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 درجة البكالوريوسنيل وصف المقررات ل

 اإلدارةفي 
 

 

 
 رقم المقرر 2507205

 اسم المقرر العالقات الدولية في الشرق األوسط
 عدد الساعات 3الساعات مكتسبة

 المتطلبات السابقة دجويال
 

حداث والتطورات السياسية التى أدت إلى ظهور نظام فى هذا المقرر يدرس الطالب مراجعة تاريخية تسلسلية لأل    
مبريالية مبراطورية العثمانية  وإخضاعه بواسطة اإلقليم عن اإلنفصال اإلن اوبيا. الدولة الحديثة وربطها بالنظام الدولى

 ،فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةويتناول المقرر  .حتالل فلسطيناوكذلك الظروف التى أدّت إلى  ،وربية الالحقةاأل
موضوعات ى والدولى وكذلك ستبحث قليمالمحلى واإل: ين فى المستويات المختلفةلالتفاعالت والحراك بين الفاع وشرح

أثر الترتيبات الدولية الجديدة عقب ، وقليمااليدولوجيات والهويات والتنظيمات االجتماعية والسياسية فى اإل: أخرى، مثل
 .نهاية الحرب الباردة على أمن الشرق االوسط

 
 رقم المقرر 2507103

 اسم المقرر تاريخ العالقات الدولية
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
مع . التطورات الكبرى فى تاريخ العالقات الدولية كممارسة سياسية وتطورها كحقل أكاديمى يتناول هذا المقرر    

وكيفية تأثيره على سلوك  التى صدرت عنه وخصائص كل نسقالتركيز على النظام الدولى الحاضر واألنساق المختلفة 
 .الوحدات المكونة للنظام

 
 رقم المقرر 2507107

 اسم المقرر نظم سياسية مقارنة
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 

 المتطلبات السابقة دجويال
   

يزود هذا المقرر الطالب بالمهارات واألفكار األساسية عن الطرق التى ترتب بها بعض الدول الكبيرة أنظمتها      
خاص على قرارات السياسة الخارجية  السياسية فيما يخص توزيع السلطة وأجهزة الحكم المختلفة ووظائفها، مع تركيز

 . وطرق تنفيذها
 

 رقم المقرر 2507112
 اسم المقرر مفهوم السياسة في اإلسالم

ساعات مكتسبة   الساعات عدد 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يدرس هذا المقرر بعض القضايا المثيرة للصراع فى الحياة السياسية المعاصرة، وذلك في ضوء مصادر الهدى     

في الحكم وحقوق اإلنسان وحماية البيئة ودور المرأة فى الحياة  اإلسالمى، مثل الفقه، وذلك لمعرفة مقاصد الدين اإلسالمي
 . العامة، وغير ذلك من األمثلة
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 رقم المقرر 8057052
 اسم المقرر مقدمة في االقتصاد السياسي

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
" السوق"يتناول هذا المقرر أهم مبادئ علم االقتصاد ومفهوم وأصول وتطور االقتصاد السياسي وكذلك العالقة بين     

التعرف على مختلف المناهج التى تتناول موضوع االقتصاد السياسى فى إدارة النشاط االقتصادى الوطنى، و" الدولة"و
 .وبعض قضاياه المركزية

 
 رقم المقرر 8057058

 المقرراسم  االستخبارات و السياسة الخارجية
 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يتعرف الطالب في هذا المقرر على مفهوم االستخبارات وأنواعها وأقسامها والهدف منها وطرق جمعها         

يل المعلومات االستخبارية وتسربها واالعتبارات األخالقية للعمل للمعلومات، وكذلك اآلثار المترتبة على الخطأ فى تحل
 .االستخباري والحاجة إلى الرقابة المؤسسية، ويكون تناول ذلك بالرجوع إلى التجارب المعروفة

 
  رقم المقرر 8057850

 اسم المقرر مدخل فى السياسة الخارجية
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 

 المتطلبات السابقة دجويال
 

يهدف هذا المقرر باألساس إلى تعريف الطالب بمفهوم السياسة الخارجية وكيف تتوصل الدول إلى قرارات السياسة     
كما يتناول المقرر أهداف ومؤسسات . الدول على كل المستويات الخارجية وماهية الفرص والمعيقات التى تشكل خيارات

 .وعمليات ووسائل تنفيذ السياسة الخارجية
 

 رقم المقرر 8057052
 اسم المقرر االقتصاد السياسي الدولي

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 السابقةالمتطلبات  دجويال

 
كما يتناول المؤسسات المالية . يتناول هذا المقرر طبيعة االقتصاد السياسى الدولى ومدارسه الفكرية المتعددة      

