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 جامعة الشام اخلاصة: للشهادة الجامعية  الجهة المانحةأواًل : 
 

        
 

 العالقات الدولية والدبلوماسيةخطة الدرسية : ثانياً : عنوان ال
 

 
 

  اسم الشهادة الممنوحةثالثاً : 
متنح جامعة الشام اخلاصة بناء على اقرتاح جملس كلية العالقات الدولية والدبلوماسية درجة 

 االجازة )الباكالوريوس( يف العالقات الدولية والدبلوماسية.
 

 
 

        

 الخاصة جامعة الشامفي  ية لكلية العالقات الدولية والدبلوماسيةالالئحة الداخل: رابعاً 
 

 :أهداف الكلية   :1المادة
 .تأهيل املختصني يف جمال إدارة العالقات الدولية والدبلوماسية -1
 وممارسةالوطين والقومي،  االنتماءإنشاء قاعدة خنبوية من اخلرجيني جتمع بني مفهوم  -2

 .العمل السياسي والدبلوماسي
أطر وطنية متخصصة بقضايا املنطقة والعامل، وقادرة على التعامل معها اجملتمع ب درف -3

 .بفعالية
 .الرتكيز على اإلسهامات الرتاثية واملنظومة الفكرية يف جمال العالقات الدولية -4
 التخصصية.و بناء شخصية الطالب الثقافية والفكرية  -5
 ية.تطوير ثقافة البحث العلمي يف جمال العالقات الدولية والدبلوماس -6
وخصوصاً يف جمال ، تعزيز التعاون العلمي مع اجلامعات واملؤسسات األكادميية األخرى -7

 العالقات الدولية والدبلوماسية.
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مع الوزارات واملؤسسات العامة واخلاصة، واملنظمات واهليئات متتني أواصر التعاون  -8
 .الدولية األخرى

 ية والدبلوماسية.يف جمال العالقات الدول وختصصية إقامة دورات تدريبية -9
، ممن لديهم القدرة على اتقان اللغات األجنبية رفد اجملتمع مبجموعة من اخلرجيني  -11

االستخدام األمثل للحاسوب وتقنيات املعلوماتية، والتمتع بقدر عاٍل من اللياقة و 
 وقواعد الربوتوكول الدبلوماسي.

 

 رسالة الكلية: :2المادة

سععية إإ إعععداد وتأهيععل كفععاءات علميععة متميععزة، وقععادرة علععى القيععام تسعععى كليععة العالقععات الدوليععة والدبلوما     
علعععى الصععععيدين ملراكعععز اختعععاا القعععرار  يف اجملعععالني السياسعععي والدبلوماسعععي، ريعععث تشعععكل رديفعععاً  بعععدور فاععععل

، وأداة لالرتقعععاء بعععأداء املنعععدوبني والععععاملني لعععدى املنظمعععات الدوليعععة واهليئعععات الدبلوماسعععية، العععوطين والعععدوي
 .اجهة املتغريات الدولية بشكل فعالومو 

 

 :رؤية الكلية :3المادة

تطوير العمل يف جمال العالقات الدولية والدبلوماسية وختريج كوادر مؤهلة ومدربة، قادرة على مواكبة      
التطور العاملي يف اجملالني السياسي والدبلوماسي، والقيام بدور نشط يف خمتلف املواقع الوطنية واإلقليمية 

 .ة، وحتقيق الريادة يف جمال البحث العلميوالعاملي
 

 :   نظام الدراسة :4المادة

حتديد عدد الساعات  يشتملنظام الساعات املعتمدة الذي  العالقات الدولية والدبلوماسيةتتبع كلية      
الدراسية اليت جيب إمتامها والنجاح فيها وفق املستوى الذي حتدده اجلامعة للحصول على الدرجة اجلامعية 

 .(اإلجازة) األوإ
 

 :   المعتمدة عةالسا :5المادة

ن  وإ ،هي مدة ساعة صفية خمصصة حملاضرة نظرية واحدة يف األسبوع على مدى ستة عشر أسبوعاً 
  .( تعادل ساعة واحدة ، مسائل تطبيقيةتدريب ،كل ساعتني عمليتني يف األسبوع ) خمترب
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 :   المقرر :6المادة

د مععن السععاعات املعتمععدة يف األسععبوع خععالل هععو مقععرر دراسععي يدرسعع  الطالععب وفععق برنععامج مععنظم يف عععد 
ويعرتبط املقعرر معع مقعررات أخعرى يف  .ويعطعى كعل مقعرر ا عاً ورقمعاً ععدف تعريفع  وتصعنيف  .الفصل الواحعد

 خطة دراسية منتظمة.
 

 :   الخطة الدرسية :7المادة

 ما يلي :  العالقات الدولية والدبلوماسيةتضم اخلطة الدراسية لكلية   
 .الدراسة الذي يدرس  الطالبوصفاً شاماًل لربنامج  (1
جمموعععة معععن املقععررات املتكاملعععة العععيت ينبغععي علعععى الطالععب دراسعععتها والععع  ألجععل ا صعععول علعععى  (2

 .  (اإلجازة)الدرجة اجلامعية األوإ 
   .إضافة إإ كتابة البحث العلميمشروع خترج ويشمل دراسة أساليب وطرق البحث  (3

 

 :  العبء الدراسي :8المادة

 : كما يلي  العالقات الدولية والدبلوماسية ب يف كليةيكون العبء الدراسي للطال 
 

 الفصل الدراسي
 الحد األدنى

 (ساعة معتمدة)
 الحد األعلى

 (ساعة معتمدة)
 18 12 األول )اخلريفي(
 18 12 الثاين )الربيعي(
 9 3 الثالث )الصيفي(

 

أو  ٪81ال يقل عن الطالب ثالث ساعات إضافية إاا كان معدل  يف الفصل السابق  سجلوجيوز أن ي
كما جيوز أن يصل العبء الدراسي للطالب يف فصل التخرج بعد موافقة  ،نقاط فأكثر( 3ما يعادهلا )

 ساعة معتمدة. 15ساعة معتمدة ويف الفصل الصيفي إإ  25جملس الكلية إإ  
 

 .ياً ( ستة عشر أسبوعاً دراس16هو املدة الزمنية اخلاصة بالتدريس واليت متتد إإ ): الفصل :9المادة
 

 :  العام الدراسي :11المادة

ويتألف  ،كل عام دراسي طبقًا للتقوميبداية  هو املدة الزمنية املخصصة للتدريس واليت يتم حتديدها يف 
ويفصل بينهما عطلة  .) الفصل األول والفصل الثاين ( ،العام الدراسي الواحد من فصلني دراسيني



 5صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

ى ععمععععععععععععععععععصاًل دراسياً مكثفاً خالل أشهر الصيف ويسوجيوز للكلية أن تنظم ف ،يععععععععالعام الدراس منتصف
 وحيق للطالب زيادت  إإ ،( تسع ساعات معتمدة9ويكون النصاب الدراسي في  ) ،) الفصل الصيفي (

الطالب على معدل صول حهو و  ،معتمدة إاا حتقق أحد الشرطني السابقنيساعة  ةعشر  تاثنا( 12)
 ،خطة الطالب الدراسية مثل تل  الزيادة لغرض التخرج يف الفصل نفس  وإاا اقتضت ،٪81تراكمي 

 .موافقة جملس الكلية على ال فيتوجب ا صول على 
 

 :لغة التدريس :11المادة

أو  ،وجيععوز تععدريس مقععرر واحععد ،العالقععات الدوليععة والدبلوماسععيةاللغععة العربيععة هععي لغععة التععدريس يف كليععة 
والع  اسعتناداً إإ قعرار  ،م حتديعدها بقعرار معن جملعس الكليعةيعت ،مقررين يف كعل فصعل دراسعي بلغعة أجنبيعة

 .الفقرتني )آ( و )ب( ،(1املادة ) ،14/11/2111( تاريخ 22جملس التعليم العاي رقم )
 

 : معايير القبول في الكلية :12المادة
 .ي(التعليم العاا وزارة تقره الشهادة اليت –األديب  –حصول الطالب على الشهادة الثانوية الفرع )العلمي 

 
 :متطلبات التخرج :13المادة

 توافر الشروط التالية : ،العالقات الدولية والدبلوماسية يشرتط للحصول على درجة اإلجازة يف          
 .( ساعة معتمده وفقاً للخطة الدراسية للطالب135أن ينهي الطالب بنجاح ما جمموع  ) -1
 .( نقطة2أال يقل معدل  الرتاكمي عند التخرج عن ) -2

 

 :مدة الدراسة :14المادة

 هي كما يلي : العالقات الدولية والدبلوماسيةمدة الدراسة يف كلية 
 

 مدة الدراسة الحد
 فصالً دراسياً( 14سنوات  ) 7 ا د األعلى

 

 ( من قواعد االعتماد العلمي الصادرة عن جملس التعليم العاي بالقرار رقم49وال  حسب املادة )
 في فصالً دراسياً ألغراض احتساب مدة الدراسة.الفصل الصي وال يعد   ،29/11/2117( تاريخ 31)
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 :  ترميز المقررات :15المادة
 مت ترميز املقررات وفق اآليت:      

 

 الرموز المستخدمة الرمز عدد الخانات العنصر المرمز

 تصنيف املقرر

 اإللزامية  اجلامعةمتطلب  RQU ثالثة حروف

RFD )متطلب الكلية اإللزامية )التخصصية 

 حروف أربعة

RDI  قسم العالقات الدوليةمتطلب 
RDD  قسم العالقات الدبلوماسيةمتطلب 

RQUE  (5-1ختياري من ) الامعة ااجلمتطلب 
RFDE  (10 -1ختياري من )الكلية االمتطلب 

 (.8 -1الرقم األول إإ اليسار هو رمز املستوى من ) - خان  واحدة املستوى
 (99 -1) قمني التاليني يعنيان تسلسل املقرر منالر  - خانتان تسلسل املقرر

 
 

العالقات الدولية في اختصاص   اإلجازةالخطة الدرسية للحصول على درجة  خامساً :
 :والدبلوماسية

 
 :اآلتيموزعة على النحو  (ساعة معتمدة 135)تتكون الخطة الدراسية من  :16المادة

 

 متطلبات الجامعة - أ
 النسبة ساعة معتمدة المتطلب م
 13 ةلزامياإلامعة اجل اتلبمتط 1

 4 ةختياريالامعة ااجل اتمتطلب 2 % 1225
 17 المجموع 

 متطلبات الكلية  - ب
 118 (التخصصيةاإللزامية) كلية ال اتمتطلب 1

 11 ةختيارياالكلية ال اتمتطلب 2 % 8725
 118 المجموع 

 % 111 135 مجموع الساعات المعتمدة االجمالية
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 :ساعة معتمدة (17الجامعة ) متطلباتأواًل: 
 

 ساعة معتمدة(: 13متطلبات الجامعة اإللزامية )  -1
 

 متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد 

 معتمدة عملي نظري
RQU101  3 2 2 - (1) اإلنكليزيةاللغة 
RQU102 ( 1اللغة العربية) - 2 - 2 
RQU103 3 2 2 - مهارات ا اسوب 
RQU207 3 2 2  (1) اإلنكليزيةاللغة  (2) اإلنكليزية اللغة 
RQU211  2 - 2 - قوميةو  وطنيةثقافة 

 13 6 11 المجموع

 
 يلي: ساعات معتمدة( يختارها الطالب مما 4متطلبات الجامعة االختيارية ) -2

 

 متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد 

 معتمدة عملي نظري
RQUE1 2 - 2 - علم اإلدارة 
RQUE2 2 - 2 - علم االجتماع 
RQUE3 2 - 2 - املنطق العلمي 
RQUE4 ( 2اللغة العربية) ( 1اللغة العربية) 2 - 2 
RQUE5 2 - 2 - علم النفس 
RQUE6 2 - 2 - االقتصاد السوري 

 ساعات معتمدة (4)من قبل الطالب  مجموع الساعات التي يجب اختيارها
 ةمعتمد ساعات 4أو مقررين يساويان 
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 :ساعة معتمدة( 118متطلبات الكلية )اً: نيثا          
 ساعات معتمدة(: 118) : التخصصية الكلية اإللزامية اتمتطلب -1

