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 جامعة فيالدلفيا

 

 الكـــــــليــة: اآلداب والفنــــــون

 

 القســـم: دراسات التنمية  

 

 2014/2015الفصــــــل: األول من العام الجامعي 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

Course Syllabus 

 0115282: رمز المادة العالقات الدولية والتنميةالـمــــادة: 

 ــــــــــــــالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  أول مستوىمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة:  12:00-11:10موعد المحاضرة: 

 

اســـــــم مدرس 

 المساق

الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب 

 

رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

 mabuhammoud@philadelphia.edu.jo 2295 516 استاذ مساعد د. موفق ابو حمود

 

 

 وأهدافها: وصف المادة

تهدد  هد ة المدادة الدر تعريدف الطالدب بموضدوا العالقدات الدوليدة وتطورهدا والتعدر  علدر المجتمد  

الدولي، كما تهد  ه ه المادة الر تحديد وحدات النظام الدولي ) الفاعلون الددوليين  ودورهدم فدي تحقيدم تنميدة 

الدولية التي تعنر بالتنمية ، ودور األمم المتحددة والمنظمدات التنمويدة اإلقليميدةا كمدا شاملة ، خاصة المنظمات 

تتطرق المدادة الدر منداهر دراسدة العالقدات الدوليدة، والعوامدل المدالرة فدي العالقدات الدوليدة والتنميدة ، وتد لير 

 العولمة علر العالقات الدوليةا

 

 لفصل الدراسي:توزي  مكونات  المادة )محتوى المساق  علر ا

 الوحدة األولر: 

 مفهوم العالقات الدولية 

 العالقات الدولية والسياسة الخارجية والسياسة الدولية 

 العالقات الدولية والقانون الدولي العام 

 الوحدة الثانية: التطور التاريخي للعالقات الدولية

  الوجدة الثالثة: مناهر دراسة العالقات الدولية

 التقليدية:أوال: المناهر 



2 

 

 المنهر التاريخي ، المنهر القانوني ، المنهر الواقعي 

 لانيا: المناهر الحديثة المعاصرة :

 المنهر السلوكي ، منهر تحليل النظام ، منهر نظرية التوازن ، منهر صن  القرار  ، منهر نظرية اللعبة

 

 الوحدة الرابعة: العوامل المالرة في العالقات الدولية والتنمية

 عامل الجغرافي ، العامل السكاني ، العامل األقتصادي ، العامل العسكري ، العامل التكنولوجي والتقنيال

 الوحدة الخامسة: العولمة والعالقات الدولية والتنمية

 خصوصيتة وتطورة -الوحدة السادسة: النظام الدولي

 مفهوم النظام الدولي 

 خصائص النظام الدولي 

  الفاعلون الدوليين وحدات النظام الدولي( 

 الدولة والتنمية ا1

 المنظمات الدولية الحكومية والتنمية ا2

 المنظمات الدولية غير الحكومية والتنمية ا3

 الشركات متعددة الجنسيات ا4

 الوحدة  السابعة : القوى والحرب والتنمية

   

 

   أساليب وطرق تدريس المادة:

 محاضرات -1

 الحوار والنقاش داخل المحاضرة -2

 راج  لالجابة علر بعض االسئلة التي تطرح وقت المحاضرةالرجوا الر الم -3

 

 

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تقارير 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي للتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 
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 توزي  العالمات علر أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 االمتحان األول 

 27/11/2014-19فترة:  

 عالمة 20

 االمتحان الثاني 

28/12/2015 – 6/1/2015 

 عالمة 20

 االمتحان النهائي 

 يعلن من قبل الجامعة

 عالمة 40

 عالمات 20 التقارير و االمتحانات القصيرة  

 عالمة 100 المجموا

 

 

 

 سياسة الحضور والغياب )المواظبة :

 

للمدادة بددون عد ر مرضدي أو قهدري يقبلد  % مدن السداعات المقدررة 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبدول العميدد للعد ر، بينمدا يمند  مدن التقددم 

 لالمتحان النهائي وتكون عالمت  في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للع ر المرضي أو القهريا

 ضرة والخروج منها قبل انتهائهااوك لك يمن  الت خر عن المحا

 

 

 

 المراج  العلمية للمادة      

 عبد الرزاق مقري: مشكالت التنمية والعالقات الدولية 

  ، 2006إسماعيل صبري مقلد: العالقات السياسية الدولية ، الطبعة األولر 

  دار وائددل  –سددعد حقددي توفيددم: مبدداديت العالقددات الدوليددة ، الطبعددة األولددر، عمددان

 2004للنشر والتوزي  ، 

 2000دار الحقيقة،  -ريمون حداد: العالقات الدولية ، الطبعة األولر، بيروت 

  ،لددامر كامددل الخزرجددي: العالقددات السياسددية الدوليددة وإسددتراتيجية إدارة األزمددات

 2009اإلصدار الثاني  -دار مجدالوي للنشر والتوزي ، الطبعة األولر -عمان

 ا1997دار زهران للنشر  -م العالقات الدولية، عمانمحمود خلف: مدخل الر عل 

 دار الطليعدة للنشدر  -دانيال كوالر: العالقات الدولية ا ترجمة: خضر خضر ، بيروت

1980 

  حسام عيسر: الشركات متعددة الجنسيات، الماسسة العربية للدراسات والنشر 

 