 .ولية والشركات المتعددة الجنسية وحوار الشمال والجنوبوالقضايا المالية الدوليتين، وسياسة التجارة الد
 

 رقم المقرر 8057008
 اسم المقرر دراسات أمنية إقليمية

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يدرس هذا المقرر مفهوم اإلقليم كوحدة تحليلية بدالً من التركيز على النظام الدولى ككل، مع التركيز على فكرة األمن      

كما يتناول المقرر األمن اإلقليمى . ميز النظريات الواقعية للعالقات الدوليةكمفهوم تحليلى عوًضا عن مفهوم القّوة الذى ي
بمفهومه الواسع ومجاالته المتعددة ومستوياته المختلفة، ومقارنة ذلك بمفهوم األمن التقليدى المرتبط بالدراسات 

 .االستراتيجية العسكرية
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 رقم المقرر 8057800
 اسم المقرر الخارجية وسياستها دولة قطرل يسياسالنظام ال

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
ئفها وكذلك ة الموسسية ووظاالنظام السياسي لدولة قطر من حيث االبنييهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطبيعة      

كما يتناول المقرر بالشرح الطفرة . السياسة الخارجية لدولة قطر؛ من حيث األهداف والعمليات اإلجرائية ووسائل التنفيذ
الضخمة فى نفوذ قطر اإلقليمى كنتيجة لإلصالحات التى تم إدخالها إبان عهد سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

 .ف استطاعت دولة قطر أن تستغل إمكانياتها فى تعزيز مكانتها وصورتها دوليًاثاني، وكي
 

 رقم المقرر 2507310
 اسم المقرر مريكيةالالسياسة الخارجية للواليات المتحدة ا

 عدد الساعات 3 ساعات مكتسبة
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يتناول هذا المقرر مؤسسات وعمليات وأهداف السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية وكذلك العالقة بين     

كما يدرس المقرر الصراع بين الكونغرس والبيت . جوانب حول موضوع التدخالت الخارجيةالنزعة األحادية والمتعددة ال
األبيض حول السياسة الخارجية وتضارب المصالح لدى الوكاالت المختلفة؛ مثل المعونة األمريكية ووكالة المخابرات 

العالقات العامة األمريكية المركزية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وكذلك دور جماعات الضغط، مثل لجنة 
 .اإلسرائيلية

 
 رقم المقرر 8057857

 اسم المقرر نظرية العالقات الدولية
ساعات مكتسبة   الساعاتعدد  3 

 المتطلبات السابقة دجويال
 

يهدف هذا المقرر إلى تعلُّم الطالب تفسيرات مختلفة لنفس الظواهر الدولية المعقدة من خالل المساعدة التى يتلقاها من      
وما ( تقليدى وحديث)ومعرفة انقسام نظريات العالقات الدولية إلى معسكرين . (النظريات)أفكار مسبقة عن الواقع الدولى 

يشتمل عليه كل معسكر من نظريات مختلفة ومتصارعة؛ حيث يعتبر فهم هذه النظريات أمًرا أساسيًا لطالب العالقات 
 .الدولية

 
 رقم المقرر 8057000

 اسم المقرر األمن البيئى العالمى
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 

 المتطلبات السابقة دجويال
 
يتناول هذا المقرر أهم التحديات األمنية التى توحد الجنس البشرى فى مواجهتها، والجهود المتضافرة لكل الدول      

لهذه األخطار األمنية بصورة فعّالة؛ ومن ضمن هذه التحديات والفاعلين الدوليين من غير الدول المطلوب مجابهتها 
وما الذي . المخاطر النووية واألمراض العابرة للحدود واالنفجار السكانى ونضوب الموارد الطبيعية والتغير المناخى

 .أُنجز في هذا الصدد، وما الذي يجب إنجازه
 

 رقم المقرر 8058050
 اسم المقرر القانون الدولى العام

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يشمل هذا المقرر التعريف بالقانون الدولي العام و الطبيعة القانونية لقواعده و مصادره وموضوعاته و العالقة بينه وبين 

حيث يتناول الحديث عن مصادر القانون . كما يتناول تطبيق القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب . القانون الداخلي
كما يعالج هذا . لية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وغيرها من المصادر األخرىالدولي العام مثل المعاهدات الدو