 سابقالمتطلب ال اسم المقرر رمز المقرر
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري
RFD105 3 2 2 - علم السياسة 
RFD209 3 2 2 - علم اجلغرافية 
RFD210 3 2 2 - التاريخ علم 
RFD313 3 2 2 علم السياسة علم القانون 
RFD314 3 2 2 علم السياسة علم االقتصاد 
RFD318 3 2 2 علم السياسة علم العالقات الدولية 
RFD423 3 2 2 علم العالقات الدولية نظريات العالقات الدولية 
RFD419 3 2 2 علم السياسة اجلغرافية السياسية 
RFD315 3 2 2 علم السياسة انون الدستوريالق 
RFD317 3 2 2 علم السياسة الفكر السياسي 
RFD420 3 2 2 القانون الدستوري النظم السياسية 
RFD421 3 2 2 علم االقتصاد النظم االقتصادية 
RFD316 3 2 2 علم السياسة القانون الدوي العام 
RFD422 3 2 2 القانون الدوي العام حقوق اإلنسان 
RFD424 3 2 2 - مهارات التواصل 
RFD632 3 2 2 القانون الدوي العام القانون الدبلوماسي والقنصلي 
RFD528 3 2 2 حقوق االنسان القانون الدوي اإلنساين 
RFD634 3 2 2 القانون الدوي اإلنساين القانون الدوي اجلزائي 
RFD529 3 2 2 لعامالقانون الدوي ا القانون الدوي االقتصادي 
RFD527 3 2 2 القانون الدوي العام املنظمات والتكتالت الدولية 
RFD633 3 2 2 القانون الدوي العام املنظمات اإلقليمية واإليديولوجية 
RFD635 3 2 2 القانون الدوي االقتصادي العالقات الدولية االقتصادية 
RFD525 3 2 2 يةنظريات العالقات الدول صنع القرار السياسي 
RFD526 3 2 2 الفكر السياسي االسرتاتيجية 
RFD631 3 2 2 االسرتاتيجية السياسة اخلارجية 
RFD530 3 2 2 القانون الدوي العام تسوية النزاعات الدولية 
RFD636 3 2 2 تسوية النزاعات الدولية فن التفاوض 
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 سابقالمتطلب ال اسم المقرر رمز المقرر
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري
RFD737 3 2 2 علم السياسة قضايا دولية معاصرة 
RFD738 3 2 2 علم التاريخ تاريخ العرب املعاصر 
RFD739 3 2 2 السياسة اخلارجية العالقات السورية اخلارجية 
RFD741 3 2 2 مهارات التواصل اإلعالم والرأي العام 
RFD740 3 2 2 الدوي العامالقانون  الصراع العريب / الصهيوين 
RFD104 ( 1اللغة الفرنسية) - 3 2 2 
RFD208 ( 2اللغة الفرنسية) ( 1اللغة الفرنسية) 3 2 2 
RFD742 3 2 2 - املنهجية العلمية 

RFD848 املنهجية العلمية مشروع خترج  
 ساعة معتمدة 114واجتياز 

- 6 3 

 118 76 71 - المجموع 
 

  :متطلبات الكلية االختيارية -2
 مخسعععععععة مقعععععععررات فقعععععععط يف الفصعععععععل الدراسعععععععي الثعععععععاين معععععععن السعععععععنة الرابععععععععة، خيتعععععععار الطالعععععععب 

 :تية ، من قائمة املقررات اآلمعتمدة ات( ساع11)أي ما يعادل 
 

 سابقالمتطلب ال اسم المقرر رمز المقرر
 الساعات عدد 

 معتمدة عملي نظري

RFDE1 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / العربية 
RFDE2 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / اآلسيوية 
RFDE3 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / األفريقية 
RFDE4 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / األوربية 
RFDE5 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / األمريكية 
RFDE6 2 - 2 السياسة اخلارجية لعربية / الروسيةالعالقات ا 
RFDE7 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / الصينية 
RFDE8 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / الرتكية 
RFDE9 2 - 2 السياسة اخلارجية العالقات العربية / اإليرانية 

RFDE10 
ة العالقات العربية مع الواليات املتحد

 األمريكية
 2 - 2 السياسة اخلارجية
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  :أقسام الكلية
العالقعععععععات وقسععععععم  ،العالقععععععات الدوليعععععععةصععععععني سعععععععا : قسععععععم تضععععععم الكليععععععة قسعععععععمني متخص      

 :ات الدراسية هلذه األقسام كاآليتوتتحدد تابعية املقرر  ،الدبلوماسية
 

 :    (RDI)قسم العالقات الدولية - أ
 

 سم المقررا م سم المقررا م
 اإلعالم والرأي العام 13 السياسةعلم  1
 العالقات العربية / العربية 14 علم العالقات الدولية 2
 العالقات العربية / اآلسيوية 15 نظريات العالقات الدولية 3
 العالقات العربية / األفريقية 16 اجلغرافية السياسية 4
 العالقات العربية / األوربية 17 الفكر السياسي 5
 العالقات العربية / األمريكية 18 ت الدولية االقتصاديةالعالقا 6
 العالقات العربية / الروسية 19 صنع القرار السياسي 7
 العالقات العربية / الصينية 21 االسرتاتيجية 8
 العالقات العربية / الرتكية 21 السياسة اخلارجية 9
 العالقات العربية / اإليرانية 22 قضايا دولية معاصرة 11
 العالقات العربية مع الواليات املتحدة األمريكية 23 تاريخ العرب املعاصر 11
 - - العالقات السورية اخلارجية 12

 

 :  (RDD)عالقات الدبلوماسيةقسم ال - ب
 

 إسم المقرر م سم المقررا م
 القانون الدوي االقتصادي 13 علم التاريخ 1
 ليةاملنظمات والتكتالت الدو  14 علم اجلغرافية 2
 املنظمات اإلقليمية وااليديولوجية 15 (1اللغة الفرنسية ) 3
 تسوية النزاعات الدولية 16 (2اللغة الفرنسية ) 4
 علم القانون 17 النظم السياسية 5
 علم االقتصاد 18 النظم االقتصادية 6
 مهارات التواصل 19 القانون الدستوري 7
 فن التفاوض 21 القانون الدوي العام 8
 الصراع العريب / الصهيوين 21 حقوق اإلنسان 9
 املنهجية العلمية 22 القانون الدبلوماسي والقنصلي 11
 مشروع التخرج 23 القانون الدوي اإلنساين 11
 -      - القانون الدوي اجلزائي 12



 11صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 :الدراسية والفصول المعتمدة حسب السنوات هاساعاتالمقررات و توزيع    :17المادة
 

 )المستوى األول( –الفصل األول  :السنة األولى

 السابق تطلبالم اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات 

 معتمدة عملي نظري
1 RQU101 ( 1اللغة االنكليزية) - 3 2 2 
2 RQU102 ( 1اللغة العربية) - 2 - 2 
3 RQU103 3 2 2 - مهارات ا اسوب 
4 RQU104 ( 1اللغة الفرنسية) - 3 2 2 
5 RQU105 3 2 2 - علم السياسة 
6 RQUE 2 - 2 - متطلب جامعة اختياري 

 16 8 12 المجموع
 
 

 )المستوى الثاني( – : الفصل الثانيالسنة األولى

 السابق تطلبالم اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي  نظري
1 RQU207 ( 2اللغة االنكليزية) ( 1اللغة االنكليزية) 3 2 2 
2 RQU208 ( 2اللغة الفرنسية) ( 1اللغة الفرنسية) 3 2 2 
3 RQU209 3 2 2 - علم اجلغرافية 
4 RQU210 3 2 2 - علم التاريخ 
5 RQU211 2 - 2 - الثقافة الوطنية والقومية 
6 RQUE 2 - 2 - متطلب جامعة اختياري 

 16 8 12 المجموع
 



 12صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 
 الثالث()المستوى  –: الفصل األول لسنة الثانيةا

 عدد الساعات المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 معتمدة عملي نظري

1 RFD313 3 2 2 علم السياسة علم القانون 
2 RFD314 3 2 2 علم السياسة علم االقتصاد 
3 RFD315 3 2 2 علم السياسة القانون الدستوري 
4 RFD316 3 2 2 علم السياسة القانون الدوي العام 
5 RFD317 3 2 2 علم السياسة الفكر السياسي 
6 RFD318 3 2 2 علم السياسة علم العالقات الدولية 

 18 12 12 المجموع
 
 

 )المستوى الرابع( –: الفصل الثاني السنة الثانية

 عدد الساعات المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر ت
 معتمدة عملي نظري

1 RFD419 3 2 2 علم السياسة يةاجلغرافية السياس 

2 RFD420 3 2 2 القانون الدستوري النظم السياسية 

3 RFD421 3 2 2 علم االقتصاد النظم االقتصادية 

4 RFD422 3 2 2 القانون الدوي العام حقوق اإلنسان 

5 RFD423 3 2 2 علم العالقات الدولية نظريات العالقات الدولية 

6 RFD424 3 2 2 - مهارات التواصل 

 18 12 12 المجموع
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 )المستوى الخامس( –: الفصل األول السنة الثالثة

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي  نظري
1 RFD525 3 2 2 نظريات العالقات الدولية صنع القرار السياسي 
2 RFD526 3 2 2 الفكر السياسي االسرتاتيجية 
3 RFD527 3 2 2 القانون الدوي العام ملنظمات والتكتالت الدوليةا 
4 RFD528 3 2 2 حقوق اإلنسان القانون الدوي اإلنساين 
5 RFD529 3 2 2 القانون الدوي العام القانون الدوي االقتصادي 
6 RFD530 3 2 2 القانون الدوي العام تسوية النزاعات الدولية 

 18 12 12 المجموع
 
 

 )المستوى السادس( –: الفصل الثاني لثالثةالسنة ا

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر ت
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري
1 RFD631 3 2 2 االسرتاتيجية السياسة اخلارجية 
2 RFD632 3 2 2 القانون الدوي العام القانون الدبلوماسي والقنصلي 
3 RFD633 3 2 2 القانون الدوي العام يديولوجيةاملنظمات اإلقليمية واال 
4 RFD634 3 2 2 اإلنساينالقانون الدوي  القانون الدوي اجلزائي 
5 RFD635 3 2 2 قتصاديالقانون الدوي اال العالقات الدولية االقتصادية 
6 RFD636 3 2 2 تسوية النزاعات الدولية فن التفاوض 

 18 12 12 المجموع
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 )المستوى السابع( –لفصل األول : االسنة الرابعة

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري
1 RFD737 3 2 2 علم السياسة قضايا دولية معاصرة 
2 RFD738 3 2 2 علم التاريخ تاريخ العرب املعاصر 
3 RFD739 3 2 2 السياسة اخلارجية العالقات السورية اخلارجية 
4 RFD740 3 2 2 القانون الدوي العام الصراع العريب / الصهيوين 
5 RFD741 3 2 2 مهارات التواصل اإلعالم والرأي العام 
6 RFD742 3 2 2 - املنهجية العلمية 

 18 12 12 المجموع

 
  

 )المستوى الثامن( –: الفصل الثاني السنة الرابعة

 المقرر السابق اسم المقرر رمز المقرر م
 عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري
1 RFDE 2 - 2 - متطلب كلية اختياري 
2 RFDE 2 - 2 - متطلب كلية اختياري 
3 RFDE 2 - 2 - متطلب كلية اختياري 
4 RFDE 2 - 2 - متطلب كلية اختياري 
5 RFDE 2 - 2 - متطلب كلية اختياري 

6 RFDE مشروع خترج 
 املنهجية العلمية

ساعة  114واجتياز 
 معتمدة

- 6 3 

 13 6 11 المجموع
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 سيةالخطة الدر  توصيف مقررات
 

 : مقررات الجامعة اإللزامية واالختيارية وصف -أواًل 
 : متطلبات الجامعة اإللزامية - أ

   (ساعات معتمدة  3):  (1)اإلنكليزيةاللغة 
 متطلبات الجامعة اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية
مقرراسم ال (1ليزية )كاللغة اإلن   RQU101 رمز المقرر 

2نظري:  الساعات الفعلية 2:عملي   - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضرات.النظري: 
 حوار، خمرب.العملي: 

1المستوى المقترح للمقرر: 1السنة الدراسية:   

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 ة يف اجلامعةيتم حتديده من قبل إدارة الكليالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر.المرجع اإلضافي:   حيح

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني ( من عالمة املقرر:41٪)
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل ( من عالمة املقرر:61٪)

المخرجات 
 التعليمية

 اكتساب املعرفة:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .للدراسة والعمل املهينليزية األساسية كواملهارات اللغوية اإلن

التحدث باللغة اكتساب القدرة على :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 استخدام مصطلحاهتا األكادميية والعملية.وليزية نكاإل

 من اللغة التك من :Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 املهنية. ا ياةاستخدامها يف والقدرة على  ،االنكليزية

 :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 العملاليومية ويف جماالت  التعامالتيف  االنكليزية استخدام اللغة علىاكتساب القدرة 

 .املهين

 .كتابة وحمادثة  ملصطلحات واملفاهيم اات الصلة بالعمل األكادميي والعملي املهين للطالبا مفردات المنهاج



 16صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

    (معتمدة  ةساع 2: ) (1اللغة العربية )
 متطلبات الجامعة اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

(1اللغة العربية )  اسم المقرر    RQU102 رمز المقرر: 

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضرات.النظري: 
 -العملي: 

  المستوى المقترح
1 للمقرر:  

1السنة الدراسية:  

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاالمرجع اإلضافي:   ا املقرر.حيح

 طريقة االمتحان
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة والفهم  اكتساب : Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 اللغوية واستيعاعا. وفهم النصوص العربية يف قواعد اللغة

 على صياغة األفكار بلغة اكتساب القدرة :Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
 بشكل صحيح. اومفرداهت هاسليمة واستخدام قواعد عربية

 اكتساب القدرة : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
 ربية سليمة. على الكتابة واملراسلة واملخاطبة بلغة ع

: General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
كتابة النصوص األكادميية والوظيفية و الصحيحة بطالقة العربية استخدام مفردات اللغة 

 بشكل سليم.

