دليل فرع العالقات الدولية

3123-3122

الرؤية –الرسالة -االهداف
الرؤية :
يسعى رععرع الىت علت الة ليععة لنعم ينع ن ععن الزعر ع ال ت يعزة صصع

سععت ا التدوعص الىص ععم اةا ة ر رععم

ال سله ة الزلصصة بللى صية التىصي ية البحثية.
الرسللة :
النه ض بللى صية التىصي ية البحثية رم حقل الىت لت الة لية ب عل يحقعص وعللل الطللعب وعللل ال ت ع
اصةات نزل ات صص ية طنية تدووة تصبم احتيل لت الة لة ال ت .
االهةاف :
-1

االسععت رار ب انب ععة اسععتيىلب التطع ع رات الحةيث ععة رععم التدو ععص االن ععلةي م الترنيععز صصع ع النع ع احم
الىص ية نهل  ،ربط ب ار ج الزرع

ارة التىصي ية بلحتيل لت ا

التن ية السيلسية رم البتة.

 -2تزىيل ة ر الزرع رم نظ ة النصية ال ل ىة التىصيم الىللم.
 -3ت سي نشلطلته رم

لل دة ة ال ت

صقة ة رات تةريبية رم

لل التدوص .

 -4اصةاة نزل ات ؤهصة تصبم حل ة البصة بقطلصيه الىلم الدلص  .ربط دطة الزرع ب نظ ة التن ية .
-5

القيععلم بععة ر الزععرع بنزععل ة رععم ع ع

ععيم اص عراف ال ت ع الى ار ععم االوععيصة

رععص بععلةئ الش عريىة

االست ية الس حل .
 -6االرتقل ب ست ا البحث الىص م رم الزرع التةرج لص و ل الع ال سعت يلت الىلل يعة ال قب لعة عن دعتل
تن ية هلرات ةرات اصعل الزرع لص و ل ال الت يز االبةاع.
 -7ةصم اصعل الز رم استدةام االة ات ال سلئل التىصي ية التقنية الحةيثة .
-8

سلصةة الطصبة صص تط ير هلراتهم الشدوية التعم يحتل نهعل لصن علح رعم ة ارسعتهم حيعلتهم الىص يعة
تقةيم سله ة لص ت .
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 رؤساء فرع العالقات الدوليةت

اسم رئيس الفرع

المدة من

لغاية

1

أ.م.ة .ح ة سللم لسم السل رائم

2002/7/2

2003/5/28

2

م.ة .بلن غلنم اح ة الولئغ

2003/5/29

2005/6/30

3

م.ة .زيلة صزيز ال صبم

2005/6/30

2005/11/28

4

أ.م.ة .بلن غلنم اح ة الولئغ

2005/12/8

2012/12/7

5

م.د.طارق محمد طيب القصار

2012/12/7

ولحد االن

 أعضاء مجلس فرع العالقات الدوليةت

اسم التةريسم

الوزة

1

ة .طلرص ح ة طيب

رئيس ال صس

2

ة .ح ة سللم لسم

صع ا

ة.وتح حسن ح ة

صع ا

ة.بلن غلنم الولئغ

صع ا

ة.نزار وةيص اليلس

صع ا

6

ة.ص لة دصيل إبراهيم

صع ا

7

م.شهت ن لل ال اةي

3
4
5

قرر ال صس

 الهيكمي اإلدارية لفرع العالقات الدولية:رئيس القسم

السكرتارية

المقررية
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أوالا  :رئيس فرع العالقات الدولية :
االسم  :طارق محمد طٌب القصار
الشهادة  :دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة
اللقب العلمً  :مدرس
ثانيا  :مقرر الفرع :
االسم :شهالء كمال الجوادي
الشهادة  :ماجستٌر فً القانون العام
اللقب العلمً  :مدرس
ثالثا  :السكرتارية:
 .1زٌد رافع سلطان بكالورٌوس علوم سٌاسٌة  /بكالورٌوس اداب ترجمة
 .2نبراس محمد جمٌل  /بكالورٌوس اداب انكلٌزي
-

أعضاء اللجنة العلمية:

