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 متطلبات التخرج

 :ساعة مكتسبة موزعة كالتالي 120من  العالقات الدوليةتتكون المتطلبات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في 
 (51)الساعات المكتسبة للمتطلبات العامة  .1

 (45)متطلبات عامة إجبارية  .أ 
 (6)متطلبات عامة اختيارية  .ب 

 (66) التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .2
 (66)اإلجبارية  التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .أ 
 (6)االختيارية  التخصصالساعات المكتسبة لمتطلبات  .ب 

 
 

 
        

 

 

 

درجة البكالوريوس 
 في العالقات الدولية

ساعة مكتسبة  120  

 متطلبات التخصص

ساعة 69  

متطلبات تخصص 
 إختيارية

ساعات 9  

متطلبات تخصص 
 إجبارية

ساعة 60  

 المتطلبات العامة 

ساعة 51  

متطلبات عامة 
 إختارية

ساعات 6  

متطلبات عامة 
 إجبارية 

ساعة 45  



وقد أدى ذلك إلى ارتباط . كان البد من أن تتسع فيه التداخالت والتبادالت غير المسبوقة في شتى المجاالت في عصر أصبح العالم قرية كونية،  
وقوة وشائج العالقات بينها، في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وأصبح من الصعوبة بمكان أن تنعزل  ،ببعضالدول بعضها 

 .يمي والدولي، بل البد أن تتفاعل عالقاتها مع الخارج؛ اإلقليمي والدولي على السواءأية دولة عن محيطها اإلقل

وانطالقًا من ذلك، ونحو مزيد من تعزيز مهمة كلية أحمد بن دمحم العسكرية ورسالتها، قامت الكلية بوضع خطة برنامج البكالوريوس في        
ص العالقات الدولية، بما يلبي حاجة قواتنا المسلحة في الحاضر والمستقبل لهذا التخصص ؛ لتخريج ضباط مؤهَّلين في تخص(العالقات الدولية)

 .العلمي

 ويهدف برنامج العالقات الدولية باألساس إلى أن تكون لدى الضباط الخريجين فيه معرفة علمية واعية بالمداخل والنظريات السائدة في حقل        
فيها، والسياسة الخارجية وصناعتها وتنفيذها وأهدافها، والنظام الدولي وخصائص أنساقه المختلفة، والوعي اإلقليمي  العالقات الدولية والتطورات المهمة

مح إليه في مجال العالقات الدولية، من خالل محيطها العربي واإلسالمي والدولي وعالقاتها طللدولة، وواقع دولة قطر وما ت يوتأثيره على األمن الوطن
  .العالقات الدوليةمجال التجارب الناجحة في الوقوف على و الخارجية، 

 

 

 

 



 ساعة مكتسبة( 51)المتطلبات العامة : أوالا 
 ساعة مكتسبة ( 45)المتطلبات العامة اإلجبارية  . أ

  
 Course name اسم المقرر رقم المقرر م

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabic Language 3 اللغة العربية 2501112 1
 ال يوجد English Language (1) 3 (1)اللغة اإلنكليزية  2501102 2
 English Language (2) 3 2501102 (2)اللغة اإلنكليزية  2501202 3
 ال يوجد Islamic Culture 3 الثقافة اإلسالمية 2111111 4
 ال يوجد Principles of Law 3 مبادئ القانون  2112111 5
 ال يوجد Principles of Management 3 مبادئ اإلدارة 2113111 6

 Critical Thinking and التفكير الناقد وحل المشكالت 2111211 7

problem solving 
 ال يوجد 3

  تاريخ قطر الحديث والمعاصر 2111112 8
Modern and 

Contemporary History of 

Qatar 

 ال يوجد 2

 Principles of International الدوليةمبادئ العالقات  2507102 9

Relations 
 ال يوجد 2

 Ethics and Social األخالق والمسؤولية االجتماعية 2111212 11

Responsibility 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Communication Skills 2 مهارات االتصال 2111111 11

 Introduction to Political مقدمة في العلوم السياسية 2507101 12

Science 
 ال يوجد 2

 Information Technology أسس تكنولوجيا المعلومات 2111112 13

Fundamentals 
 ال يوجد 2

 ال يوجد - Research Methods  1العلمي طرق البحث 2111112 14
 ال يوجد Military Geography 3 الجغرافيــــا العسكريــــــــة 2501401 15
 ال يوجد Military History  3 التأريخ العسكري  2501402 16
 ال يوجد Military Leadership 3 القيادة العسكريــــــة 2501403 17

ستـراتيجيـــ 2501404 18  ةقضايا سياسيـه وا 
 معاصــــــره

Contemporary Political & 

Strategic Issues 
 ال يوجد 3

  21 المجموع
 

                                                 
1
 . دون أن تُحتسب له ساعات مكتسبة (طرق البحث العلمي)يجب على الطالب أجتياز مقرر  



 ساعات مكتسبة( 6)االختيارية المتطلبات العامة  .ب
 

 (. Environment and Applied Sciencesالبيئة والعلوم التطبيقية : )المجموعة األولى  –أ
 