 مفردات المنهاج
ب من فهمها التعريف بالقواعد اللغوية والنصوص التوضيحية اليت ستسهم يف متكني الطال

واستيعاب دالالهتا وتنمية مهارات القراءة لديهم، وتزويدهم مبجموعة من القواعد النحوية 
 .و اللغوية

 



 17صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 ساعات معتمدة ( 3) : مهارات الحاسوب
 متطلبات الجامعة اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RQU103   رمز المقرر: مهارات ا اسوب اسم المقرر

اعات الفعليةالس 2نظري:   2عملي:   - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 تطبيقات، خمرب حاسوب.العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
1 

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 .بالتنسيق مع أستاا املقرر2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر.المرجع اإلضافي:   حيح

 طريقة االمتحان
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة الالزمة  اكتساب:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
فهم مكونات  والتعرف على الربامج ا اسوبية املستخدمة يف العمل و ساسيات ا اسوب يف أ

 األكادميي والبحثي واملهين.
 تطوير الربامج اكتساب القدرة على : Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 واالستخدامات اليت تساعد يف ممارسة العمل املهين أو األكادميي. ا اسوبية

اكتساب القدرة  :Professional and Practicalت المهنية والعملية المهارا
 .عرب ا اسوب إجناز األعمالو يف استخدام ا اسوب بشكل جيد  املعارفعلى توظيف 

 :General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 يف هذا اجملال. ساالعتماد على النفو على استخدام ا اسوب  القدرةاكتساب 

 مفردات المنهاج
والتعرف على أنوع الربجميات، وأساسيات  2تعريف الطالب بأساسيات ا اسوب ومكونات 

التعامل مع شبكة االنرتنت وخدماهتا، وتزويد الطالب مبصطلحات التجارة اإللكرتونية 
  .وا كومة اإللكرتونية والذكاء الصنعي وكل ما يتعلق با اسوب واستخدامات
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 ساعات معتمدة ( 3):  (2)اإلنكليزيةاللغة 
 متطلبات الجامعة اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

(2ليزية )كاللغة اإلن اسم المقرر   RQU207  رمز المقرر: 

2نظري:  الساعات الفعلية 1عملي:   (1ليزية )كناإللغة ال المتطلب السابق: 
RQU101 

 طريقة التدريس
 حماضرات نظري: ال

 حوار، خمرب لغة.العملي: 
 المستوى المقترح للمقرر:

2 
 السنة الدراسية:

1 
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر.المرجع اإلضافي:   حيح

 طريقة االمتحان
 .مة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني( من عال41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

 اكتساب املعرفة:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 .للدراسة والعمل املهينليزية األساسية نكواملهارات اللغوية اإل
على التحدث باللغة اكتساب القدرة :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية

 استخدام مصطلحاهتا األكادميية والعملية.واإلنكليزية 
 من اللغةالتمك ن  : Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية

 املهنية. ا ياةعلى استخدامها يف  االنكليزية، والقدرة
 :General and transferable skillsلة لالنتقال المهارات العامة والقاب

 العملاليومية ويف جماالت  التعامالتيف االنكليزية على استخدام اللغة  اكتساب القدرة
 .املهينالوظيفي و 

يتم من خالل هذا املقرر تزويد الطالب باملهارات األساسية كتابًة وحمادثًة، وخاصًة ما  مفردات المنهاج
 ت واملفاهيم اات الصلة بالعمل األكادميي واملهين للطالب.يتعلق باملصطلحا
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 ساعة معتمدة(    2) :قوميةالوطنية والثقافة ال
 متطلبات الجامعة اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

  RQU211 رمز المقرر: الثقافة القومية والوطنية اسم المقرر
2نظري: الساعات الفعلية -عملي:   - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 لمقرر:ل المستوى المقترح
2 

 السنة الدراسية :
1 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

ة االمتحانطريق  
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

أهم املراحل التارخيية  فهم:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 قتصادية، احمللية واإلقليمية والعاملية.واملعاصرة لتطور األحداث والقضايا السياسية واال

على حتليل األحداث  اكتساب القدرة : Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 والقضايا السياسية واالقتصادية الراهنة وفهمها بشكل موضوعي. 

على  اكتساب القدرة Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
 العامة يف استشراف سريورة املتغريات العامة وتوقع اجتاهاهتا. املعارفن االستفادة م

: استيعاب General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 يف وضع الرؤى املهنية بشكل أفضل. مما يساعداملتغريات العامة احمليطة بشكل أفضل 

 مفردات المنهاج

 والقومي السليم والصحيح يف اهن الطالب وتوعيت  فيما يتعلق بفهم ترسيخ الفكر الوطين
املتغريات واألحداث احمللية والعربية واإلقليمية والدولية، وال  من خالل توضيح الفكر 
السياسي والوطين واملقاوم لقيادة وإدارة ومؤسسات الدولة يف اجلمهورية العربية السورية، مبا يف 

ة واالسرتاتيجية املتعلقة باملتغريات والتحوالت والتطورات اليت جتري على ال  ورؤيتها التحليلي
أرض الواقع، إضافًة إإ توضيح الصريورة التارخيية للنضال ا زيب والسياسي والفكري والعمل 
النضاي واملؤسسايت لألحزاب واألجهزة واملنظمات السياسية وا كومية، منذ االستقالل، 

 من آاار وا ركة التصحيحية وحىت التاريخ املعاصر.   مروراً بثورة الثامن
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 : ختياريةالمتطلبات الجامعة ا - ب
    (ساعة معتمدة  2: )علم اإلدارة

 متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية
 RQUE1 رمز المقرر: علم اإلدارة اسم المقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
(2( أو )1)  

 السنة الدراسية:
- 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

علم  فهم أسس:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 اإلدارية.اإلدارة، إضافًة إإ مراحل تطور الفكر اإلداري والعلوم 

استيعاب مبادئ  اكتساب القدرة على: Intellectual skillsالمهارات الذهنية 
 وأسس الفكر اإلداري واالجتاهات ا ديثة لعلم اإلدارة.

مبفاهيم  االملام: Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية 
 ين بشكل أفضل.امله العملمن ممارس  متّكن ومبادئ علم اإلدارة اليت 

: General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 على فهم خلفية العمل اإلداري. اكتساب القدرة 

 مفردات المنهاج
تنمية معارف الطالب يف علم اإلدارة، مبا يف ال  مفهومها، تعريفها، مبادئها/ تطور 

الوظائف الرئيسة لإلدارة/ االجتاهات ا ديثة الفكر اإلداري/ بيئة العمل اإلداري/ 
 واملعاصرة لإلدارة.
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  (ساعة معتمدة 2: ) علم االجتماع
 متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RQUE2 رمز المقرر: علم االجتماع اسم المقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
2أو  1  

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

فهم أسية علم :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 العالقات االجتماعية والسلوك اإلنساين. و موضوعات  وأسس ، و االجتماع، 

فهم النظريات اكتساب القدرة على :  Intellectual skillsمهارات الذهنيةال
 والقضايا املختلفة يف علم االجتماع.

استيعاب الدور  Professional and Practical:المهارات المهنية والعملية 
الذي يلعب  علم االجتماع يف تطوير النظرة الواقعية للمجتمع من جهة ورفده باألطر 

 السليمة من جهة أخرى. العلمية
: General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 يف ا ياة اليومية.  وموضوعات على شرح ومناقشة أسية علم االجتماعالقدرة 

تعلقة إضافًة إإ أهم النظريات امل 2علم االجتماع وأسيت  يف ا ياة االجتماعيةبتعريف ال مفردات المنهاج
 عذا العلم.
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   ( ساعة معتمدة 2) : المنطق العلمي

 متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية
 RQUE3 رمز المقرر: املنطق العلمي اسم المقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضرات.النظري: 

 -ملي: الع
المستوى المقترح 

2أو  1 للمقرر:  
 السنة الدراسية:

- 
الكتاب المرجعي 

 للمقرر
 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر.المرجع اإلضافي:   حيح

 طريقة االمتحان
 .تبارين فصليني( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اخ41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

 اكتساب القدرة على:  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 تعريف املواضيع ومناقشتها ونقدها مبفهوم علمي ومنطقي.

حتليل األحداث  رة علىاكتساب القد:  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 واملتغريات واملوضوعات الطارئة واملطروحة بشكل علمي.

فهم املنطق العلمي  Professional and Practical: المهارات المهنية والعملية
 واإلملام بأسيت  وكيفية استخدام أدوات .

: General and transferable skillsالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
 على فهم وشرح أبعاد ومعىن املنطق العلمي واستخدام معارف  يف ا ياة اليومية. لقدرةا

 مفردات المنهاج

 مهارات التحليل املوضوعية لألحداث. -
 اث اليت يقوم الطالب بججرائها.االستبيانات اخلاصة باألر -
 عرض املواضيع ونقدها ومناقشتها مبفهوم علمي ومنطقي. -
 مفهوم روث العمليات. -
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   (ساعات معتمدة  2: ) (2اللغة العربية )
 متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

(2اللغة العربية ) اسم المقرر  RQUE4 رمز المقرر: 

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    (1اللغة العربية ) المتطلب السابق: 
RQU102 

 طريقة التدريس
 اضرات.حمالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
2أو  1  

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر. 2يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .ق إجراء اختبارين فصليني( من عالمة املقرر: عن طري41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

 اكتساب القدرة على Knowledge and understanding: المعرفة والفهم
 املعرفة والصياغة، والفهم يف التطبيقات اللغوية والنحوية والنصوص اإلدارية.

ملستوى أفضل يف املهارة الذهنية  التأهيل: Intellectual skills المهارات الذهنية
 يف مناقشة املسائل اإلدارية ركمة ودراية.و اللغوية 

اكتساب القدرة : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 على الكتابة بلغة عربية سليمة والتحدث عا بشكل أفضل.

: فهم General and transferable skills ة لالنتقالالمهارات العامة والقابل
اللغة العربية وشرح أسيتها والتحدث مع اآلخرين بلغة سليمة وواضحة وكتابة النصوص 

 العادية واألكادميية واملهنية الوظيفية بشكل سليم.

ة والقانونية تطبيقات حنوية ونصوص إدارية، إلكساب الطالب مهارة الكتابة األكادميي مفردات المنهاج
 واملهنية واإلدارية بلغة سليمة.
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    (ساعة معتمدة  2: ) علم النفس
 متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RQUE5 رمز المقرر: علم النفس اسم المقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    - المتطلب السابق: 

 طريقة التدريس
 حماضراتظري: الن

 -العملي: 
 المستوى المقترح للمقرر:

2أو  1  
 السنة الدراسية:

1 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر.المرجع اإلضافي:   حيح

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني( من عالمة املقرر: 41٪)
 .( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61٪)

المخرجات 
 التعليمية

املعرفة والفهم :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 للمقوالت واملفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقتها بالسلوك الفردي.

لى من املقدرة الذهنية امتالك مستوى أع: Intellectual skills المهارات الذهنية
 من فهم العوامل النفسية واالجتماعية اليت تؤثر على تصرفات الفرد. اليت متك ن

 اكتساب القدرة:  Professional and Practicalالمهارات المهنية والعملية
وجه  خالل سريورة ا ياة على معاجلة الكثري من القضايا واملشاكل اليت يعيشها الفرد أو ت

 اليومية.
: General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال

 استيعاب موضوعات علم النفس وأسيت  يف تفسري السلوك اإلنساين.

 مفردات المنهاج

وهو يستعرض أواًل اجلهاز  ،املفاهيم األساسية لعلم النفس وعالقت  بالسلوك الفردي
لعصيب ووظائف  الرئيسية من أحاسيس وملكات إدراكية وعواطف وأثرها يف تكوين ا

السلوك اإلنساين لفهم أفضل العوامل النفسية واالجتماعية والبيئية  ومعاجلةالشخصية، 
على مواضيع عملية اات صلة بتجارب  والرتكيز ،والبيولوجية اليت تؤثر يف هذا السلوك

 نفسية واالجتماعية اليت يعيشوهنا.الطلبة واملشاكل والقضايا ال
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  RQUE6  -( ساعة معتمدة 2) االقتصاد السوري:

 مقررات متطلبات الجامعة االختيارية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RQUE6 رمز المقرر: االقتصاد السوري اسم المقرر

2نظري:  الساعات الفعلية -عملي:    ال يوجد المتطلب السابق: 

 حماضرات النظري:  طريقة التدريس
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
 اختياري

 السنة الدراسية:
- 

الكتاب المرجعي 
 للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني٪41) طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

سيكتسب الطالب املعرفة والفهم يف :  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم
 ت  االقتصادية.تركيبة ومكونات االقتصاد السوري، ماهي موارده وأهم قطاعا

عند االنتهاء من الربنامج سيكون الطالب قادرًا على فهم :  Intellectual skillsالمهارات الذهنية
 نقاط القوة ونقاط الضعف يف االقتصاد السوري.