ت

اسم التدريسي

االختصاص العام

االختصاص الدقيق

1

م.ة .طلرص ح ة طيب

ةنت ار صص م سيلسية

ةراسلت ة لية

2

أ.م.ة.وتح حسن ح ة

ةنت ار صص م سيلسية

صت لت ة لية

3

م.ة .نزار وةيص

ةنت ار ا تولة

اال تولة

 أعضاء الهيئة التدريسيةت
1

اسم التدريسي
أ.م.ة .ح ة سللم لسم

االختصاص العام

االختصاص الدقيق

ةنت ار صص م سيلسية

إستراتي ية
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2

أ.م.ة.وتح حسن ح ة

3

أ.م.ة .بلن غلنم اح ة

ةنت ار تلريخ

4

م.ة .طلرص ح ة طيب

ةنت ار صص م سيلسية

ةراسلت ة لية

5

م.ة .نزار وةيص

ةنت ار ا تولة

اال تولة

6

م.ة.ص لة دصيل إبراهيم

ةنت ار القلن ن الىلم

القلن ن الة لم الىلم

7

م.صبة شلطر صبة الرح ن

تلريخ

تلريخ حةيث

8

م .ح ة وتح ح ة

صص م سيلسية

صت لت ة لية

9

م.شهت ن لل صبة ال اة

لن ن

لن ن

10

م.م.ص ر سللم سىةاهلل

لن ن

ةراسلت ة لية

11
12
13

م.م.حسلم اليلس صبةاهلل
م.م.اح ة طلرص يلسين
م.م.ع ير صبة الرزاص

ةنت ار صص م سيلسية

صت لت ة لية
تلريخ الىت لت الىث لنية

أةب حةيث

الصغة الىربية

لن ن صلم

لن ن صلم
صص م سيلسية

ةراسلت ة لية

لن ن

لن ن دلص
إستراتي ية

14

م.م.سل ةة ررحلن ال ب ري

15

م.م .ر ان سللم الىصم

صص م سيلسية

16

م.م.رراس ح ة اح ة

صص م سيلسية

سيلسة ة لية

17

م.م .ح ة يسر رتحم

صص م سيلسية

إستراتي ية

18

م.م.طلرص ح ة ذن ن

صص م سيلسية

صت لت ة لية

 الخطة العلمية لفرع العالقات الدولية 3123-3122ت
1
2

اسم التدريسي

عنوان البحث

ة .بلن غلنم اح ة

تط ر النظلم السيلسم رم ور حت  /25ينلير . 2011

ة .ح ة سللم لسم

 .1ث رات التغير الىربم ( سق ط الىظ ة السصطلن).

 .2الت ويف القلن نم لصق ات األ رينية رم الىراص بىة االحتتل( شترك
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اآلنسة شهت ن لل).

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ة ر الث رة الىص ية التنن ل ية رم تغير ال زلهيم الحقلئص األسلسية لىصم

ة.وتح حسن ح ة

السيلسة.

ف األل لنم ن التغيرات الىربية.

ة .طلرص ح ة طيب

ال

ة .نزار وةيص اليلس

البىة السيلسم اال تولةي ل صف الت ئين ن الىراص إل ة ل ال ار لصزترة

السية ص لة دصيل إبراهيم

ال سؤ لية الة لية صن ح لية ال ارة ال لئية رم ظل القلن ن الة لم اإلنسلنم

اآلنسة شهت ن لل

الت ويف القلن نم لصق ات األ رينية رم الىراص بىة االحتتل ( شترك

()2009-2003

ة .ح ة السل رائم).

السية صبة شلطر صبة الرح ن

الىت لت األ رينية الي غسترية رم صهة

السية ع ير صبة الرزاص

الىت لت ال ورية – اإلسرائيصية بىة تغيير النظلم رم ور.

السيةة سل ةة ررحلن

الت نس االستثنلئم  :ةراسة لن نية قلرنة.

السية ر ان سللم الىصم

تة يل األز لت رم اإلستراتي ية األ رينية الشل صة (ن لذج دتلرة).

