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 د. وليد حسن المدلل  مدرس المساق:

 

 :وصف مساق

نظممدا مسقسد ممد مسمملمسد مس ادعمممل مسايمأمم  مستممد ه    سمم  س ممي   يتضمم ا مس قممدر سممل ي  مس 

القمد  يمسا مسملمي اس مد هنميم  مسا مسلمسسمةل)مستد يخسة ممالقتصد ية ممساقدئلية( منظميد  مساالقمد  

يتالم  يممدسقيا ممسقمل د  مسمميموى مسقميح اممد مسمممما ممسقمالا ل مقا ممد  مس تالقمة يت ممي  مس  ت مم  

مسلمسد اد جدنب مقأا مس  دعد ل ظدهما مسادسم مسثدسث ل أ  يعة  مي علا مالنمسمدو ممقمامد  

 .مستد ه    س  نشئيهد ل هثم مسايس ة عل  مساالقد  مسلمسسة مسمليثة

 

 :2األهداف العامة للمساق ) أو مخرجات المساق(

 ى:هتيق  أا مس دسب/ـة ي  

 هم مسنظدا مسقسد د مسلمسد مس ادعم ممسايمأ  مس ش لة سه ممس ؤثما اسه.يف 

 عماه سة مساالقد  مسلمسسة سألنظ ة مسقسد سة مس اديل ك ه. 

 يد  مستد سلم  حيسهد.فهم طبساة مساالقد  مسخد جسة يسا مس سدند  مسقسد سة مأد هد مسنظمي 

  اد مسقسد ة مسلمسسة.مسيطسنة/مسقيأسة سمقس  مقهلمف يتامف عل  مس سفسة مستد أا خالسهد يتم 

  دمأد علسه دمسايس ةل أد سهياد أفهيا. 

 . يتالم م دئ  ح  مسنزم 

 أقدمأة مالحتالي.مسم  مس شمم  اد فمر يسا مإل هدا مي 

 

 

 يعها على الفصل الدراسي(محتوى المساق: ) مفردات المساق و توز

 

 الشهر/األسبوع

 
 الموضوعات

 

  بت بم مسشهم مقمي                        

6002 

 An Introduction to the International 

Relations (IR) 

 What is IR? 

 International relation  and similar 

phenomena 

 Factors that affects international relations 

 

Understanding FP 

     

 Theories of FP 

 مق بي  مقمي

 

 مق بي  مسثدند

 

 مق بي  مسثدسث

 

 مق بي  مسممي 

 

  مكتييم مسشهم مسثدند                       

6002 

 

 The international environment  

 

                                                 
 .المساق يدرس باللغة اإلنجليزية 1 
 يقصد بمخرجات التعلم: المعارف والمهارات والقيم واألخالق التي على الطالب امتالكها عند انهاؤه مساق معين. 2 



  

Means of achieving objectives in IR 

    First: Diplomacy 

    Second: Propaganda 

    Third: Economic Factors 

    Forth: Using Force 

 

The process of FP making  

 

 

Half term exam )60/3/36(  

 

 مق بي  مقمي

 

 

 مق بي  مسثدند

 

 

 مق بي  مسثدسث

 

 

 

                      مق بي  مسممي  

30/3/02 

 يا بمنمسشهم مسثدسث                       

6002 

 

 

Power, Capabilities and Influence in FP 

 

The National state and National Interest. 

 

War and its causes 
 

First: Human Aggression 

Second: Elite and popular fatalism and 

misperception 

Third: small-group conspiracy 

Fourth: economic Imperialism 

Fifth: nationalism expansionism and 

irredentism 

 

 مق بي  مقمي

 

 مق بي  مسثدند

 

 مق بي  مسثدسث

 

 مق بي  مسممي 

  يق بم   مسشهم مسممي                       

6002 

 

 

Sixth: systemic inadequacy 

Seventh: general cycle of history  

Eight: poverty and disparities in wealth 

Terrorism and liberation wars 

Civil war and revolution 

International war 

 

Conflict and conflict resolution  

The possible outcomes of international 

conflict 

 

Other actors in international relations  
 

Final exam (06/5/22) 

 

 

 

 مق بي  مقمي

 

 مق بي  مسثدند

 

 مق بي  مسثدسث

 

 مق بي  مسممي    

 

 

 

66/5/02          

 

 أسلوب تدريس المساق:



 سات ل مس ل س ه دسسب أتال ا اد مستل ي  يأسد اد أقلأتهد ه ليا مس مدامال ممس ندقشةل ممال تقممء 

تخلا م دئ  ماليضدح مستقلسلية قسممال تنتدجل مسميم ل مه ليا ح  مس ش ال ل ممسا   مس  اد )مسزأمي(. ك د  

 .ممإلس تممنسة
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 التقييم:
  خالل الفصل.)على األقل( ثالثة أنشطة امتحان نصفي و ( و تشمل %06)لها  (3)عمال الفصلأـ أ

      ـ كتابة تقرير عن موضوع2

 ـ تقديم موضوع أمام الطالب.3

 ت النقاشـ المشاركة في حلقا0

 (. %06) (4)هاية الفصلب ـ اختبار ن

                                                 
 ( في النظام األكاديمي على أن : 8( من مادة )4( ينص البند ) (3

الفصلية لكل مساق االمتحانات التحريرية و الشفهية و التقارير و البحوث و األعمال المخبرية و التطبيقية على أن تشمل األعمال 
                                                  كحد أقصى من العالمة النهائية للمساق وفق ما يحدده مجلس الكلية .                                                                %05يخصص له 

( في النظام األكاديمي على أن : " يكون االمتحان النهائي شامالً للمنهج كله " .8( من مادة )6ينص البند )     (4)  