عند االنتهاء من الربنامج سيكون : Professional and Practical المهارات المهنية والعملية
 حتليل التغريات يف االقتصاد السوري.الطالب قادراً على 

سيكون الطالب أكثر  :General and transferable skills المهارات العامة والقابلة لالنتقال
 إملاماً وتعمقاً يف فهم عالقة املؤشرات االقتصادية السورية بعضها ببعض.

 مفردات المنهاج

ئص االقتصاد السوري/ التوزع الوزن القطاعي حملة تارخيية عن مكونات وتطور االقتصاد السوري/ خصا
لالقتصاد السوري، الزراعة، الصناعة التحويلية واالستخراجية، السياحة، النقل واخلدمات/ أهم املؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية واخلدمية الكلية، الدخل القومي، والناتج احمللي والقومي/ العمالة والبطالة، الفقر 

طط اخلمسية التاسعة والعاشرة/ هنج اقتصاد السوق االجتماعي، القطاع العام ودور والدخل الفردي/ اخل
 .الدولة يف االقتصاد.
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 : واالختيارية كلية اإللزاميةالقررات ثانياً: م
 مقررات الكلية اإللزامية )التخصصية(: - أ

 ساعة معتمدة( 3: )(1اللغة الفرنسية )
 طلبات الكلية اإللزاميةمت العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RFD104        :    رمز المقر (1اللغة الفرنسية ) اسم المقرر
 - المتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 خمرب ومتارين وحمادثةالعملي: 

 1 السنة الدراسية: 1 المستوى المقترح للمقرر:

الكتاب 
 لمقررالمرجعي ل

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

لمخرجات ا
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 استيعاب القواعد األساسية يف اللغة الفرنسية

 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 اكتساب القدرة على استخدام أهم مفردات اللغة الفرنسية.

 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
 اكتساب القدرة على فهم وصياغة العبارات واجلمل يف اللغة الفرنسية.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
SKILLS:   .فهم التعابري األساسية يف اللغة الفرنسية وممارستها 

 مفردات المنهاج

 .املصطلحات األساسية يف اللغة الفرنسية 
  الثالث األساسية وتصريفها.جمموعة األفعال 
 .األزمنة وما يرتبط عا 
 .دروس لسانيات يف اللغة الفرنسية 
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 ساعة معتمدة( 3: )(2اللغة الفرنسية )
 متطلبات الكلية اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية2

 RFD208 رمز المقرر: (2اللغة الفرنسية ) اسم المقرر
  RFD104    (1)اللغة الفرنسيةالمتطلب السابق:  2عملي:  2 نظري: الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 خمرب ومتارين وحمادثةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
2 

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 تاا املقرر.بالتنسيق مع أس2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 األساسية يف اللغة الفرنسيةاستيعاب القواعد 
 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 استخدام مصطلحات هلا صلة باختصاص العالقات الدولية والدبلوماسية.
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

القة باختصاص اكتساب القدرة على فهم وصياغة العبارات واجلمل يف اللغة الفرنسية هلا ع
 العالقات الدولية والدبلوماسية.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
SKILLS:  .القدرة على التعبري باللغة الفرنسية اات الصلة بالعالقات الدولية والدبلوماسية 

 مفردات المنهاج
  الدبلوماسية.مصطلحات باللغة الفرنسية تتعلق بالعالقات الدولية و 
 .تطبيقات على األزمنة األساسية ضمن إطار تطور العالقات الدولية والدبلوماسية 
 .دروس لسانيات فيما خيص العالقات الدولية والدبلوماسية 
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 ساعة معتمدة( 3: )علم السياسة
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD105    رمز المقرر: سةعلم السيا اسم المقرر
 -المتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
1 

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
السياسة وخصائص  وموضوعات  وعالقت  بالعلوم اإلنسانية، وطبيعة  مفهوم علماستيعاب 

 العالقة مع هذه العلوم، وحتديد الالعبني السياسيني الدوليني واحملليني.
 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 األخرى. اكتساب القدرة على حتديد الظاهرة السياسية وعالقتها بالظواهر اإلنسانية
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 األسس النظرية اليت يتم عليها بناء سياسات الدول. وفقفهم السياسات العامة 
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  لعالقات الدولية والقانون ادراسة املفاهيم السياسية األساسية متهيدًا لدراسة
 علم السياسة.ن موضوعات الدوي على أساس أهنما م

 مفردات المنهاج

 .اللغة السياسية ومصطلحاهتا ودالالت مصطلح السياسة 
 . مفهوم علم السياسة، والغاية من تدريس 
 .عالقة علم السياسة بالعلوم األخرى 
 .مفهوم الدولة يف علم السياسة 
 رها.مفهوم املواطنة وآثا 
 .اإليديولوجيات السياسية الكربى 
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 ساعة معتمدة( 3: )علم الجغرافية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD209 رمز المقرر: علم اجلغرافية اسم المقرر
 -المتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 اضراتحمالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
1 

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .عن طريق إجراء اختبارين فصليني٪( من عالمة املقرر: 41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 فهم البيئة اجلغرافية لإلنسان وحتديد عناصرها الطبيعية.

 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
ركيبة الكرة األرضية وتقسيماهتا اجلغرافية متهيدًا لفهم عالقتها بعلم السياسة استيعاب ت

 وتطور العالقات الدولية.
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 اكتساب القدرة على قراءة اخلرائط ومدلوالهتا جبوانبها املختلفة.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  استخدام املعطيات اجلغرافية الستيعاب املفاهيم األساسية يف اجلغرافيا السياسية
 ومن مث اجليوبوليتكس.

 مفردات المنهاج

 .مفهوم اجلغرافيا 
 تعريف علم اجلغرافيا 
 .الغاية من دراسة علم اجلغرافيا 
 .اجلغرافيا ومصادر الطاقة 
 .اجلغرافيا والعوملة 
 .جغرافيا العامل وتقسيماهتا 
 .عالقة علم اجلغرافيا بعلم السياسة والعالقات الدولية 

 



 31صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 ساعة معتمدة( 3: )علم التاريخ
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

   RFD210 رمز المقرر: التاريخعلم  اسم المقرر
 طلب السابق: المت 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
2 

 السنة الدراسية:
1 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 لية والدبلوماسية.استيعاب األبعاد املختلفة لدراسة علم التاريخ ضمن إطار العالقات الدو 

 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 فهم الواقعة التارخيية اليت ال ميكن قراءهتا مبعزل عن ا دث الذي أدى إليها.

 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
 فهم الواقع التارخيي وأساليب كتابة التاريخ مبدارس  املختلفة.

 GENERAL AND TRANSFERABLEارات العامة والقابلة لالنتقال المه
SKILLS: .اكتساب القدرة على استخدام املناهج التارخيية لقراءة ا دث السياسي 

 مفردات المنهاج

  التاريخ والغاية من دراست .علم مفهوم 
 . التعريف بالتاريخ وحقب 
 .التأريخ والتاريخ يف عامل العالقات الدولية 
 لتاريخ وطرق .مصادر ا 
 .عالقة علم التاريخ بالعلوم األخرى 

 
 
 
 
 



 31صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 ساعة معتمدة( 3: )علم القانون
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD313 رمز المقرر: القانونعلم  اسم المقرر
    RFD105 علم السياسةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
3 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 المتحانطريقة ا
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

بيان  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 ية العامة للحقاخلصائص العامة للقاعدة القانونية وما يتبع هلا من أحكام ضمن إطار النظر 

 .وااللتزام
تبيان حقوق األفراد واجملتمع :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 وتزويدهم بثقافة حقوقية أولية يف علم القانون.
فهم : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 نازعات ا قوق وضماناهتا.املسائل القانونية اليت تتطلب حلواًل أولية للتساؤالت حول م
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS: 
 ترسيخ فكرة القانون وعالقتها بفكرة ا ق وااللتزام.

 مفردات المنهاج

 النظرية العامة للحق -
 النظرية العامة لاللتزام -
 القاعدة القانونية -
 مصادر القانون -
 تفسري القانون -
 القانونتطبيق  -
 األشخاص واألشياء واألموال -
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 ساعة معتمدة(  3: )علم االقتصاد
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD314 رمز المقرر: علم االقتصاد اسم المقرر
     RFD105 علم السياسة المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 التدريس طريقة
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
3 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41٪)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
استيعاب مبادئ علم االقتصاد وعالقت  بالعلوم األخرى ومؤثرات  املتبادلة مع علم السياسة 

 تطور العالقات الدولية.و 
 :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

اكتساب املعرفة العلمية باملبادئ والنظريات االقتصادية اليت حتكم إقامة عناصر اإلنتاج من 
 أشخاص ورؤوس أموال وسلع وخدمات ونقود واستثمارات، وتنقالهتا العابرة للحدود.

 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
علم االقتصاد وتأثرياهتا ضمن إطار تطور العالقات  مبادئاكتساب القدرة على فهم مجيع 

 الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  االملام بالتأثريات االقتصادية يف بناء اجملتمعات وترابطها ومدى قدرهتا على
 حتديد مسار العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 التعريف بعلم االقتصاد وتطوره. -
 عالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى. -
 النظريات االقتصادية السائدة. -
 االقتصاد الكلي واجلزئي. -
 تأثري علم االقتصاد يف تطور العالقات الدولية. -
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  ساعة معتمدة( 3): القانون الدستوري
 متطلبات الكلية االلزامية قات الدولية والدبلوماسيةالعال كلية

   RFD315 رمز المقرر: الدستوري القانون اسم المقرر
     RFD105 علم السياسة المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
3 

 ة الدراسية:السن
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .ريق امتحان فصلي حتريري شامل٪( من عالمة املقرر: عن ط61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
القواعد القانونية اليت حيتويها الدستور كون  النظام األ ى لسائر القوانني واألنظمة يف 

 الدولة.
د اكتساب القدرة على حتدي:  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 ايديولوجية الدولة وطبيعة نظامها السياسي من خالل ما حيتوي  الدستور من مبادئ ونظم.
إجراء  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 التحليل املقارن ما بني األنظمة الدستورية املختلفة وتأثرياهتا على مسار العالقات الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEبلة لالنتقال المهارات العامة والقا

SKILLS:  فهم فحوى األنظمة الدستورية لكل دولة وآليات عمل مؤسساهتا اليت تسهم يف
 حتديد مسار العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 التعريف بالدستور وأنواع . -
 أسليب نشأة الدستور وتعديل  واهنائ . -
 الرقابة على دستورية القوانني. -
 رية العامة للدولة.النظ -
 نظريات السيادة والسلطة. -
 النظم االنتخابية السائدة. -
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  ساعة معتمدة( 3): القانون الدولي العام
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD316 رمز المقرر: القانون الدوي العام اسم المقرر
     RFD105 علم السياسة المتطلب السابق: 2لي: عم 2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
3 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. اإلضافي: المرجع  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
العالقات ما بني أشخاص القانون الدوي من دول ومنظمات  القواعد القانونية اليت حتكم

 وأفراد.
اكتساب القدرة على فهم :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 املتغريات الدولية وفق النصوص القانونية اليت حتكمها والتعامل معها وفقاً لذل .
حتليل  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 ممارسة العمل الدوي مبا يتفق مع قواعد القانون الدوي.و املتغريات الدولية والقضايا املطروحة 
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  فهم املتغريات الدولية وتكوين رؤية علمية حول ما جيرى من أحداث عاملية
 ر اليت بجمكاهنا الدفاع عن قضايا شعوعا يف احملافل الدولية.وإقليمية وتأهيل الكواد

 مفردات المنهاج

 التعريف بالقانون الدوي العام وتطوره. -
 طبيعة القانون الدوي العام وإلزامية قواعده. -
 العالقة ما بني القانونني الدوي والداخلي. -
 مصادر القانون الدوي العام )اتفاقيات، أعراف، مبادئ...(. -
 شخاص القانون الدوي العام )دول، منظمات، أفراد(.أ -
 وموضوعات  املختلفة. فروع القانون الدوي العام -
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 ساعة معتمدة( 3: )الفكر السياسي
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD317   رمز المقرر: الفكر السياسي اسم المقرر
     RFD105 علم السياسةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  ةالساعات الفعلي

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
3 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 قرر.بالتنسيق مع أستاا امل2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

اكتساب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
ضمن إطار ا دث السياسي وتأثرياهتا على تطور  ملتغريات الدوليةاالقدرة على فهم 

 .العالقات الدولية والتعامل الفكري معها
فهم األسس اليت بنيت عليها :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

سياسات اجملتمعات البشرية وأسباعا وال  من خالل رؤى أهم املفكرين السياسيني يف 
 .واملعاصرة والوسطى وا ديثة العصور القدمية

 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
 تطور الفكر السياسي وتأثرياهتا ضمن اطار تطور العالقات الدولية. اتاستيعاب آلي

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
SKILLS:  سياسي معني ووجوده وانقضائ .ربط ا دث االجتماعي بفكر 

 مفردات المنهاج

 ونظريات  مفهوم الفكر السياسي. 
 وتطوره تاريخ الفكر السياسي. 
 .ايديولوجيات الفكر السياسي 
 . الفكر السياسي املعاصر ومدارس 
 .أثر الفكر السياسي يف تطور العالقات الدولية 
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 ساعة معتمدة( 3: )علم العالقات الدولية
 متطلبات الكلية االلزامية القات الدولية والدبلوماسيةالع كلية

     RFD318 رمز المقرر: علم العالقات الدولية اسم المقرر
    RFD105 علم السياسةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
3 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .ر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٪( من عالمة املقر 61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 املفاهيم األساسية يف علم العالقات الدولية.

