
 وم السياسيةلخطة الماجستير في العالقات الدولي في قسم الع
 ( ساعة معتمدة توزع على النحو التالي:36مسار الرسالة: ويتطلب ) -1

 ( ساعة معتمدة.18املواد اإلجبارية بواقع )  -

 ( ساعات متعمدة.9املواد االختيارية بواقع ) -

 ( ساعات معتمدة.9رسالة بواقع ) -

 ساعة معتمدة توزع على النحو التالي:( 36مسار الشامل: ويتطلب ) -2

 ( ساعة معتمدة.21املواد اإلجبارية بواقع ) -

 ( ساعة معتمدة.15املواد االختيارية بواقع ) -

وضرورة اجتياز االمتحان الشامل بعد إنها مجيع املتطلبات اإلجبارية واالختيارية                   

 بها يف جامعة مؤتة. بنجاح وفق تعليمات منح درجة املاجستري املعمول

 

 ( ساعة معتمدة:18المواد اإلجبارية بواقع ) -أ
 Theories of International Relations       ( نظريات العالقات الدولية 0605510) -1

  

 Theory of Foreign Policy( نظرية السياسة اخلارجية.               0605515)  -2         

 

 عالقات الدولية " باللغة اإلجنليزية.( دراسات يف ال0605520) -3

         Studies In International Relations in English 

 

 ( العالقات االقتصادية الدولية والنظام الدولي.0605525) -4

       International Economic Relations and International System     

                  

 ة والنظام الدولي. ( العومل0605530)  -5

         Globalization and International System    

                                                  

              Seminar on Diplomacy         ( حلقة حبث يف الدبلوماسية.0605535) -6



 

 ( ساعات معتمدة:9املواد االختيارية بواقع ) -ب   

 ( التنظيم الدولي واهليئات الدولية " باللغة اإلجنليزية".0605540) -1

                    ” in English”         International Institutions and Organization     

 ( القانون الدولي والبحث عن السالم.0605545) -2

      International Law and the Quest for peace. 

                                                   

 ( السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية 0605550) -3 

      United States Foreign policy.                                                                     

        
 ( أوروبا والسياسة الدولية.0605555)  -4

      Europe and International politics.                               

                                      

 ( السياسة اخلارجية لدول شرق آسيا ) اليابان والصني(.0605560) -5

     Foreign policy of the East Asia ( Japan and China). 

                                       
 ( السياسة اخلارجية للدول العربية.0605565) -6

     Foreign policy of Arab States   
                                                                       

 ( السياسة اخلارجية لدول الشرق األوسط " تركيا وإيران وإسرائيل.0605570) -7

      Foreign policy of the Middle Eastern Countries (Iran, Turky, Israel)  
       

 ( السياسة اخلارجية لروسيا االحتادية.0605575) -8

      Foreign policy of Russia Federation.   
                                                          

 ات الدولية. ( الديانات واالثنيات والقوميات يف العالق0605580) -9

      Religions, Ethnicity and Nationalism In International Relations.    
            



 ( حلقة حبث يف األمن والسالم.  0605585) -10

  Seminar on peace and Security 

       

 ( حلقة حبث يف الدبلوماسية األردنية.0605590) -11

Seminar on Jordanian Diplomacy.                                                                  

    

  

 أما مسار الشامل:
 فقد أوصى جملس القسم باعتماد املواد اإلجبارية واالختيارية على النحو التالي:      

 ( ساعة معتمدة:21املواد اإلجبارية بواقع )
International Theories of  510     0605( نظريااات العالقااات الدوليااة. 0605510) -1

  Relations  

     .Theory of Foreign policy       0605515( نظرية السياسة اخلارجية.       0605515) -2

         
 ( دراسات يف العالقات الدولية " باللغة اإلجنليزية".0605520) -3

         in English).                                 International Relations ( 0605520      Studies In  
 ( العالقات االقتصادية الدولية والنظام الدولي.0605525) -4

International Economic Relations and International System.                    0605525       

   
  Globalization and International System    605530( العوملة والنظام الدولي.  0605530) -5

                    Seminar on Diplomacy       0605535( حلقة حبث يف الدبلوماسية. 0605535) -6

   

 ( التنظيم الدولي واهليئات الدولية " باللغة اإلجنليزية".0605540)  -7

                   ” in English”    0605540     International Institutions and Organization     

 ( ساعات معتمدة:15املواد االختيارية بواقع )
 ( القانون الدولي والبحث عن السالم.0605545) -1

0605545        International Law and the Quest for peace.                                                 



 ارجية للواليات املتحدة األمريكية ( السياسة اخل0605550) -2

0605550      United States Foreign policy.                                                                         
 ( أوروبا والسياسة الدولية.0605555)  -3

0605555      Europe and International politics.                                                                
 ( السياسة اخلارجية لدول شرق  آسيا ) اليابان والصني(.0605560) -4

0605560     Foreign policy of the East Asia ( Japan and China).                                     

  
 ( السياسة اخلارجية للدول العربية.0605565) -5

0605565     Foreign policy of Arab States                                                                        
 ( السياسة اخلارجية لدول الشرق األوسط " تركيا وإيران وإسرائيل".0605570) -6

0605570      Foreign policy of the Middle Eastern Countries (Iran, Turky, Israel)       
 ( السياسة اخلارجية لروسيا االحتادية.0605575) -7

0605575      Foreign policy of Russia Federation.                                                             
 ( الديانات واالثنيات والقوميات يف العالقات الدولية. 0605580) -8

0605580     Religions, Ethnicity and Nationalism In International Relations.               
  Seminar on peace and Security 0605585( حلقة حبث يف األمن والسالم.    0605585) -9

      

 ( حلقة حبث يف الدبلوماسية األردنية.0605590) -10

Seminar on Jordanian Diplomacy.                                                                  0605590    

 
 


