يؤكدىا

 نشاط صفً  محاضرة

اخباوه بوقائع غيبية في الماضي والحاضر  معرفة وفهم 2  .5
 والمستقبل

 فً نشاط ص محاضرة

 معانيو وأحكامو وتشريعو معرفة وفهم 2  .6
 

 نشاط صفً  محاضرة

 امتحان الفصل االول   2  .7
 

 امتحان   

 نشاط صفً  محاضرة أية 65-سورة الكهف  معرفة وفهم 2  .8

 نشاط صفً  محاضرة شرح السورة المباركة )التفسير والمعاني ( معرفة وفهم 2  .9

 نشاط صفً  محاضرة تسميع السورة المباركة معرفة وفهم 2  .11

 نشاط صفً  محاضرة الشائعة ءاألخطا معرفة وفهم 2  .11

 نشاط صفً  محاضرة النحو)المبتدأ والخبر( معرفة وفهم 2  .12

 النحو )أحكام العدد( معرفة وفهم 2  .13
 

 نشاط صفً  محاضرة

 اإلمالء)كتابة الضاد والظاء( معرفة وفهم 2  .14
 

 

 نشاط صفً  محاضرة

 ائعةأخطاء ش معرفة وفهم 2  .15
 

 نشاط صفً  محاضرة

   نصف السنة    2  .16
 

 نشاط صفً  محاضرة سورة مريم شرح الصورة معرفة وفهم 2  .17

 نشاط صفً  محاضرة تسميع  السورة المباركة معرفة وفهم 2  .18

 نشاط صفً  محاضرة األخطاء الشائعة معرفة وفهم 2  .19

 نشاط صفً  محاضرة الشعر العربي نبذة مختصرة معرفة وفهم 2  .21

 فراسالحمامة النائحة قصيدة آلبي  معرفة وفهم 2  .21
 الحمداني  

 نشاط صفً  محاضرة

 نشاط صفً  محاضرة تسميع القصيدة  معرفة وفهم 2  .22

 نشاط صفً  محاضرة مغاني الشعب قصيدة للمتنبي معرفة وفهم 2  .23

 نشاط صفً  محاضرة األخطاء الشائعة معرفة وفهم 2  .24

 امتحان    الفصل الثاني امتحان    2  .25

 نشاط صفً  محاضرة النحو )كان وأخواتها( معرفة وفهم 2  .26

 نشاط صفً  محاضرة النحو )أن وأخواتها( معرفة وفهم 2  .27
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 ًَىرج وصف انًمرر

 

 وصف انًمرر

 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 PR0101 حارَخ انؼاللاث انذونُت اعُ / سِض اٌّمشس .3

 إٌّٙظ اٌّمشس + اٌّؾبػشاد  اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

  األٌٚٝ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7
عبػخ  33اعجٛع ثّب ٠ؼبدي  15شٚثٗ فٟ ِؼ أعجٛػ١بعبػز١ٓ 

 ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌٛاؽذ  

 33/5/2316 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 نشاط صفً  محاضرة إمالء كتابة التاء معرفة وفهم 2  .28

29.       

 يراخؼت أداء يإضطاث انخؼهُى انؼانٍ ))يراخؼت انبرَايح األكادًٍَ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 تتبع ودراسة العالقات الدولية منذ نشأتها وتطور ىذه العالقات والعوامل المؤثرة في مسيرتها 

 
 
 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .13

 ؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌّ -أ
رؼش٠ف اٌطبٌت ثّب١٘خ ِٚؼٕٝ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ثشىً ػبَ ٚوزٌه وً ِبرزٕبٌٚٗ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ  -1أ

 ثغض٠ئبرٗ ٚرفظ١الرٗ 

 اٌطبٌت العبع١بد اٌؼاللبد  اٌذ١ٌٚخػّبْ اعز١ؼبة  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ فٟ ِغبي اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ  ٌزىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح – 1ة

 االٌمبء اٌّشٛق ٌٍّؾبػشح  – 2ة

 اٌشثؾ ث١ٓ إٌّٙظ ِٚشبوً اٌٛالغ  – 3ة

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشاد + إٌّٙظ اٌّمشس + إٌّبلشبد 

 

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ٟ االِزؾبٔبد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚإٌشبؽ اٌظف