اكتساب القدرة على حتديد :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 وتطوره.مفهوم علم العالقات الدولية 

ربط : PROFESSIONAL AND PRACTICALارات المهنية والعملية المه
 املفاهيم السياسية بواقع العالقات الدولية وتطبيقاهتا على صعيد التطورات الدولية.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
SKILLS: ها بواقع املتغريات فهم املبادئ األساسية لعلم العالقات الدولية ومدى ارتباط

 الدولية.

 مفردات المنهاج

 .التعريف بعلم العالقات الدولية 
 وتطورها العالقات الدولية تاريخ. 
 ة اخلارجية.سمفهوم صنع القرار يف السيا 
 .مفهوم السياسة األمنية واملصلحة القومية 

 



 37صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 ساعة معتمدة( 3: )الجغرافية السياسية
 متطلبات الكلية االلزامية اسيةالعالقات الدولية والدبلوم كلية

     RFD419 رمز المقرر: اجلغرافية السياسية اسم المقرر
    RFD105 علم السياسةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
4 

 السنة الدراسية:
2 

تاب الك
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .ريري شامل٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حت61)

المخرجات 
 التعليمية

فهم معىن  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .اجلغرافية السياسية كوهنا تشكل املدخل حنو ربط ا دث السياسي بأبعاده اجليوسياسية

استيعاب اكتساب القدرة على :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 صنع القرار السياسي واالسرتاتيجيات ضمن إطار العالقات مجيع العناصر اجليوسياسية يف

 الدولية.
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

استخدام األسية السياسية للمكان وظروف ا دث ووقائع  يف بناء سياسات الدول 
 على صعيد العالقات الدولية. ااخلارجية واسرتاتيجياهت

 GENERAL AND TRANSFERABLEلعامة والقابلة لالنتقال المهارات ا
SKILLS:  الفهم االسرتاتيجي للعناصر اجليوسياسية يف حتديد أطر العالقات الدولية

 .ضمن النطاق اجلغرايف للسياسة الدولية

 مفردات المنهاج

 .مفهوم اجلغرافية السياسية وعناصرها 
 . املفهوم اجليوسياسي )اجليوبوليتكس( ومقومات 
 .النظريات اجليوسياسية وتطبيقاهتا. 
 .األبعاد اجليوسياسية  للسياسات الدولية 
 .العوامل اجليوسياسية يف سياسات القوى العظمى 
 .العوامل اجليوسياسية يف سياسات الدول النامية 
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  ساعة معتمدة( 3): النظم االقتصادية
 زاميةمتطلبات الكلية االل العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD421 رمز المقرر: النظم االقتصادية اسم المقرر
    RFD314 علم االقتصاد  المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
4 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةع المعتمد: المرج
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 عليميةالت

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 آثارها ا دود الوطنية.و عها ائمكنونات النظم االقتصادية املختلفة اليت تتجاوز بوق

اكتساب القدرة على حتديد :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 لية.يف إطار تطور العالقات الدو  الوطنية املؤثرات االقتصادية

حتليل : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
اجلوانب املختلفة لألنظمة االقتصادية اات االيديولوجيات املؤثرة يف تطور العالقات 

 الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS: دي أو ااك يف حتديد مسار العالقات الدولية بيان مدى قدرة هذا النظام االقتصا
 وتأثريات  اإلجيابية و السلبية.

 مفردات المنهاج

 مفهوم النظام االقتصادي. -
 املبادئ االقتصادية العامة. -
 النظام االقتصادي الرأ اي. -
 النظام االقتصادي االشرتاكي. -
 النظام االقتصادي اإلسالمي. -
 اقتصاد السوق ا ر. -
 وج .اقتصاد السوق امل -
 اقتصاد السوق االجتماعي. -
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 ساعة معتمدة( 3: )النظم السياسية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD420 رمز المقرر: النظم السياسية اسم المقرر
    RFD315 القانون الدستوريالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 ة التدريسطريق
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
4 

 السنة الدراسية: 
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

اكتساب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 ا.القدرة على ربط البعد النظري ألي نظام سياسي مع واقع العالقات الدولية وتطوراهت

حتليل نقاط القوة والضعف يف :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 .وتأثرياهتا يف مسار العالقات الدولية النمااج السياسية الكربى

 :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
على أثرياهتا لألنظمة السياسية املختلفة وتاكتساب القدرة على تطبيق املعطيات النظرية 

 واقع العالقات الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  استخدام ما توصلت إلي  التيارات السياسية من نتائج على واقع أداء النظم
 السياسية يف إطار تطور العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 بريطانيا.النظام السياسي الربملاين يف  
 .النظام السياسي الرئاسي يف الواليات املتحدة األمريكية 
 النظام السياسي املختلط يف فرنسا 
 .النظام السياسي االشرتاكي يف الصني الشعبية 
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 ساعة معتمدة( 3: )مهارات التواصل
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD424 رمز المقرر: مهارات التواصل اسم المقرر
  -المتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
4 

 السنة الدراسية: 
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 ية يف اجلامعةيتم حتديده من قبل إدارة الكلالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

معرفة  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
اآلخرين عن طريق رصد وحتليل إمياءات اجلسم والتعابري واستيعاب أسية احرتام الذات 

 والثقة عند التواصل مع اآلخرين.
اكتساب القدرة على التصور  : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 وإعمال اخليال للحصول على أفكار وآراء اآلخرين ومعاين تصرفاهتم.
القدرة : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 على التعامل مع اآلخرين وتقدمي الذات بأفضل صورة.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  فهم اآلخرين والقدرة على التعامل معهم وفق تصورات حمددة هتدف إإ
 ينة.حتقيق غايات مع

 مفردات المنهاج

 .وسائل التواصل مع اآلخرين 
 .مفهوم القوة ووسائل التعبري عنها 
 .مفهوم الثقة بالنفس ووسائل التعبري عنها 
 .علم لغة اجلسد وضبط النفس 
 .استخدام وسائل االتصال اللفظية وغري اللفظية 
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 ساعة معتمدة( 3: )نظريات العالقات الدولية
 متطلبات الكلية االلزامية ية والدبلوماسيةالعالقات الدول كلية

    RFD423 رمز المقرر: نظريات العالقات الدولية اسم المقرر
  RFD318 علم العالقات الدوليةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
4 

 السنة الدراسية: 
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل ٪( من عالمة املقرر:61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 النظريات األساسية يف العالقات الدولية وفحواها وتطبيقاهتا.

 فهماكتساب القدرة على :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 .وتطبيقاهتا املختلفة اهتا األساسيةنظريضمن إطار العالقات الدولية 

فهم  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
سياساهتم باملفاهيم النظرية اآلخرين وربط  الالعبني الدولينيسياسات الدول واملنظمات و 

 لعلم العالقات الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  يف فهم واقع السياسة الدوليةاستخدام املعرفة النظرية. 

 مفردات المنهاج

 .نظريات الليربالية والراديكالية 
 .نظريات الواقعية والواقعية اجلديدة 
 .النظريات اجلديدة يف العالقات الدولية 
 )تأثري هذه النظريات يف ا دث الدوي )دراسة تطبيقية 
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  ساعة معتمدة( 3): حقوق اإلنسان
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD422 رمز المقرر: حقوق اإلنسان اسم المقرر
  RFD316 القانون الدوي العام المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 يةمسائل تطبيقالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
4 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .ليني٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فص41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
معىن حقوق اإلنسان وا ريات األساسية وفحواها وضماناهتا الدستورية والقواعد 

 الوطين والدوي.واملؤسسات الناظمة  ماية هذه ا قوق على الصعيدين 
اكتساب القدرة على حتديد ما :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

يتمتع ب  الفرد من حقوق وحريات عامة وترسيخ ثقافتها وأسية احرتامها يف أنظمة 
 وسلوكيات الدول وا كومات واملؤسسات الدولية.

التعامل : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
مع الوسائل املشروعة  فظ حقوق اإلنسان وآليات محايتها سواء على الصعيد الوطين أو 

 الدوي يف ظل االعتبارات السياسية والظروف الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  نية ووسائل محايتها ضمن فهم معىن ا قوق وا ريات العامة وضماناهتا القانو
 إطار تطور العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 التعريف رقوق اإلنسان وتطورها التارخيي. -
 النظريات املتعلقة رقوق اإلنسان وتطبيقاهتا. -
 املصادر القانونية  قوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدوي. -
 ارها.ماهية املسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان وآث -
 آليات محاية حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين والدوي. -
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  ساعة معتمدة( 3): المنظمات والتكتالت الدولية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD527 رمز المقرر: املنظمات والتكتالت الدولية اسم المقرر
   RFD316 القانون الدوي العام المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
5 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 رر.بالتنسيق مع أستاا املق2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 وخصوصًا ما يتعلق بظاهرة املنظمات واألحالف والتكتالت الدولية أسس التنظيم الدوي

 وأسها منظمة األمم املتحدة.
حتليل دور املنظمات والتكتالت :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 الدولية يف حتديد مسار العالقات الدولية.
 :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 كتساب القدرة على ممارسة العمل السياسي والدبلوماسي ضمن إطار التنظيم الدوي.ا 
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:   اإلحاطة بآلية عمل املنظمات والتكتالت الدولية والتعامل معها ويف ظلها
 لدولية والدبلوماسية.كوهنا فاعاًل أساسياً يف إطار تطور العالقات ا

 مفردات المنهاج

 التعريف باملنظمات والتكتالت الدولية وتطورها. -
 أجهزة املنظمات والتكتالت الدولية وآلية عملها. -
 منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة. -
 حلف مشال األطلسي / الناتو/. -
 املنظمات الدولية غري ا كومية. -

 

 
 



 44صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 عة معتمدة(سا 3: )صنع القرار السياسي
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD525 رمز المقرر: صنع القرار السياسي اسم المقرر
  RFD423 نظريات العالقات الدوليةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 يقيةمسائل تطبالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
5 

 السنة الدراسية: 
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .ن فصليني٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختباري41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

فهم آلية اختاا  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 القرار السياسي وتأثريات ال  ضمن إطار تطور العالقات الدولية.

رة على حتليل أسباب اكتساب القد:  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 اختاا القرار السياسي وآليات اعتماده وتطبيقات  وحتديد مؤثرات  على مسار العالقات الدولية.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
 ق األهداف املتوخاة.يالقدرة على اختاا القرار السياسي وفق آليات حتق

 GENERAL AND TRANSFERABLEلقابلة لالنتقال المهارات العامة وا
SKILLS: . معرفة جدوى القرار السياسي وحتقيق اهلدف من 

 مفردات المنهاج

 وتصنيفات  املختلفة مفهوم القرار السياسي. 
 .التمييز بني القرار السياسي والقرارات األخرى 
 نظريات بناء القرار السياسي. 
 .مراحل صنع القرار السياسي 
 مثلة من القرارات السياسية وإجراء نقد حتليلي هلا.دراسة أ 
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 ساعة معتمدة( 3: )االستراتيجية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD526 رمز المقرر: االسرتاتيجية اسم المقرر
   RFD317 الفكر السياسيالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
5 

 السنة الدراسية: 
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 ريقة االمتحانط
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 مفهوم االسرتاتيجية ومضموهنا ودورها يف تطور العالقات الدولية.