-

)1980

زف بر ز تيت ( - 1945

البحوث المضافة على الخطة العلمية للعام الدراسي 3123 - 3122

ت اسم التدريسي
 1ة.بلن غلنم الولئغ

عنوان البحث
.1

ععف الغععرب ععن ال سععنلة االر نيععة رععم الة لععة الىث لنيععة دععتل حنععم السععصطلن

صبة الح ية الثلنم  (1909-1876شترك

ة .ح ة

لل الىص ي)

 .2السيلسععة األ رينيععة ت ععل عععليل حق ع ص اإلنسععلن رععم الوععين ( شععترك ع رشععل
سهيل ح ة)

 2ة .ح ة سللم لسم

إشنللية تةريس لةة حق ص اإلنسلن رم ال ل ىلت الىر ية

 3أ.م.ة .وتح حسن ح ة

التغيعرات الث ريععة ال ةيععةة رععم ال ع طن الىربععم الحل ععة إل ع إصععلةة تشععنيل صصععم السيلسععة

صص نح

ةية

ف الترنم ن القعية الزصسطينية بىة صلم . 2002

 4ة.طلرص ح ة طيب

ال

 5ة.ص لة دصيل إبراهيم

 .1اآلليلت القلن نية لتس ية ال نلزصلت النل ة صن استدةام األنهلر الة لية بين الىراص
الة ل ال ل رة.

 .2نطلص سؤ لية األ م ال تحةة صن (شرصنة) احتتل الىراص.
 .3انع ع ع لم الى ع عراص إل ع ع

اال تولةية ) ( شترك

 6م.م.سل ةة ررحلن ال ب ري

نظ ع ععة الت ع ععلرة الىلل يع ععة بع ععين االلت ع عزام القع ععلن نم التحع ععةيلت
ة.نزار وةيص اليلس)

نسية أبنل األم الى ار ية ال تز ة ن أ نبم – ةراسة قلرنة
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 -المواد الدراسية لفرع العالقات الدولية

-

الصف األول:

ت

ال اة الةراسية

صةة

ال حةات

الرمز االمتحاني
نصف السنة

اال تحلن النهلئم

االمتحان النهائي

نصف السنة

 1تلريخ الىت لت الة لية

()2

PSIR12 M1011

PSIR12 N1011

PSIR12 F1011

PSIR12 G1011

 2ال ةدل لةراسة القلن ن

()2

PSPP10 M1071

PSPP10

PSPP10 F1071

PSPP10 G1071

()2

PSIR12 M1031

الدور االول

3

الحلس ب
ع ال حةات

-

الصف الثاني:

ت

ال اة الةراسية

N1071
PSIR12
N1031

الرمز االمتحاني

صةة
نصف السنة
الدور االول

1

بلةئ الىت لت الة لية

()3

PSIR12

2

القلن ن الة لم الىلم

()2

PSIR12

3

ال نظ لت الة لية

()2

ع ال حةات

7

-

الصف الثالث:

ت

ال اة الةراسية

صةة

1

اإلستراتي ية

()3

2

ال نظ لت الة لية

()3

3

الىت لت اال تولةية

()3

ال حةات

M2011

اال تحلن النهلئم

االمتحان النهائي

نصف السنة
PSIR12 N2011

PSIR12 F2011

PSIR12 G2011

PSIR12 N2021

PSIR12 F2021

PSIR12 G2021

الدور الثاني

الة ر اال ل

الدور الثاني

M2021
PSIR12 M2081

PSIR12 N2081

PSIR12 F2081

PSIR12 G2081

الرمز االمتحاني
نصف السنة
الدور االول

الة لية

PSIR12 F1031

PSIR12 G1031

6

ال حةات

(بلالننصيزي)

الدور الثاني

الة ر اال ل

الدور الثاني

PSIR12

نصف السنة
الدور الثاني

PSIR12 N3011

اال تحلن النهلئم

االمتحان النهائي

PSIR12 F3011

PSIR12 G3011

الة ر اال ل

الدور الثاني

M3011
PSIR12

PSIR12 N3021

PSIR12 F3021

PSIR12 G3021

M3021
PSIR12
M3031

PSIR12 N3031

PSIR12 F3031

PSIR12 G3031
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()2

PSIR12 M3081

PSIR12 N3081

PSIR12 F3081

PSIR12 G3081

الننصيزية )

ع ال حةات

-

8

9

الصف الرابع:

ت

ال اة الةراسية

صةة

1

الةبص لسية

()3

2

السيلسة دلر ية

()3

3

القعليل الة لية

()2

4

السيلسية الة لية

()2

5

القلن ن الة لم الدلص

()2

6

نهج بحث البحث

()1

ع ال حةات

13

ال حةات

الرمز االمتحاني
نصف السنة
الدور االول

ال ىلورة

(بلالننصيزي )

