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 :  نظريات العالقات الدولية.1605710

1605510      Theories of International Relations.                             

  
يم عرض متكامل  مممقلل نظريريلامل املفتظاليت انلت عامل  عظلم        تهدف املادة إىل تقد          

انمالقامل اندمنييت سواء من حيث املااهيم مانقضايا ضقن انتطور انتلاري  ذل ا انريريلامل     

مسيتم انرتكيز عظى دراسيت عدد مرها مث  انواقمييت مانسظوكييت ماملثانييت  كقا سلتترام  امللادة   

 يت ممرفييت شامظيت يف حق  انمالقامل اندمنييت.دراسيت احملامالمل انمظقييت نتطوير نيري

 

 : نظرية السياسة اخلارجية.1605715
1605515      Theories of Foreign policy.                                          

   
تهدف املادة إىل دراسيت املداخ  املفتظايت يف انسياسيت اخلارجيليت مانموامل  امللة رة فيهلا            

مها ماختاذها مترايل ها مددمامل لظيظلها. كقلا سلتمرى امللادة اطلرث ان  لث يف        ممسائ  صر

 دراسيت انسياسيت اخلارجييت مث  دراسيت احلانيت مانت ظي  املقارن مانكق  ملظي  املضقون.

 

 : دراسات يف العالقات الدولية " باللغة اإلجنليزية".1605720

1605520      Studies In International Relations (In English)        

تهدف املادة إىل دراسيت انسياث انتاري  نتطور انتمام  اندمن  مر  نهاييت احلرب          

انماملييت انثانييت محتى مقترا احلاضر  كقا تتضقن دراسيت دهم املااهيم املستفدميت يف حق  

 انمالقامل اندمنييت اانظغيت اإلجنظيزييت.

 



 لية والنظام الدويل.: العالقات االقتصادية الدو1605725
1605525     International Economic Relations and International 

System                تهدف املادة إىل دراسيت اموانب انسياسييت نظياهرة االقتصلادييت اندمنيليت

مبا فيها انريام انرقدي اندمن  مانتجارة اندمنيليت معالقلامل انالقا  مامرلوب  كقلا تلدر        

نت ديامل انت تواجه تطور االقتصاد اندمن  مثل  قضلايا االعتقلاد املت لاد  مانتجلارة      املادة ا

 احلرة مانترقييت. مانمكا  انمالقامل االقتصادييت اندمنييت عظى ان رى املفتظايت نظريام اندمن .

 

 : العوملة والنظام الدويل. 1605730
1605530             International System       Globalization and       

   
تهدف املادة إىل انتمريف مباهوم انمومليت مدامادهلا ممياهرهلا انسياسلييت ماالقتصلادييت            

ماالجتقاعييت مانثقافييت متأ رياتها عظلى سليادة اندمنليت ممفائاهلا معراصلر انقلوة فيهلا. كقلا         

 فل  انموملليت.   تتضقن املادة دراسيت هياك  انقوة يف انريام انمامل  معالقامل اناقا  مامروب يف

متهدف املادة ك نك إىل توضلي  دمر انلدم  مانكيانلامل االقتصلادييت ماإلعالميليت متكرونوجيلا       

املمظومامل كق لر  نمقظيليت انموملليت مفهلور مالاهيم جديلدة يف إدارة اواملامل مانتمامل  مل           

 حاالمل اناوضى ماالستقرار يف انمالقامل مانتااعالمل اندمنييت.

            Seminar on Diplomacy    1605535. وماسية: حلقة حبث يف الدبل1605735

  

تهللدف املللادة إىل انتمريللف مباهللوم مدسلل  ممرتكللزامل انداظوماسللييت متضللقريت                

ناأتها متطورها انتاري  عرب انمصلور. كقلا سلتدر  امللادة انقلانون انداظوماسل  مقواعلد        

امللادة دراسليت نيريلامل احلصلانامل      مشرمط مدشكا  انت لاد  مانمقل  انداظوماسل   متتضلقن    

ماالمتيااامل انداظوماسييت م  انرتكيز عظى آنيامل ح  انرزاعامل اندمنييت اانطرث انسظقييت مدهم 

 انوفائف ماودمار انت تقوم اها اذيئامل انداظوماسييت مانقرصظييت.



 

 : التنظيم الدويل واهليئات الدولية " باللغة اإلجنليزية".1605740
                ” in English” 1605540     International Institutions and Organization 

تهللدف املللادة إىل دراسلليت نيريلليت انتريلليم انللدمن  كللأهم دشللكا  انمالقللامل انتمامنيلليت          

مانسظقييت اني اندم  من خال  تت ل  انتطلور انتلاري  ناكلرة انتريليم انلدمن  ماسلتمراض        

 يف تطوير ه ا اناكرة  كقا تدر  ه ا املادة هيئيت اومم املت دة إسهامامل املاكرين ماملصظ ني

ممكانتها املتفصصيت من حيث اوهلداف مامل لادو مانوفلائف ماودمار يف  لا  حالن اوملن       

 مانسظم اندمنيني مامناء انتمامن اني اندم  اوعضاء يف كافيت اجملاالمل.

 : القانون الدويل والبحث عن السالم.1605745
1605545        International Law and the Quest for peace.            

تهدف املادة إىل دراسيت قواعد انقانون اندمن  من حيلث نالأتها متطويرهلا االك  علام            

رسلاء قواعلد انمدانليت مانسلالم انملامل  مذنلك ملن خلال  انتمريلف          مدمر انقانون انلدمن  يف إ 

اانوسائ  انسظقييت املسلتفدميت حلل  املرااعلامل مانقواعلد انضلرمرييت حلقايليت ان يئليت اندمنيليت         

 منطاقها انربي مان  ري ماموي مبفتظف دامادها ممواردها.