استيعاب آليات بناء :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 ات سواء على مستوى الدول أو املؤسسات الدولية.ياالسرتاتيج

تطبيق : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
 .املعرفة النظرية آلليات بناء االسرتاتيجيات وتطبيقاهتا على واقع العالقات الدولية

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 
SKILLS:  على واقع  ااالسرتاتيجية يف صنع القرار السياسي وتأثرياهت ىتوظيف الرؤ

 العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 وتطورها ةيتعريف االسرتاتيج. 
 .االسرتاتيجية وعلم االجتماع السياسي 
 وعناصره سرتاتيجيمراحل صنع القرار اال. 
 .فعالية االسرتاتيجية ودور الالعبني الدوليني يف حتديد عناصرها 
 العسكري.. ،االسرتاتيجية ومفهوم األمن: االقتصادي 
 .التوقعات )التنبؤ( واالسرتاتيجية 
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 ساعة معتمدة( 3: )القانون الدولي اإلنساني
 االلزاميةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

       RFD528 رمز المقرر: القانون الدوي اإلنساين اسم المقرر
   RFD422 حقوق اإلنسانالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر: 
5 

 السنة الدراسية: 
3 

الكتاب 
 للمقرر المرجعي

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
القواعد القانونية اهلادفة إإ محاية حقوق ضحايا النزاعات املسلحة واألعيان املدنية وحتديد طرق 

 القتال واألسلحة احملظرة.
د اكتساب القدرة على فهم القواع: INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

حقوق وواجبات األسرى واجلرحى  وبيانالقانونية الناظمة للنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية 
 .وغريهم من ضحايا النزاعات املسلحة واملدنيني

حتديد : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
نتهاكات وطرق اصالح الضرر، قواعد محاية ضحايا النزاعات املسلحة وآليات التنفيذ وبيان اال

مما يؤمن الكادر القانوين املؤهل للعمل لدى املنظمات الدولية وغري ا كومية املختصة يف هذا 
 اجملال.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: تطبيقها مما  بيان القواعد اهلادفة إإ محاية ضحايا النزاعات املسلحة وحتديد آليات

يسهم يف التأهيل القانوين للكوادر اليت بجمكاهنا التعامل مع هذا املوضوع على الصعيدين الوطين 
 والدوي.

 مفردات المنهاج

 التعريف بالقانون الدوي اإلنساين وتطوره. -
 مصادر القانون الدوي اإلنساين -
 مفهوم النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية. -
 ظرة يف النزاعات املسلحة.األسلحة احمل -
 قواعد محاية ضحايا النزاعات املسلحة. -
 آليات تنفيذ القانون الدوي اإلنساين. -
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  ساعة معتمدة( 3): القانون الدولي االقتصادي
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RFD529 رمز المقرر: القانون الدوي االقتصادي اسم المقرر
   RFD316 القانون الدوي العامالمتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
5 

 السنة الدراسية:
2 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 امعةيتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
القواعد القانونية الناظمة للعالقات الدولية االقتصادية وآليات عمل املؤسسات الدولية 

 االقتصادية مثل املنظمات والتكتالت الدولية والشركات متعددة اجلنسيات.
اكتساب املعرفة القانونية الالزمة :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 التجارية واملالية والنقدية ومتتني أسس التعاون االقتصادي الدوي.إلدارة شؤون التبادالت 
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

القدرة على التعامل القانوين ضمن إطار العالقات الدولية االقتصادية وتأهيل جيل 
 متخصص يف جمال إدارة هذه العالقات.

 GENERAL AND TRANSFERABLEة لالنتقال المهارات العامة والقابل
SKILLS:  بيان القواعد واآلليات اليت حتكم العالقات الدولية االقتصادية والتعامل مع متغرياهتا

 وفق أسس قانونية ثابتة.

 مفردات المنهاج

 التعريف بالقانون الدوي االقتصادي وتطوره التارخيي. -
 خصائص القانون الدوي االقتصادي ومصادره. -
 تنظيم االستثمارات األجنبية وقواعد محايتها. -
 قيود ا ماية التجارية وأسعار الصرف. -
 املنظمات والتكتالت الدولية االقتصادية واملالية. -
 تسوية النزاعات الدولية االقتصادية. -
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 ساعة معتمدة( 3: )تسوية النزاعات الدولية
 االلزامية متطلبات الكلية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD530 رمز المقرر: تسوية النزاعات الدولية اسم المقرر
  RFD316 القانون الدوي العام المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
5 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 جعي للمقررالمر 

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .ل٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شام61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية وطبيعت  اآلمرة مع بيان أهم األحكام املتعلقة بالتسوية 

 الودية وغري الودية للنزاعات الدولية واثرها يف إطار تطور العالقات الدولية.

اكتساب القدرة على ترسيخ أسس : INTELLECTUAL SKILLSيةالمهارات الذهن
ا ل السلمي للنزاعات الدولية وبيان فوائده يف متتني أواصر التعاون والتعاضد بني الدول 

 والشعوب جتنباً ألهوال ا روب وحفظاً للسلم واألمن الدوليني.
تأهيل  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية

لكادر القانوين والسياسي املتخصص يف إبراز معامل التسوية السلمية للنزاعات الدولية ووسائلها والعمل وفق ا
 مقتضاها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  فهم فحوى التسوية السلمية للنزاعات الدولية وضرورة ارسائها على صعيد العالقات

 .لية وتطوير وسائلها مبا يتالءم مع املتغريات الدولية املعاصرةالدو 

 مفردات المنهاج

 التعريف مببدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية. -
 أحكام الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة. -
 أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. -
 الدولية. الوسائل الدبلوماسية والسياسية لتسوية النزاعات -
 الوسائل القضائية والتحكيمية لتسوية النزاعات الدولية. -
 الوسائل غري الودية لتسوية النزاعات الدولية. -
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 ساعة معتمدة( 3: )السياسة الخارجية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD631 رمز المقرر: السياسة اخلارجية  اسم المقرر
    RFD526 االسرتاتيجيةالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 تنسيق مع أستاا املقرر.بال2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

ب استيعا : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 معىن السياسة اخلارجية وحمدداهتا ضمن إطار العالقات الدولية.

تأثري العوامل السياسية اخلارجية :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 تطور العالقات الدولية. يف

 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
السياسي على العالقات اخلارجية يف ميدان اكتساب القدرة على استخدام وسائل التأثري 

 العالقات الدولية.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS: .حتليل القرار السياسي وتطبيقات  ضمن إطار العالقات الدولية 

 مفردات المنهاج

 .مفهوم السياسة اخلارجية 
 .نظريات السياسة اخلارجية 
 لسياسة اخلارجية.عوامل ا 
 .حمددات السياسة اخلارجية 
 .مؤثرات السياسة اخلارجية 
 .نتائج السياسة اخلارجية 
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 ساعة معتمدة( 3: )القانون الدبلوماسي والقنصلي
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD632 رمز المقرر: القانون الدبلوماسي والقنصلي اسم المقرر
 RFD316 القانون الدوي العامالمتطلب السابق:  2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 جلامعةيتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف االمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

االملام  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
بالقواعد القانونية الدولية الناظمة للعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وخصوصاً بنود اتفاقييت 

 م حول العالقات الدبلوماسية والقنصلية.1963و  1961فيينا لعام 
فهم العالقات الدبلوماسية  : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

ر العالقات الدولية، واملستندة أساسًا إإ األعراف والقنصلية ودورها املهم يف تطو 
 واجملامالت قبل تقنني قواعدها يف اتفاقيات فيينا.

 :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 
اكتساب القدرة على ممارسة العمل الدبلوماسي والقنصلي والتعامل مع قواعد القانون 

 مبا ال يتعارض مع املصلحة الوطنية واستقرار اجملتمع الدوي.و الدوي الناظمة هلذا الشأن 
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  فهم القواعد الناظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي والتعامل من خالهلا مع
 املستجدات الدولية وتطوراهتا.

 مفردات المنهاج

 ات الدبلوماسية والقنصلية وتطورها.التعريف بالعالق 
 .هيئات العالقات الدبلوماسية والقنصلية 
 .تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي واهناؤه 
 .مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية وواجباهتا 
 .ا صانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية 
 .القانون الدوي الناظم لعمل البعثات اخلاصة 
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 ساعة معتمدة( 3): ات اإلقليمية وااليديولوجيةالمنظم
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD633 رمز المقرر: املنظمات اإلقليمية واإليديولوجية اسم المقرر
 RFD316     القانون الدوي العامالمتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 ريقة التدريسط
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
ليمية أسس التنظيم اإلقليمي وااليديولوجي، وخصوصًا فيما يتعلق بظاهرة املنظمات اإلق

 وااليديولوجية أو العقائدية.
اكتساب القدرة على حتليل دور :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

 املنظمات اإلقليمية وااليديولوجية يف حتديد مسار العالقات الدولية املعاصرة.
 : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

 لدبلوماسي ضمن إطار التنظيم اإلقليمي والعقائدي والتعامل مع .ممارسة العمل السياسي وا
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال 

SKILLS:  ًاإلحاطة بآلية عمل املنظمات اإلقليمية وااليديولوجية والتعامل معها ويف ظلها كوهنا فاعال
 الدبلوماسية.أساسياً ضمن إطار تطور العالقات الدولية و 

 مفردات المنهاج

 التعريف بالتنظيم اإلقليمي وااليديولوجي وتطوره. -
 أجهزة املنظمات اإلقليمية وااليديولوجية وآلية عملها. -
 جامعة الدول العربية -
 منظمة الدول األمريكية -
 االحتاد األوريب -
 االحتاد االفريقي -
 منظمة التعاون اإلسالمي -
 حركة عدم االحنياز -
 لفرانكوفونيةالكومنولث وا -
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  ساعة معتمدة( 3): القانون الدولي الجزائي
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RFD634 رمز المقرر: الدوي اجلزائي القانون اسم المقرر
 RFD528 القانون الدوي اإلنساينالمتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 ة التدريسطريق
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
م الدولية القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية والدولية حول قمع اجلرائ

 واختصاص احملاكم اجلنائية الدولية وجملس األمن الدوي يف هذا الشأن.

وغريها  حتديد مفهوم اجلرمية الدولية: INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية 
االنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانون الدوي اإلنساين واإلجراءات واألصول الواجب اتباعها يف من 

 واالنتهاكات واملعاقبة عليها. قمع هذه اجلرائم
اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية 

القدرة على كشف اجلرائم الدولية ومتابعة اجراءات التحقيق واحملاكمة بشأهنا وحتديد اجلهات 
 املختصة لقمع هذه اجلرائم واملعاقبة عليها.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

SKILLS:  فهم معىن املالحقة والتحقيق واحملاكمة يف قمع اجلرائم الدولية وخصوصًا تل  املرتكبة
 يف فرتة النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.

 مفردات المنهاج

 التعريف بالقانون الدوي اجلزائي وتطوره. -
 مفهوم اجلرمية الدولية وأركاهنا. -
 ضد اإلنسانية. اجلرائم -
 جرائم ا رب والعدوان. -
 جرمية اإلبادة اجلماعية. -
 احملاكم اجلنائية الدولية. -
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  ساعة معتمدة( 3): العالقات الدولية االقتصادية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

 RFD635 رمز المقرر: العالقات الدولية االقتصادية اسم المقرر
 RFD529 االقتصادي القانون الدويالمتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 عةيتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب واقع  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
العالقات االقتصادية اليت تتجاوز ا دود الوطنية سواء أكانت تبادالت جتارية أو مالية ونقدية أو خدماتية، 

 وارتباطها الوثيق بغريها من املؤثرات الدولية املتبادلة.
اكتساب القدرة على فهم مظاهر االنتظام : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية

ختالل يف مسار العالقات الدولية االقتصادية ومدى تطابق هذه العالقات مع األحكام الناظمة وعوامل اال
 هلا وتأثرياهتا على تطور العالقات الدولية بصورة عامة.

حتليل واقع : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
تكوين الكادر املؤهل ملمارسة العمل االقتصادي العالقات الدولية االقتصادية وفهم مكنوناهتا كي يتسىن 

 الدوي وفق ما تتطلب  األحكام الناظمة ل .
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

SKILLS:  فهم ما حيصل على صعيد تطور العالقات الدولية االقتصادية وحتديد مساراهتا وآلية حدوثها
 العالقات الدولية بصورة عامة. ومدى توافقها مع واقع

 مفردات المنهاج

 مفهوم العالقات الدولية االقتصادية وتطورها. -
 االختالف بني العالقات االقتصادية الدولية والداخلية. -
 العوامل احملددة لطبيعة العالقات الدولية االقتصادية. -
 النظريات السائدة يف إطار العالقات الدولية االقتصادية. -
 ديونية واملساعدات الدولية.ظاهرة امل -
 النظام االقتصادي الدوي. -
 مفاهيم العوملة واخلصخصة.... -
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  ساعة معتمدة( 3): فن التفاوض
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD636 رمز المقرر: فن التفاوض اسم المقرر
 RFD530 تسوية النزاعات الدولية طلب السابق:المت 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
6 

 السنة الدراسية:
3 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. ضافي:المرجع اإل  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
الواجب توافرها لدى املفاوض وأساليب التفاوض ومراحل  مفهوم التفاوض وضوابط  والصفات 

 واألهداف املتوخاة.