الىص م

PSIR12

نصف السنة
الدور الثاني

PSIR12 N4041

اال تحلن النهلئم

االمتحان النهائي

PSIR12 F4041

PSIR12 G4041

الة ر اال ل

الدور الثاني

M4041
PSIR12

PSIR12 N4021

PSIR12 F4021

PSIR12 G4021

M4021
PSIR12

PSIR12 N4011

PSIR12 F4011

PSIR12 G4011

M4011
PSPP10
M4081
PSIR12

PSPP10 N4081

PSIR12 N4031

PSPP10 F4081

PSIR12 F4031

PSPP10 G4081

PSIR12 G4031

M4031
PSPP10

PSPP10 N4091

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع

ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع

M4091

التوصيف العلمي للمواد الدراسية :
الصف االول :
.1

تلريخ الىت لت الة لية  :تهةف ةراستهل إل تقةيم شرح اف ح ل تلريخ تط ر الىت لت الة لية  ،ح ل النظلم
السيلسم الة لم ن

ي

انبه :السيلسية  ،اال ت لصية  ،اال تولةية  ،التلريدية .ن ل يتطرص إل ةراسة ال شلنل

السيلسية الة لية  ،أهم األسبلب التم أةت إليهل  ،ة ر الىت لت ال نظ لت الة لية رم ال و ل إل
ال شلنل الة لية  ،أثر ذلك صص السصم األ ن الة ليين.

حل هذ
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ال ةدل لةراسة القلن ن  :تهةف لةة أو ل القلن ن إل التىريف بىصم القلن ن الذي يحت ي نل الق انين لنل ة ل

.2

الىللم ن دتل تىريف القلن ن دولئص القلصةة القلن نية
ال ت

.

الحلس ب  :تهةف هذ ال لةة إل

.3

ل هم ولةر القلن ن ال ظيزة التم يق م بهل القلن ن رم

تىريف الطصبة بللحلسبة االلنتر نية تنهيصه صص

استدةام هذا ال هلز

9
نل

ل

يتىصص به رعتً صن التىرف الب ار ج التطبيقية ال ت ررة ريه ( االنترنت  ،البرية االلنتر نم ب ار ج الطبلصة  ..الخ ).

الصف الثاني:
.1

بلةئ الىت لت الة لية  :هم ن ال اة األسلسية رم نصية الىص م السيلسية ،

ت
ة تم تو ي هل لتشنل ةد ً

نظريلً لةراسة تحصيل ص صيلت التزلصل السيلسم الة لم رم لنبيهل ألوراصم التىل نم  ،تتع ن ال لةة ةراسة

.2

الظ اهر الحقلئص ال زلهيم األسلسية صص

القلن ن الة لم الىلم  :يةرس الطللب النظرية الىل ة لصقلن ن الة لم  ،تىريزه  ،تط ر  ،نذلك أشدلص هذا
القلن ن ،
القلن ن

.3

ست ا السيلسة الة لية صت لت التزلصل الة لية .

ولةر  ،تقسي لته الرئيسية بدلوة
ت السصم إال أن الطللب يىط

ال نلزصلت الة لية ،

ت السصم ،

ت الحرب  ،صص الرغم ن ترنيز الةراسة صص

رنرة سريىة صن لن ن الحرب .نذلك يةرس حق ص الة ل ،

ا بلتهل ،

سلئل حصهل سص يلً.

ال نظ لت الة لية (بلالننصيزي) :تىة لةة ال نظ لت الة لية بللصغة االننصيزية ن ال اعي ال ه ة لطصبة نصية
الىص م السيلسية ن نهل تتنل ل ا

ال نظ لت الة لية التم تىن بتنظيم الىت لت بين الة ل رم ال لالت السيلسية

اال تولةية اال ت لصية ال دتصزة  ،تتيل هذ ال لةة لصطللب ال ف صص ترنيبة هذ ال نظ لت آلية ص صهل بللصغة
االننصيزية  ،ن ل تسهم هذ ال لةة بإث ار الحويصة الصغ ية لصطللب انتسلبه لنثير ن ال زرةات رم

لل ادتولوه

بللصغة االننصيزية .