نشأة الدول و مسألة االعتراف بها و حقوق وواجبات الدول، وقواعد : المقرر بعض الموضوعات الهامة األخرى مثل
ية الدولية المنظمة للعالقات الدبلوماسية و المسئولية الدولية، ووسائل تسوية المنازعات الدولية، و كذلك القواعد القانون

 .القنصلية بين الدول
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 رقم المقرر 8057250
 اسم المقرر األخالق فى العالقات الدولية

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يتناول هذا المقرر مسألة التدخل فى السياسة الدولية، مع مناقشة عدة حاالت من هذا التدخل؛ لمساعدة الطالب على        

ف األساس للمقرر هو شحذ القدرات النقدية للطالب حول تكوين أحكام أخالقية فى تقييمه لمبررات هذه التدخالت والهد
وتعريف الطالب بمبدئى السيادة وعدم التدخل فى شؤون . موضوع التناقض بين االستهالكية والواقع فى السياسة الخارجية

ة األطراف فى الدول األخرى كمبادئ منظمة للنظام الدولى، إال أن عدداً من القوى الدولية تتدخل بصورة أحادية أو متعدد
 .شؤون الدول الصغيرة أو الضعيفة أو ربما تحجم فى وقت آخر عن التدخل

 
 رقم المقرر 8057200

 اسم المقرر الصراع العربى اإلسرائيلى
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 

 المتطلبات السابقة دجويال
 

وتزويدهم . يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب في التعرف على التاريخ السياسى للصراع العربى اإلسرائيلى     
وماتية والكتابية الضرورية لفهم صحيح حول القضايا العالقة فى هذا الصراع وعلى األخص باألدوات النظرية والمفه

. كما يعرض المقرر لتداخالت مستويات األزمة المختلفة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود صنع السالم. المكونات الفلسطينية
 .يم إيجابياتها وسلبياتهامع مناقشة المبادرات المختلفة لصنع السالم؛ من حيث مضمونها ومعرفة وتقي

 

 رقم المقرر 2507202
 اسم المقرر الدولية واإلقليميةالمنظمات 

ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يتناول هذا المقرر شخصية ودور المنظمات الدولية واإلقليمية فى حفظ السالم الدولى واإلقليمي وترقية التعاون       

من أمثلة هذه المنظمات عصبة األمم واألمم المتحدة . هودها ومهامهاالدولى واإلقليمى وكيف تنسق هذه المنظمات ج
 .والجامعة العربية واالتحاد األفريقي واالتحاد األوربي ومنظمة الدول األمريكية

 
 رقم المقرر 8057280

 اسم المقرر مشروع التخرج
ساعات مكتسبة   عدد الساعات 3 

 المتطلبات السابقة دجويال
 
يقوم الطالب . يعتبر هذا المقرر امتداداً للتدريب الذى تلقاه الطالب فى مناهج وطرق البحث خالل دراسته بالكلية    

أحد أعضاء هيئة التدريس لإلشراف على البحث  باختيار موضوع بحث وعرضه على القسم للمصادقة، ومن ثم تعيين
 .وتقييمه

 
 رقم المقرر 8057000

 اسم المقرر مقدمة فى الدبلوماسية
 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
ل هذا المقرر مفهوم الدبلوماسية كوسيلة ومؤسسة للسياسة الخارجية وتطورها عبر الحقب وتقسيماتها يتناو    

 .كما يدرس المقرر دور الدبلوماسية في إدارة وحل األزمات الدولية. واستعماالتها المختلفتين
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 رقم المقرر 8057808
 اسم المقرر الفكر السياسي اإلسالمى المعاصر

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يهدف هذا المقرر إلى تحليل الحركات الفكرية واالجتماعية والسياسية فى العالم اإلسالمى كرد فعل على األفكار      

كما يتناول المقرر جهود بعض المفكرين . قات الدولية وظهور العقائد السياسيةاألوربية حول تنظيم المجتمع والحكم والعال
 .اإلسالميين المعاصرين فى قضايا ذات طبيعة دولية

 
 رقم المقرر 8057200

 اسم المقرر مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
مجلس التعاون الخليجي آلية حقيقية تستطيع أن الالزمة؛ ليصبح المتطلبات المسبقة يتناول هذا المقرر بصورة معمقة     

قليمى من اإلدارة األ، مع مناقشة إرار حالة االتحاد االوربىغعلى " منتمع األمج"تعبر بمجتمع دول الخليج إلى مصاف 
واستفادة الطالب في دراسة هذه . عالقة الواليات المتحدة بدول المجلسكما يعرض المقرر ل. مثل الدفاع المشترك ،الراهنة