فهم معىن التفاوض وأساليب ، : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 وخصوصاً ما يتعلق بصفات املفاوض اليت حتتاج إإ مهارات اهنية وعملية غاية يف الدقة والرتكيز.

اكتساب  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
القدرة على ممارسة العمل التفاوضي وتطوير املهارات التفاوضية بصورة موضوعية وشخصية حتقيقاً 

 لألهداف املتوخاة من االخنراط يف عملية التفاوض.
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

SKILLS:  واساليبها واملهارات الواجب توافرها يف عملية التفاوض حتديد معىن املفاوضات
 .ولدى شخص املفاوض مبا حيقق األهداف املتوخاة من عملية التفاوض

 مفردات المنهاج

 مفهوم املفاوضات وتطورها التارخيي. -
 أشكال املفاوضات ومراحلها. -
 أساليب التفاوض وقيودها. -
 مهارات التفاوض وحدودها. -
  .صفات املفاوض وقدرات -
 األهداف املتوخاة من التفاوض. -
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  ساعة معتمدة( 3): قضايا دولية معاصرة
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD737 رمز المقرر: قضايا دولية معاصرة اسم المقرر
  RFD105 علم السياسة المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 نطريقة االمتحا
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
ي للعالقات األحداث العاملية وحتديد أسباب حصوهلا وطرق معاجلتها ضمن إطار التنظيم الدو 

 الدولية وخصوصاً ما يتعلق ببعض الظواهر املتأصلة يف حياتنا املعاصرة.

حتليل أسباب حصول بعض القضايا : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
الدولية املؤثرة ضمن إطار العالقات الدولية املعاصرة، ودراسة عوامل نشوئها وتطورها وكيفية 

 التعامل معها.
اكتساب  :PROFESSIONAL AND PRACTICALات المهنية والعمليةالمهار 

القدرة على التصدي ملعاجلة بعض القضايا الدولية املعاصرة اليت تؤثر بشكل جذري يف مسار 
 العالقات الدولية.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  لية وحتليل عناصرها وسبل مواجهتها ضمن فهم ما حيصل يف العامل من قضايا دو

 .إطار علم العالقات الدولية والقانون الدوي

 مفردات المنهاج

 مفهوم القضايا الدولية املعاصرة وحتليل عناصرها. -
 طرق دراسة القضايا الدولية املعاصرة. -
دراسة بعض القضايا الدولية املعاصرة )اإلرهاب، العوملة، صراع ا ضارات، حوار  -

اهلجرة،  ، حقوق األقليات، حقوق األجانب،ضارات، حقوق املرأة، حقوق الطفلا 
 اللجوء...(.
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  ساعة معتمدة( 3): تاريخ العرب المعاصر

 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية
     RFD738 رمز المقرر: تاريخ العرب املعاصر اسم المقرر

    RFD210 علم التاريخ المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 ر.بالتنسيق مع أستاا املقر 2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

اكتساب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 ب األزمات اليت مير عا العامل العريب من خالل معرفة وقائع تارخيية حمددة.القدرة على فهم أسبا

ربط ا دث التارخيي العريب بأسباب   : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 املوجبة.

ربط واقع : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 .يف الوطن العريب يةا دث السياسي املعاصر بأسباب  التارخي
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

SKILLS: للوطن العريب قراءة ا دث التارخيي يف سياق  العام لبناء سياسات مستقبلية. 

 مفردات المنهاج

 العرب والسلطنة العثمانية. -
 العرب يف فرتة االنتداب. -
 التاريخ السياسي لبالد الشام. -
 لتاريخ السياسي لبالد الرافدين.ا -
 التاريخ السياسي لدول اخلليج العريب. -
 التاريخ السياسي لبالد املغرب العريب. -
 التاريخ السياسي ملصر والسودان. -
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  ساعة معتمدة( 3): العالقات السورية الخارجية
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

    RFD739 رمز المقرر: العالقات السورية اخلارجية اسم المقرر
   RFD631    السياسة اخلارجية المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةمعتمد: المرجع ال
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 يةالتعليم

معرفة تاريخ  KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم  
 السياسة اخلارجية لسورية وتبدالهتا ومؤثراهتا وموقعها ضمن العالقات الدولية املعاصرة. 

اكتساب القدرة على حتليل قرارات   INTELLECTUAL SKILLS المهارات الذهنية
 .اطن ضعفها وقوهتا ومستقبلهاالسياسات اخلارجية لسورية وتطورها وحتديد مو 

 PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية:  
 ومستقبلها متهيداً للتعامل معها ومن خالهلا. تقييم السياسة اخلارجية لسورية

  GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

SKILLS : ة وأهدافها ودورها يف إطار العالقات الدولية م السياسة اخلارجية لسوريهف
 املعاصرة.

 مفردات المنهاج

 .تاريخ السياسة اخلارجية لسورية 

 .عوامل حتديد السياسة اخلارجية لسورية 

 .صنع السياسة اخلارجية لسورية 

 .مواطن قوة وضعف السياسة اخلارجية لسورية 

 .مؤثرات السياسة اخلارجية لسورية 

  جية لسورية يف إطار العالقات الدولية.موقع السياسة اخلار 

 .مستقبل السياسة اخلارجية لسورية 
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  ساعة معتمدة( 3): اإلعالم والرأي العام
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

      RFD741 رمز المقرر: اإلعالم والرأي العام اسم المقرر
  RFD424 مهارات التواصل المتطلب السابق: 2ملي: ع 2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. ع اإلضافي:المرج  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

اكتساب  KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING  المعرفة والفهم  
 وآلية تأثريها على الرأي العام  وأنواعها ائل االعالم وس القدرة على حتديد مفهوم

استخراج املعلومة اليت ترمي وسائل  INTELLECTUAL SKILLS  المهارات الذهنية
 للتأثري على الرأي العام. إإ تسويقهااالعالم 

 PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية:  
 .اليت تؤثر على الرأي العامإلعالم و لوسائل ا فهم اللغة السياسية 

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال: 

SKILLS  واستثماره من خالل الرأي العام اإلعالمي كيفية صنع ا دثستيعاب  ا. 

 مفردات المنهاج

 تعريف بوسائل االعالمال. 
 .مفهوم الرأي العام وطريقة بناءه 
  صنع الرأي العامدور الصحافة يف 
  عامالرأي الالتلفزيون وتأثريه على صناعة 

 الوسائل املعاصرة يف االتصاالت ومؤثراهتا يف الرأي العام 
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  ساعة معتمدة( 3): الصراع العربي / الصهيوني
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

      RFD740 رمز المقرر: الصراع العريب / الصهيوين اسم المقرر
   RFD316   القانون الدوي العام المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 قبل إدارة الكلية يف اجلامعةيتم حتديده من المرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

سباب األ فهم : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 الفعلية للصراع العريب / الصهيوين وأسيت  ضمن إطار تطور العالقات الدولية املعاصرة.

استيعاب مجيع جوانب الصراع العريب / : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
لق بالقضية الفلسطينية اليت تشكل الصهيوين من الناحيتني السياسية واالسرتاتيجية، وخصوصًا فيما يتع

 جوهر هذا الصراع وهتديدات  على مصري األمة العربية واإلسالمية.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
القدرة على حتليل عناصر الصراع العريب / الصهيوين واستيعاب عوامل  مما ميكن من مواجهت  على مجيع 

 ن إطار العالقات الدولية.الصعد ضم
 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال

SKILLS:  فهم طبيعة الصراع العريب / الصهيوين وتداعيات  على مصري الوطن العريب واألمة اإلسالمية
 .واكتساب القدرة الذهنية والعملية ملواجهت 

 مفردات المنهاج

 غرافية للصراع العريب / الصهيوين.العوامل التارخيية واجل -
 العوامل السياسية واالسرتاتيجية للصراع العريب / الصهيوين. -
 عوامل اخفاق الشرعية الدولية يف مواجهة الصراع العريب / الصهيوين. -
 احنياز الواليات املتحدة االمريكية ألطماع الكيان الصهيوين. -
 .املواقف األوربية من الصراع العريب / الصهيوين -
 قرارات جملس األمن الدوي واجلمعية العامة لألمم املتحدة خبصوص الصراع العريب / الصهيوين. -
 رث القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع العريب / الصهيوين. -
 تداعيات الصراع العريب / الصهيوين على تطور العالقات الدولية املعاصرة. -
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  (ساعة معتمدة 3): المنهجية العلمية
 متطلبات الكلية اإللزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

       RFD742 رمز المقرر: املنهجية العلمية اسم المقرر
 - المتطلب السابق: 2عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 مسائل تطبيقيةالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
7 

 لدراسية:السنة ا
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .امتحان فصلي حتريري شامل ٪( من عالمة املقرر: عن طريق61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب مجيع  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
عناصر البحث العلمي وإشكاليت  وأهداف  ومدارس  املختلفة واملناهج املتبعة إلعداد األراث 

 العلمية مبا حيقق األهداف املتوخاة علمياً وعملياً.

اكتساب القدرة على فهم معىن البحث : INTELLECTUAL SKILLSةالمهارات الذهني
العلمي واسلوب اجرائ  مبا يتفق مع األصول املتبعة واملناهج املعتمدة يف إعداد الدراسات األكادميية، 

 وخصوصاً فيما يتعلق بدراسات علم العالقات الدولية والدبلوماسية.
إجراء : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية

البحث العلمي وفق منهجية واضحة املعامل، سواء من حيث حتديد العناصر النظرية للبحث العلمي، أو بججراء 
 واضحة.العلمية و الثوابت الستبيانات اات العملية واالتطبيقات الاكاة و احمل

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: م معىن البحث العلمي وحتديد أهداف  وعناصره، وبيان موضوع املنهجية العلمية وأساليبها فه

 .وكيفية تطبيقاهتا العملية

 مفردات المنهاج

 مفهوم البحث العلمي وأهداف . -
 وطرق حتديدها. العلمي إشكالية البحث -
 ، اخلامتة...(.املنتعناصر البحث العلمي )املقدمة،  -
 مانة العلمية.واألواملراجع التوثيق  -
 مناهج إعداد البحث العلمي. -
 أسلوب كتابة البحث العلمي وطباعت . -
 مناقشة البحث العلمي والدفاع عن . -
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  ساعة معتمدة( 3): مشروع التخرج
 متطلبات الكلية االلزامية العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

     RFD848 رمز المقرر: مشروع التخرج اسم المقرر
  RFD742 املنهجية العلمية المتطلب السابق: 6عملي:  -نظري:  عات الفعليةالسا

  ساعة معتمدة 114واجتياز                

 طريقة التدريس
 -النظري: 
 رث التخرجالعملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 ارة الكلية يف اجلامعةيتم حتديده من قبل إدالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب طرق  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
إجراء مشاريع التخرج يف مرحلة اإلجازة اجلامعية وفقًا لألصول املعتمدة يف إعداد األراث العلمية 

 مبناهجها املختلفة.

اكتساب القدرة على اختيار موضوع : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
ولية والدبلوماسية، واعتماده كبحث علمي كي بجشكالية حمددة ضمن إطار دراسة العالقات الد

 يتم إعداده ومناقشت  وفقاً لألصول األكادميية.
إجراء : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية

أراث علمية يف العالقات الدولية والدبلوماسية مبا يتفق مع املناهج املتبعة يف إعداد الدراسات 
 يساعد على إبراز مكامن املعلومات املتلقاة واستثمارها جبوانبها املختلفة.اجلامعية، وهذا ما 

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  اكتساب القدرة على إجراء البحث العلمي من الناحيتني النظرية والعملية ضمن إطار

 االختصاص األكادميي للطالب.

 جمفردات المنها 

 اختيار مشروع التخرج بجشراف أستاا معتمد حسب األصول. -
 حتديد إشكالية املوضوع املقرتح ملشروع التخرج وضبطها. -
 بيان عناصر مشروع التخرج وخطة البحث ومنهجيت . -
 حتديد طرق إعداد مشروع التخرج ومراحل تنفيذه. -
 مناقشة مشروع التخرج والدفاع عن . -
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  ساعة معتمدة( 2): العربية /العربيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

      RFDE1 رمز المقرر: العالقات العربية / العربية اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
بني الدول العربية وتطورها ومدى تأثريها يف حتديد مسار العالقات  القائمة فحوى العالقات

 الدولية.

اكتساب القدرة على فهم طبيعة :  INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
العالقات العربية / العربية جبميع جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية واسباب تعثرها 

 وضعف تأثرياهتا يف مسار العالقات الدولية.
حتليل  :PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية

ول العربية وشعوعا وحتديد مكامن ضعفها والعقبات اليت مجيع جوانب العالقات ما بني الد
 تواجهها وكيفية معاجلتها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: مسار  فهم طبيعة العالقات العربية / العربية وتطورها وضعف تأثرياهتا يف حتديد

 العالقات الدولية.