 يختار الطالب مقرراا واحداا فقط من هذه المجموعة  

 م
 Course name اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Human and Environment 2 والبيئةاإلنسان    2501127 1
 ال يوجد Introduction to General Physics  2 مقدمة في الفيزياء العامة   2511135 2
 ال يوجد Principles of General  Health   2 مبادئ الصحة العامة   2501129 3
 ال يوجد Oil and Gas Technology   2 تكنولوجيا النفط والغاز 2511145 4

  
 (.  Humanities and Social Sciencesاإلنسانيات والعلوم االجتماعية: )المجموعة الثانية –ب 
 

 يختار الطالب مقرراا واحداا فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

 ال يوجد Arabian Gulf Society 2  مجتمع الخليج العربي 2511151 1
2 

 Personality and Social الشخصية والسلوك االجتماعي 2501122

Behaviour 
 ال يوجد 2

 ال يوجد Human Rights  2   حقوق اإلنسان  2502115 3
 ال يوجد Foreign Languages   2  لغات أجنبية 2511165 4

 
 (. Islam, Civilization and Philosophyاإلسالم والحضارة والفلسفة) :المجموعة الثالثة -ج 
 

 يختار الطالب مقرراا واحداا فقط من هذه المجموعة

 Course name اسم المقرر رقم المقرر م
الساعات 

 المكتسبة

المتطلب 

 السابق

1 
 Islam and Contemporary اإلسالم والقضايا المعاصرة 2501124

Issues 
 يوجدال  2

 ال يوجد Contemporary Arab History 2 التاريخ العربي المعاصر  2511175 2
 ال يوجد Arabic- Islamic Civilization   2 الحضارة العربية اإلسالمية 2501125 3
4 

 Philosophy and الفلسفة والحياة المعاصرة 2501123

Contemporary life 
 ال يوجد 2

 

 

 

 

 



 :ساعة مكتسبة( 69) التخصصمتطلبات : ثانيا  
 :ساعة مكتسبة( 06)المتطلبات اإلجبارية  . أ

المتطلبات 
 السابقة

الساعات 
 المكتسبة

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 
2502103 

3 
International Peace and 
Security 

 5267062 السلم واألمن الدوليان

2507102 3 
History of International 
Relations 

 5267062 تاريخ العالقات الدولية

2507101 
2507102 

3 
Comparative Political 
Systems 

 5267067 م سياسية مقارنةظ  ن  

2501111 
2507101 

3 
Modern Islamic Political 
Thought 

سالمى الفكر السياسي اإل
 5267505 المعاصر

2507101 3 
Introduction to Political 
Economy 

قتصاد السياسيمقدمة فى اال  5267062 

2507203 3 
 Intelligence and Foreign 
Policy 

االستخبارات والسياسة 
 5267265 الخارجية

2507102 3 
International Relations of the 
Middle East 

العالقات الدولية في الشرق 
 األوسط

5267562 

2507107 3 Introduction to Foreign Policy 5267562 السياسة الخارجية مدخل فى 

2507107 3 
Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

مجلس التعاون لدول الخليج 
 العربية

5267000 

2507105 3 Regional Security Studies 5267205 دراسات أمنية إقليمية 

2507203 3 
Qatar’s Political System and 
Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسالنظام ال
 5267500 الخارجية وسياستها

2507107 3 
The American Political 
System 

 5267507 مريكىالنظام السياسي األ

2507103 3 
Theory of International 
Relations 

 5267567 نظرية العالقات الدولية

2507107 3 European Union 5267062 وربىالتحاد األ ا 

2502101 3 Public International Law 5265062 القانون الدولى العام 

2507102 3 
Human rights in International 
Relations 

نسان فى العالقات حقوق اإل 
 الدولية

5267500 

2501208 
2507207 

3 
Ethics in International 
Relations 

 5267060 األخالق فى العالقات الدولية

2507205 3 Arab-Israeli Conflict   5267002 الصراع العربي اإلسرائيلي 

2507107 
2507207 

3 
International and Regional 
Organizations 

 5267565 قليميةالمنظمات الدولية واإل

2507211 
2507312 
2507205 

3 Graduation Research Project  5267050 تخرجبحث المشروع 

 المجموع 60 

  



 (ساعة مكتسبة 9)المتطلبات االختيارية  . ب

 

 

 

 

 

 

المتطلبات 
 السابقة

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

2507102 3 Introduction to Diplomacy 5267000 مقدمة في الدبلوماسية 

2507101 3 
The concept of Politics in 
Islam 

 5267005 مفهوم السياسة فى اإلسالم

2507212 3 
International Political 
Economy 

 5267260 االقتصاد السياسي الدولي

2507203 3 
The Foreign Policy of the 
United States of America 

السياسة الخارجية للواليات 
 المتحدة األمريكية

5267206 

2507105  
Global Environmental 
Security 

 5267002 األمن البيئي العالمى

2507102 3 
Media and International 
Relations 

 5267502 اإلعالم والعالقات الدولية

2507102 
2502103 

3 
Conflicts and Negotiations 

 5267502 تفاوضالنزاعات وال

2507102 2 
Issues and Trends in 
Globalization 

 5267065 قضايا واتجاهات فى العولمة

2507101 3 Special Topic 5267062 موضوع خاص 



 موزعة على الفصول الدراسية الخطة الدراسية: رابعاا 

 السنة األولى

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 English Language (1)  2501102 (0)اللغة اإلنجليزية 