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 اٌزفى١ش إٌّطمٟ ٌفٍغفخ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ  -1ط

 اٌمذسح ػٍٝ رط٠ٛش ٘زٖ اٌؼاللبد ثّب ٠خذَ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ اٌمبئّخ  -2ط

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

  ٚاألعزبراٌؾٛاس اٌّجبشش ث١ٓ اٌطٍجخ  -
 ؽؼٛس إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد ثظٛسح ِغزّشح  -
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 زم١١ُ ؽشائك اٌ   

 اٌّشبسوخ اٌظف١خ  -
  ٗأؽشٚؽبرِزبثؼخ إٌؼٛط اٌفىشٞ ٌٍطبٌت ِٓ خالي  -

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌطٍجخ فٟ اٌؾٛاساد اٌظف١خ ِٚٓ خالي دٚساد اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش  إششان -1د

 اٌطٍجخ ثزٌه  إلششانٚع١بع١خ  رٕظ١ُ ِغبثمبد فىش٠خ -2د

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌشثؾ ث١ٓ إٌّٙظ إٌظشٞ ٚ اٌزطج١ك فٟ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع

ِخشعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ

1.  2 
معرفة 
 وفهم

 َشاط صفٍ يساضرة فً اإلسالمأسس العالقات الدولٌة 

 معرفة وفهم 2  .2
تطور العالقات الدولٌة منذ نشؤ الدولة 

 القومٌة)حرب الثالثٌن عاما(
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .3

تطوٌر العالقات الدولٌة منذ نشؤ الدولة 
القومٌة )معاهدة وٌستفالٌا,صلح 

 7171اوتراخت
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .4
القات الدولٌة منذ نشؤ الدولة تطور الع

 القومٌة )الحرب والمنافسات األوربٌة(
 َشاط صفٍ يساضرة

 يُالشت يساضرة سٌمنار معرفة وفهم 2  .5

 معرفة وفهم 2  .6
تطور العالقات الدولٌة منذ الثورة 

 الفرنسٌة
 ايخساٌ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .7

تطور العالقات الدولٌة منذ الثورة 
مؤتمر ’نابلٌونٌة الفرنسٌة  )الحروب ال

 (7171فٌنا 
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .8

تطور العالقات الدولٌة منذ الثورة 
الفرنسٌة )الحروب النابلٌونٌة .مؤتمر 

 (7171فٌنا 
 َشاط صفٍ يساضرة

 يُالشت يساضرة سٌمنار معرفة وفهم 2  .9

 فٍَشاط ص يساضرة تطور العالقات الدولٌة بعد مؤتمر فٌنا معرفة وفهم 2  .11

 معرفة وفهم 2  .11
تطور العالقات منذ منتصف القرن 

 التاسع عشر المسألة الشرقٌة
 َشاط صفٍ يساضرة

 ايخساٌ يساضرة اختبار معرفة وفهم 2  .12

   الفصل الثاني   

 معرفة وفهم 2  .13
تطور العالقات الدولٌة بٌن الحربٌن 

 العلمٌتٌن األولى والثانٌة
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .14
ب العالمٌة األولى )تطورات ما قبل الحر

 الحرب (
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .15
الحرب العالمٌة األولى )أسباب الحرب 

 ونتائجها
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .16
تطور العالقات الدولٌة لما بعد الحرب 
 )االتحاد السوفٌتً وعالقاته الدولٌة(

 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .17
لعالقات الدولٌة لما بعد الحرب تطور ا

 )اٌطالٌة الفاشٌة(
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .18
تطور العالقات الدولٌة لما بعد 

 الحرب)ألمانٌة النازٌة(
 َشاط صفٍ يساضرة

 يُالشت يساضرة سٌمنار معرفة وفهم 2  .19

 َشاط صفٍ يساضرة أسس العالقات الدولٌة فً اإلسالم معرفة وفهم 2  .21

 وفهم معرفة 2  .21
تطور العالقات الدولٌة منذ نشؤ الدولة 

 القومٌة)حرب الثالثٌن عاما(
 َشاط صفٍ يساضرة

 معرفة وفهم 2  .22

تطوٌر العالقات الدولٌة منذ نشؤ الدولة 
صلح  القومٌة )معاهدة وٌستفالٌا,

 7171اوتراخت
 َشاط صفٍ يساضرة
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