 مفردات المنهاج

 ر العالقات العربية / العربية.تطو  -
 فحوى العالقات العربية / العربية. -
 عوامل ضعف العالقات العربية / العربية. -
 أثر العالقات العربية يف تطور مسار العالقات الدولية. -
 سس متتني أواصر العالقات العربية / العربية.أ -
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  ساعة معتمدة( 2): العربية /اآلسيويةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  قات الدولية والدبلوماسيةالعال كلية

         RFDE2 رمز المقرر: العالقات العربية / اآلسيوية اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل٪( من عالمة املقرر61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .طبيعة العالقات القائمة بني العامل العريب وحميط  اآلسيوي وتطورها

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالقات الدولية بني العامل العريب وحميط  واقع عملي 

 اآلسيوي.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 القدرة على حتليل طبيعة العالقات العربية / اآلسيوية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEابلة لالنتقالالمهارات العامة والق
SKILLS: .ًفهم تطور العالقات العربية / اآلسيوية وبيان أسس ترسيخها مستقبال 

 مفردات المنهاج

 .تاريخ العالقات العربية / اآلسيوية 
 .طبيعة العالقات العربية / اآلسيوية 
 .تطور العالقات العربية / اآلسيوية 
 / اآلسيوية. مؤثرات العالقات العربية 
 .عوامل القوة والضعف يف العالقات العربية / اآلسيوية 
 .مستقبل العالقات العربية / اآلسيوية 
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  ساعة معتمدة( 2): العربية /اإلفريقيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

        RFDE3 لمقرر:رمز ا العالقات العربية /األفريقية اسم المقرر
  RFD631     السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 اجلامعةيتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف المرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .طبيعة العالقات القائمة بني العامل العريب وحميط  اآلسيوي وتطورها

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
واقع عملي حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالقات الدولية بني العامل العريب وحميط  

 األفريقي.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALهارات المهنية والعمليةالم
 القدرة على حتليل طبيعة العالقات العربية / األفريقية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: سس ترسيخها مستقبالً.فهم تطور العالقات العربية / االفريقية وبيان أ 

 مفردات المنهاج

 .تاريخ العالقات العربية / االفريقية 
 .طبيعة العالقات العربية / االفريقية 
 .تطور العالقات العربية / االفريقية 
 .مؤثرات العالقات العربية / االفريقية 
 .عوامل القوة والضعف يف العالقات العربية / االفريقية 
 االفريقية. مستقبل العالقات العربية / 

 
 



 65صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

  ساعة معتمدة( 2): العربية /األميركيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

            RFDE5 رمز المقرر: العالقات العربية /األمريكية اسم المقرر
  RFD631 رجيةالسياسة اخلا المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 انطريقة االمتح
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .طبيعة العالقات القائمة بني العامل العريب ودول القارة األمريكية وتطورها

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع  : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
واقع عملي حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالقات الدولية بني العامل العريب والقارة 

 األمريكية.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 بيعة العالقات العربية / األمريكية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.القدرة على حتليل ط

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  فهم تطور العالقات العربية / األمريكية وبيان أسس ترسيخها مستقباًل لتطوير هذه
 العالقات.

 مفردات المنهاج

 ربية / األمريكية.تاريخ العالقات الع 
 .طبيعة العالقات العربية / األمريكية 
 .تطور العالقات العربية / األمريكية 
 .مؤثرات العالقات العربية / األمريكية 
 .عوامل القوة والضعف يف العالقات العربية / األمريكية 
 .مستقبل العالقات العربية / األمريكية 

 
 



 66صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

  تمدة(ساعة مع 2): العربية /األوربيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

       RFDE4 رمز المقرر: العالقات العربية /األوربية اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المقترح للمقرر:المستوى 
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل ٪(61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
فحوى العالقات العربية مع الدول األوربية واالحتاد األوريب ودراسة عوامل قوهتا وضعفها ومدى 

 .اسهامها يف تطور العالقات الدولية

اكتساب القدرة على فهم طبيعة  :INTELLECTUAL SKILLSالذهنيةالمهارات 
العالقات العربية / األوربية جبميع جوانبها السياسية واالقتصادية وغريها، وحتديد مؤثراهتا املختلفة 

 ضمن إطار تطور العالقات الدولية.

حتليل : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
العالقات العربية / األوربية مما ميهد للبحث عن عناصر ضعفها وحتديد السبل مجيع جوانب 

 الكفيلة مبعاجلتها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  فهم طبيعة العالقات العربية / األوربية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ضمن إطار العالقات

 الدولية املعاصرة.

 مفردات المنهاج

 .طبيعة العالقات العربية / األوربية 
 .تطور العالقات العربية / األوربية 
 .عوامل التأثري يف العالقات العربية / األوربية 
 .اتفاقات الشراكة األوربية / املتوسطية 
 .أثر العالقات العربية / األوربية يف تطور العالقات الدولية املعاصرة 
  بية / األوربية.مستقبل العالقات العر 



 67صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 
  ساعة معتمدة( 2): العربية /الروسيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

          RFDE6 رمز المقرر: العالقات العربية /الروسية اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .طبيعة العالقات القائمة بني العامل العريب وروسيا االحتادية وتطورها

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع : INTELLECTUAL SKILLSت الذهنيةالمهارا
واقع عملي حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالقات الدولية بني العامل العريب وروسيا 

 االحتادية.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 ت العربية / الروسية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.القدرة على حتليل طبيعة العالقا

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: .ًفهم تطور العالقات العربية / الروسية وبيان أسس ترسيخها مستقبال 

 مفردات المنهاج

 .تاريخ العالقات العربية / الروسية 
 ية / الروسية.طبيعة العالقات العرب 
 .تطور العالقات العربية / الروسية 
 .مؤثرات العالقات العربية / الروسية 
 .عوامل القوة والضعف يف العالقات العربية / الروسية 
 .مستقبل العالقات العربية / الروسية 

 



 68صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

 
  ساعة معتمدة( 2): العربية /الصينيةالعالقات 
 االختياريةات الكلية متطلب العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

      RFDE7 رمز المقرر: العالقات العربية /الصينية اسم المقرر
   RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 ي للمقررالمرجع

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 .طبيعة العالقات القائمة بني العامل العريب والصني الشعبية

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
ات الدولية بني العامل العريب والصني واقع عملي حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالق

 الشعبية.

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 القدرة على حتليل طبيعة العالقات العربية / الصينية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: .ًفهم تطور العالقات العربية / الصينية وبيان أسس ترسيخها مستقبال 

 مفردات المنهاج

 .تاريخ العالقات العربية / الصينية 
 .طبيعة العالقات العربية / الصينية 
 .تطور العالقات العربية / الصينية 
 .مؤثرات العالقات العربية / الصينية 
 ة / الصينية.عوامل القوة والضعف يف العالقات العربي 
 .مستقبل العالقات العربية / الصينية 

 



 69صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

  ساعة معتمدة( 2): العربية /التركيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

       RFDE8 رمز المقرر: العالقات العربية / الرتكية اسم المقرر
   RFD631 السياسة اخلارجية تطلب السابق:الم -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر.2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أ المرجع اإلضافي:  ستاا املقرر.حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
وصًا خالل العهد العثماين وما بعده وتأثري هذه طبيعة العالقات العربية / الرتكية وتطورها، وخص

 العالقات يف حتديد مسار العالقات الدولية ومستقبلها.

اكتساب القدرة على فهم طبيعة : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
 العالقات العربية / الرتكية وعناصرها وبيان مواطن قوهتا وضعفها وحتديد مؤثراهتا املختلفة يف إطار

 تطور العالقات الدولية.

حتليل : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية
 مجيع جوانب العالقات العربية / الرتكية وأسباب تأرجحها شب  الدائم وسبل معاجلة نقاط ضعفها. 

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: قات العربية / الرتكية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ضمن إطار العالقات فهم فحوى العال

 الدولية املعاصرة.

 مفردات المنهاج

  العالقات العربية / الرتكية.طبيعة 
  العالقات العربية / الرتكية.تطور 
 .عوامل التأثري يف العالقات العربية / الرتكية 
 .أسباب تأرجح العالقات العربية / الرتكية 
 عالقات العربية / الرتكية يف تطور العالقات الدولية املعاصرة.أثر ال 
 .مستقبل العالقات العربية / الرتكية 

 



 71صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

  ساعة معتمدة( 2): العربية /اإليرانيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

        RFDE9 ر:رمز المقر  اإليرانية/ العالقات العربية  اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  الساعات الفعلية

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 بالتنسيق مع أستاا املقرر. 2يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

تيعاب اس : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
طبيعة العالقات العربية / اإليرانية وتطورها، وخصوصًا مع بلدان اخلليج واملشرق العريب، وتأثري 

 .هذه العالقات يف حتديد مسار العالقات الدولية ومستقبلها

اكتساب القدرة على فهم طبيعة :  INTELLECTUAL SKILLS المهارات الذهنية
عناصرها وبيان مواطن قوهتا وضعفها ومؤثراهتا املختلفة يف إطار تطور  العالقات العربية / اإليرانية وحتديد

 العالقات الدولية.
حتليل مجيع : PROFESSIONAL AND PRACTICALالمهارات المهنية والعملية

جوانب العالقات العربية / اإليرانية وأسباب تأرجحها مع بعض البلدان العربية وثباهتا مع دول عربية 
 اجلة نقاط ضعفها.أخرى وسبل مع

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS:  فهم فحوى العالقات العربية / اإليرانية وتطورها وحتديد مؤثراهتا ضمن إطار

 العالقات الدولية املعاصرة.

 مفردات المنهاج

  العالقات العربية / اإليرانية.طبيعة 
  اإليرانية. العالقات العربيةتطور / 
 .عوامل التأثري يف العالقات العربية / اإليرانية 
 .العالقات اإليرانية مع دول اخلليج العريب 
 .العالقات اإليرانية مع بالد املشرق العريب 
 .العالقات اإليرانية مع مصر وبالد املغرب العريب 
  ة.أثر العالقات العربية / اإليرانية يف تطور العالقات الدولية املعاصر 
 .مستقبل العالقات العربية / اإليرانية 



 71صفحة                                               الخطة الدرسية -كلية العالقات الدولية والدبلوماسية  -جامعة الشام الخاصة

  ساعة معتمدة( 3): العربية مع الواليات المتحدة األميركيةالعالقات 
 االختياريةمتطلبات الكلية  العالقات الدولية والدبلوماسية كلية

      RFDE10 رمز المقرر: العالقات العربية مع الواليات املتحدة األمريكية اسم المقرر
  RFD631 السياسة اخلارجية المتطلب السابق: -عملي:  2نظري:  اعات الفعليةالس

 طريقة التدريس
 حماضراتالنظري: 
 -العملي: 

 المستوى المقترح للمقرر:
8 

 السنة الدراسية:
4 

الكتاب 
 المرجعي للمقرر

 ملقرر.بالتنسيق مع أستاا ا2 يتم حتديده من قبل إدارة الكلية يف اجلامعةالمرجع المعتمد: 
دده أستاا املقرر. المرجع اإلضافي:  حيح

 طريقة االمتحان
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق إجراء اختبارين فصليني41)
 .٪( من عالمة املقرر: عن طريق امتحان فصلي حتريري شامل61)

المخرجات 
 التعليمية

استيعاب  : KNOWLEDGE AND UNDERSTANDINGالمعرفة والفهم
 القائمة بني العامل العريب والواليات املتحدة األمريكية طبيعة العالقات

مطابقة جمموعة املعلومات النظرية مع : INTELLECTUAL SKILLSالمهارات الذهنية
والواليات واقع عملي حقيقي يفرض  السياق التارخيي والفكري للعالقات الدولية بني العامل العريب 

 .املتحدة األمريكية

اكتساب : PROFESSIONAL AND PRACTICALة والعمليةالمهارات المهني
 القدرة على حتليل طبيعة العالقات العربية والواليات املتحدة األمريكية وحتديد مؤثراهتا ونتائجها.

 GENERAL AND TRANSFERABLEالمهارات العامة والقابلة لالنتقال
SKILLS: مريكية وبيان أسس ترسيخها فهم تطور العالقات العربية مع الواليات املتحدة األ
 مستقباًل.

 مفردات المنهاج

  األمريكية بصورة عامة. مع الواليات املتحدةتاريخ العالقات العربية 
  األمريكية.مع الواليات املتحدة طبيعة العالقات العربية 
  األمريكية.مع الواليات املتحدة تطور العالقات العربية 
  األمريكية.ات املتحدة مع الواليمؤثرات العالقات العربية 
  األمريكية.مع الواليات املتحدة عوامل القوة والضعف يف العالقات العربية 
  األمريكية.مع الواليات املتحدة مستقبل العالقات العربية 

 