 : السياسة اخلارجية للواليات املتحدة األمريكية.1605750
1605550      United States Foreign policy.                                      

    

تهدف املادة إىل دراسيت تطور انسياسيت اخلارجيليت نظواليلامل املت لدة مرل  ادايليت انقلرن             

انمارين  مسيتم انرتكيز عظلى لظيل  انتوجهلامل مامل لادو املفتظاليت نل دارامل اومريكيليت        

مشرث آسيا مانارث اومسط  مستمرى املادة ادراسيت انموامل  انداخظيليت    املتماق يت جتاا دمرماا

ماخلارجييت املة رة يف صر  انسياسيت اخلارجيليت مهياكل  ممةسسلامل صلراعيت ماختلاذ مترايل        

 انقرار انسياس .

 : أوروبا والسياسة الدويل.1605755



1605555      Europe and International politics.                             

    

تهدف املادة إىل انتمريف اآنيامل صلر  انسياسليت اخلارجيليت نلدم  دمرمايليت رئيسلييت               

سواء عظى املستوى انقلوم  دم عظلى مسلتوى االللاد مانربمللان اومرمال  مثل  ن اريطانيلا          

فرنسللا  دملانيللا  إيطانيللا  دسلل انيان  كقللا تهللدف املللادة إىل انتمللرف عظللى امجلله انتاللااه  

ختالف يف سياسيت ه ا اندم  جتلاا املل انقضلايا انمامليليت مثل  لايليت ان يئليت اندمنيليت         ماال

مس اث انتسظ  مانموملليت مانتجلارة اخلارجيليت ماإلرهلاب انلدمن  مصلراا انالقا  مامرلوب         

 محوار احلضارامل ممديونييت انمامل انثانث مقضايا انارث اومسط.

 ليابان والصني(.: السياسة اخلارجية لدول شرق آسيا ) ا1605760
1605560     Foreign policy of the East Asia ( Japan and China).                 

تهدف املادة إىل دراسيت انسياسيت اخلارجييت ندم  شرث آسليا ممرتكزاتهلا ممةسسلامل              

ن مانصني صر  ماختاذ متراي  انقرار مانموام  املة رة فيه  مسرتكز املادة عظى سياسامل انيااا

 جتاا ك  من دمرماا مانواليامل املت دة اومريكييت مانارث اومسط.

 : السياسة اخلارجية للدول العربية.1605765
1605565     Foreign policy of The Arab States                               

نمراييت ممرتكزاتها ممةسسامل تهدف املادة إىل دراسيت انسياسيت اخلارجييت نمدد من اندم  ا               

صر  ماختاذ متراي  انقرار مانموام  املة رة فيه من جهيت مدراسيت مواقف اندم  انمراييت جتاا انقضايا 

 مانت ديامل اخلارجييت املفتظايت من جهيت دخرى.

 : السياسة اخلارجية لدول الشرق األوسط )تركيا,إيران,إسرائيل(1605770
1605570      Foreign policy of the Middle Eastern Countries (Iran, Turky, Israel)     

تهدف املادة إىل دراسيت انسياسيت اخلارجييت نك  من ه ا اندم  ممرتكزاتها ممةسسامل صلر  ماختلاذ        

متراي  انقرار مانموام  املة رة فيه, مدراسيت مواقف ه ا اندم  جتاا اجملتق  اندمن  ااك  عام مانلونن  

 ص.انمرا  ااك  خا
 



 :السياسة اخلارجية لروسيا االحتادية. 1605775
1605575      Foreign policy of Russia Federation.                          

   
تهدف املادة إىل دراسيت انسياسيت اخلارجييت نرمسيا االلادييت ممرتكزاتها ممةسسامل صر  ماختاذ        

 .قا سرتكز املادة عظى مواقاها جتاا انقضايا اندمنييت املفتظايتمتراي  انقرار مانموام  املة رة فيه. ك

 

 : الديانات واالثنيات والقوميات يف العالقات الدولية.1605780
1605580     Religions, Ethnicity and Nationalism In International Relations.               

مييت يف انمالقامل اندمنييت متأ ري ه ا انموام  عظى صراا تهدف املادة إىل دراسيت ا ر اندين ماو رييت مانقو

 .محوار احلضارامل مانرزاعامل اندمنييت

 

 : حلقة حبث يف األمن والسالم.1605785
Seminar on peace and Security 1605585        

ز على األحالف تهدف املادة إىل دراسة أمناط التعاون الدولي يف قضايا األمن والسالم الدوليني، وسيتم الرتكي

 واحلوار واألمن اجلماعي ومبدأ التدخل الدولي ألسباب إنسانية يف حل األزمات الدولية.

 : حلقة حبث يف الدبلوماسية األردنية.1605790
Seminar on Jordan’s Diplomacy.                   1605590    

وماسييت اوردنيليت مرل   نالأة اندمنليت     تهدف املادة إىل دراسيت مرتكزامل مدس  ممراح  تطور انداظ      

اوردنييت محتى مقترا احلاضر  معقظييت صلر  انقلرار انسياسل  اوردنل  مايئتله انداخظيليت ماخلارجيليت        

مهياك  تراي ا مانموام  املة رة فيله. كقلا تتضلقن امللادة دراسليت دمر انداظوماسلييت اوردنيليت مد رهلا يف         

 انقضايا انمراييت ماإلقظيقييت ماندمنييت.

 

 