 ".وربىاالتحاد األ"و" أمنية إقليميةدراسات " يدوات النظرية التى حصل عليها فى مقرراألالموضوعات ب
 

 رقم المقرر 8057807
 اسم المقرر النظام السياسي االمريكي

 الساعات عدد ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 

. التشريعي والتنفيذي والقضائي: يتناول هذا المقرر النظام السياسى األميركي وعالقات السلطة بين أجهزة الحكومة الثالثة
بين الوطنيين األكبر وبعض الفاعلين كما يدرس المقرر تطور النظام السياسي عبر السنين، والنظام االنتخابي والحز

 .اآلخرين فى الساحة السياسية، والمركب المدنى العسكرى األميركي
 

 رقم المقرر 8057250
 اسم المقرر االتحاد األوربي

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
كما يتناول المقرر أصل وأسباب نجاح ". مجتمع آمن"يتناول هذا المقرر تحول أوربا الغربية من قارة متحاربة إلى       

ى نجاحها، مثل قيام الخطر الشيوعى، مع دراسة أهم عملية التكامل األوربى، واألسباب الخارجية التي ساعدت ف
 .المحطات الكبرى التى سبقت قيام االتحاد األوربي، باإلضافة إلى بنية االتحاد ووظائفه وتحدياته

 
 رقم المقرر 8057050

 اسم المقرر السلم واألمن الدوليان
 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يهتم هذا المقرر ببيان التجارب السابقة  للتعاون الدولي حول السلم واألمن، وذلك من خالل دراسة منظمتي عصبة       

ى دعت إلى قيامهما واألسباب التي أدت إلى إنهيار األولى والدروس األمم واألمم المتحدة، ومعرفة الظروف الدولية الت
كما يدرس المقرر اإلشكاالت الراهنة التى تقعد بنظام األمن الجماعي وكيف سيحكم العالم . المستفادة من ذلك لقيام الثانية

 .فى المستقبل
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 رقم المقرر 8057800
 اسم المقرر التفاوضالنزاعات و

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يتناول هذا المقرر النزاعات من حيث تعريفها والنظريات التي تتناولها وأسبابها وظروفها وحراكها وقضاياها      

لنظريات التى تربط  أصول النزاع بالسلوك اإلنسانى ويكون التركيز على ا. وأطرافها ودخول األطراف ذات المصلحة
 .واألنظمة االجتماعية، وإلقاء الضوء على االستراتيجبات المناسبة للتدخل ووجهات النظر المختلفة لحل النزاع

 
 رقم المقرر 8057258

 اسم المقرر قضايا واتجاهات فى العولمة
 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
، السياسة واالقتصاد السياسى والثقافةيدرس هذا المقرر مفهوم العولمة وغموضه، وامتداد العولمة لمجاالت      

ويستعين . المستفيد والخاسر من العولمةوالوقوف على أخرى، مناحى رفضها في ى بعض المناحى ووإيجابيات العولمة ف
مع دراسة بعض ن العولمة، الزمة في وضع تصور دقيق وموضوعي عدوات المفهوماتية والنظرية الببعض األالمقرر 

 .والعدالة الدولية الجنائية يرهاب الدولنسان وعملية الدمقرطة واإلمثل عالمية حقوق اإل ،قضاياأهم ال
 

 رقم المقرر 8057252
 اسم المقرر موضوع خاص

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
يهدف هذا المقرر إلى التركيز العميق على دراسة موضوع بعينه أو منطقة دراسة، وذلك بحسب الخبرة المتوفرة لدى      

 .دراسى أعضاء هيئة التريس المعنيين، ويتم اإلعالن عنه مع بداية كل فصل
 

 رقم المقرر 8057800
 اسم المقرر اإلعالم والعالقات الدولية

 عدد الساعات ساعات مكتسبة 3
 المتطلبات السابقة دجويال

 
الصحفي توصيل الفهم الصحيح للناس عن يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على معرفة ما إذا كان باستطاعة       

. لمعلومات ومستوى جودة التقاريرلعالم جمع اإلية كيفو. مثل الحروب والصراعات السياسية ؛الموضوعات المهمة
 ذاتخبار فكرة أن كل األ، ومدى قبول حداث الدوليةلى تقرير موضوعى وغير منحاز حول األإصول ومعرفة إمكانية الو

بي سى  ن والبيإن إعض محطات التلفزيون العالمية مثل السى كما يتناول المقرر بالتطبيق والمناقشة ب. صبغة سياسية
 .وغيرها والجزيرة

 
 
 
 
 
 
 