3 Principles of Management 2503101 مبادئ اإلدارة 

3 Islamic Culture 5260000 الثقافة اإلسالمية 

3 Principle of Law 2502101 مبادئ القانون 

2 
Introduction to Political 
Science 

 2507101 مقدمة في العلوم السياسية

 إجمالي عدد الساعات 14

 

 

 فصل الصيف 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

- Research Methods   5260000 طرق البحث العلمي 

2 
Principles of International 
Relations 

 2507102 مبادئ العالقات الدولية

5 
Information Techonology 
Fundamentals 

وجيا المعلوماتولأسس تكن  5262060 

 إجمالي عدد الساعات 0

 

 



 السنة الثانية
 فصل الخريف 

 رقم المقرر المقرراسم  Course Name عدد الساعات

3 English Language (2)  2501202 (2)اللغة اإلنجليزية 

2 
History of international 
Relations 

 2507103 تاريخ العالقات الدولية

3 Arabic Language 2501112 اللغة العربية 

3 Comparative political 
systems 

 2507107 نظم سياسية مقارنة

3 
Elective Course 
(Department Requirement) 

  (متطلبات قسم)مقرراختياري 

 إجمالي عدد الساعات 15

 
 

 فصل الربيع 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Public International Law 2502103 القانون الدولى العام 

2 
Critical Thinking and 
Problem Solving 

وحل التفكير الناقد 
 المشكالت

2501210 

3 Introduction to Political 
Economy 

مقدمة في االقتصاد 
 السياسي

5267062 

3 
Human rights in 
International Relations 

حقوق اإلنسان في العالقات 
 الدولية

5267500 

3 
International Relations of 
the Middle East 

العالقات الدولية في الشرق 
 األوسط

5267562 

2 Communication Skills 5260002 مهارات االتصال 

 إجمالي عدد الساعات 17

 
 فصل الصيف

 Course Name اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

 (متطلبات قسم)مقرراختياري  
Elective Course 
(Department Requirement) 

3 

 3 إجمالي عدد الساعات

 



 السنة الثالثة
 

 الخريففصل 

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

3 Introduction to Foreign Policy 5267562 مدخل السياسة الخارجية 

2 
International Peace and 
Security 

 5267062 السلم واألمن الدوليان

3 Theory of International Relations 2507207 نظرية العالقات الدولية 

5 
Modern and Contemporary 
History of Qatar 

 5260007 الحديث والمعاصر تاريخ قطر

3 
Qatar’s Political System and 

Foreign Policy 

 دولة قطرل يسياسالنظام ال
 الخارجية وسياستها

5267500 

5 
Ethics and Social 
Responsibility 

 2501208 االخالق والمسؤولية االجتماعية

 إجمالي عدد الساعات 16

 
 فصل الربيع 

عدد 
 الساعات

Course Name رقم المقرر اسم المقرر 

3 
Intelligence and Foreign 
Policy 

االستخبارات والسياسة 
 الخارجية

5267265 

3 
International and Regional 
Organizations 

 2507202 المنظمات الدولية واإلقليمية

3 
The American Political 
System 

 5267507 النظام السياسي األمريكي

3 Regional Security Studies 2507312 دراسات أمنية إقليمية 

3 
Modern Islamic Political 
Thought 

الفكر السياسي اإلسالمي 
 المعاصر

2507212 

  المجموعة األولى( متطلبات عامة)مقرر اختياري  5
 إجمالي عدد الساعات 07

 
 فصل الصيف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 (متطلبات قسم)مقرر اختياري  
Elective Course 
(Department 

Requirements) 
2 

 5 المجموعة الثانية( متطلبات عامة)مقرر اختياري  

 5 إجمالي عدد الساعات

 



 السنة الرابعة

 

 فصل الخريف

 عدد الساعات Course Name اسم المقرر رقم المقرر

 Ethics in International Relations 2 خالق فى العالقات الدوليةاأل 5267060

 European Union 2 وربياالتحاد األ 5267062

5267000 
مجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

Cooperation Council for Gulf 
Arab States 

2 

 Arab-Israeli Conflict 3 سرائيلىالصراع العربى اإل 5267002

 Graduation Research Project 2 مشروع التخرج 5267050

 5 المجموعة الثالثة( متطلبات عامة)مقرر اختياري  

 17 إجمالي عدد الساعات

 

 فصل الربيع

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 فصل الصيف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 فصل الخريف

 رقم المقرر اسم المقرر Course Name عدد الساعات

 مقررات عسكرية 

 
 

 

 

 
 

 


