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 :وصف المادة

 .العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر السياسية في أبعادها الجغرافية الجغرافيا السياسية هي

ومجتتا ت البحتتم فيهتتا متتن حيتتم المفهتتوم  السياستتية ة بتعريتتف الطالتتب بموضتتور الجغرافيتت يهتتتم هتتذا المقتترر  

كمتا يتنتاو    . ة ياستات الدولتة الداخليتة والجارجيت    يتعلتق بس  أهمية البعد الجيوبوليتكي فيما وتوضيح ومناهجها، 

المقتترر الدولتتة متتن حيتتم كونهتتا وحتتدة سياستتية لهتتا عالقتتات معينتتة داخليتتة وخارجيتتة تفرضتتها مقومتتات الدولتتة    

كمتتا تعتترم المتتادة ايضتتاا موضتتور الحتتدود السياستتية ونيتتمتها وتطورهتتا وانما هتتا البريتتة  . الطبيعيتتة والبيتترية

هتذا المقترر يعتالذ هتذن النظريتات مثتل نظريتات القتوة          ريتات الجيوستتراتيجية فت ن   النظونظتراا ألهميتة   . والبحرية

البحرية والبرية والجوية، ونظرية قلتب العتالم، ونظريتة النطتاق الهاميتي، ونظريتات نتزر الستالت ، وا حتتوا           

 .نتقام الياملوا 
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 :أهداف المادة

 يا السياسيةتزويد الطالب بمعرفة أساسية كافية عن مفهوم الجغراف -2

تزويد الطالب بالمعلومات الرئيسية حو  المقومات الطبيعية والبيرية للدولة وأثرها على التنميتة والجطت     -1

 التنموية

 .تعميق وعي الطالب في  مجا ت الجغرافية السياسية خاصة األرم والسكان -3

 التعرف على النظريات الجيوستراتيجية العسكرية والسياسية الدولية -0

 .ى بعض االتكتالت واألحالف السياسية  واألقتصادية والعسكريةالتعرف عل -0

 

 :أساليب و رق تدريس المادة

 

 محاضرات -2

 الحوار والنقاش داخل المحاضرة -1

 الرجور الى المراجع لالجابة على بعض ا سئلة التي تطرت وقت المحاضرة -3

 

 :أدوات تقييــــم الطلبة

  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 لتقاريرتقديم شفوي ل 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 زيارة المكتبة 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 10 ا متحان األو 

 عالمة 10 ا متحان الثاني

 عالمة 00 ا متحان النهائي 

 عالمات 10 التقارير و ا متحانات القصيرة  

 عالمة 200 المجمور
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 (:المواظبة)حضور والغياب سياسة ال

 

من الستاعات المقتررة للمتادة بتدون عتذر مرضتي أو قهتري يقبلت          % 20  يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباا من المادة في حالة قبتو  العميتد للعتذر، بينمتا يمنتع متن التقتدم        

 .ميد للعذر المرضي أو القهريلالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة صفراا في حالة عدم قبو  الع

 .وكذلك يمنع التمخر عن المحاضرة والجروج منها قبل انتهائها

 

 

 :على الفصل الدراسي( محتوى المساق)توزيع مكونات  المادة 

 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 : الدولة 0+5+7

 مفهوم الدولة 

  الدولة في الواقع السياسي

 والجغرافي

  اإلقليم الجعرافي وإلقليم

 السياسي

 سيادة الدولة 

  الحيوي للدولةالقلب 

  األقاليم السياسية المتنازر

 عليها

فترة  ا متحان 

 ا و 

 :نظريات نيو  الدولة 8+2

  راتز  ونظرية الدولة ككائن

 حي 

 نظرية الدولة الوظيفية 

 نظرية انماط الوحدة والتفكك 

 نظرية النظام السياسي 
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 :دعائم ومقومات الدولة 20+22+21

 ةالمقومات الطبيعية للدول: 

 الموقع الجغرافي للدولة

 المساحة واليكل

 التضاريس الطبيعية

 المورد الطبيعية

 المقومات البيرية للدولة: 

السكان، النمو السكاني، توزيع 

السكان، اإلقليات، ا ختالف والتوافق 

الحضاري في الدولة، الفروق اللغوية 

 والدينية والطائفية

 فترة ا متحان الثاني

 :ةياسيالحدود الس 23+20

  مكانة الحدود السياسية في

 دراسة الجعرافية السياسية

  نيمة الحدود السياسية

 وتطورها

 همية الحدود السياسية أ

 وأنما ها

 

ت الجيوستراتيجية العسكرية ياالنظرا 20+25

 :والسياسية للدولة

 : النظريات العسكرية: او ا

 نظرية القوة البحرية

 نظرية القوة البرية

 الجوي  انظرية المج

 :النظريات السياسية: ثانياا

 نظرية ا نتقام اليامل ،نظرية ا حتوا 

 نظرية نزر السالتو 

فترة ا متحان 

 النهائي

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة      

 .1001الجغرافيا السياسية، الطبعة ا ولى عمان : الدويكاتقاسم . د -2
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