الصف الثالث :
.1

اإلستراتي ية :تىتبر لةة اإلستراتي ية ب زرةاتهل ن ال اة الةراسية ال ىلورة  ،أوبحت تةرس رم ال ل ىلت ،

.2

ال نظ لت الة لية :الغلية ن ةراسة لةة ال نظ لت الة لية هم ال ف صص التىريف بللتنظيم الة لم بيلن هينصه

بدلوة الىص م السيلسية الىص م الىسنرية بسبب ن ارتبلط زرةاتهل بلل ق لت ةرات الة ل ال لةية ال ىن ية .
ؤسسلته نظ ه  ،تم استق ار حرنته بللتللم استنبلط رم سصبيلته اي لبيلته

ةا ت ريقه رم اإلسهلم بإةارة

الىت لت الة لية  .ن دتل بيلن ةا رلصصية ال نظ لت الة لية رم حزظ السصم األ ن الة ليين تحقيص التىل ن
الة لم رم ال لالت اال تولةية الثقلرية اإلنسلنية حت الىسنرية.
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الىت لت اال تولةية الة لية  :تىة لةة الىت لت اال تولةية الة لية ن ال اعي ال ه ة لطصبة الىص م السيلسية
ل ل تحت يه ن

الىص م السيلسية

ع صلت أسلسية رم وصب ادتولص الىص م السيلسية تش ل أه ية ال لةة بننهل تىطم لصطللب رم
صة ن ال اعي

ال زلهيم الحةيثة ال ت ةةة التم لهل ارتبلط

هري بللسيلسة.

شنتت صلل ية ىلورة ( بللصغة الننصيزية )  :تىة لةة شنتت صلل ية ىلورة بللصغة االننصيزية ن

ال اعي الحي ية لطصبة الىص م السيلسية رهم تتنل ل ال ع صلت السلدنة ال طر حة صص السلحة الة لية  ،تهةف

ال لةة إل

ىل الطللب ص لً ب ل ية ر ح له ن أحةاث

ن نهل الصغة التم تىة األنثر تةا الً صص الوىية الىلل م .

شنتت صلل ية بلإلعلرة إل رر

ست ا بللصغة االننصيزية
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الصف الرابع :
.1

.2

السياسة الخارجية :هم ن ال اة األسلسية رم الىص م السيلسية .

ة تم تو ي هل لتشنل إطل اًر نظريلً لةراسة

تحصيل السيلسلت الدلر ية لصة ل .تتع ن ال لةة ةراسة ثتث ص صيلت أسلسية ترابطة هم  :تدطيط ون

السيلسة الدلر ية  .ت هيةا إل ار تقييم لحويصة السيلسة ال ذن رة رم ع

ذلك.

تنزيذ

الدبموماسية :تىة الةبص لسية ن أ ةم ال سلئل التقصيةية لتنزيذ السيلسة الدلر ية لصة ل ن دتل ص صية الت ثيل
التزل ض  ،التم ت ري بين الة ل رم غ لر إةارتهل لىت لتهل الدلر ية الة لية  ،ذلك صن طريص الةبص لسية

التقصيةية  ،التم بةأت تتح ل إل ن ط آدر  ،يىرف بللةبص لسية الحةيثة أ الةبص لسية الشىبية  ،أن اصهل  ،نيزية
.3

.4

لرسة

هلم الةبص لسية لصبىثة الةائ ة لةا البصةان األدرا.

النظام السياسي في تركيا وايران :التط رات السيلسية رم الة لة الىث لنية نذ يل هل حت ةد لهل الحرب الىلل ية

األ ل -الحرنة الن للية

يلم ال ه رية الترنية ( 1938-1918صهة أتلت رك)-تط ر النظلم السيلسم الترنم بىة

الحرب الىلل ية الثلنية-ال ؤسسلت السيلسية الةست رية رم ترنيل.

السياسة الدولية بالمغة االنكميزية :تىة لةة السيلسة الة لية بللصغة االننصيزية ن ال اعي الحي ية ال ه ة لطصبة
الىص م السيلسية رهم تتيل لصطللب التىرف صص

القعليل ال ىقةة ال تىصقة بللسيلسة الة لية بشنل بسط بللصغة

االننصيزية  ،ن ل تسهم هذ ال لةة بإث ار الحويصة الصغ ية لصطللب انسلبه لنثير ن ال زرةات رم

لل ادتولوه

بللصغة االننصيزية .
.5

القضايا الدولية المعاصرة :تبحث ال لةة رم ةراسة صةة ن القعليل الة لية حظيت تحظ بلهت لم ة لم بلرز ن
دتل تنثيره ل اإل صي م الة لم ة ر ال نظ لت الة لية ريهل  .ة س ت ال لةة إل
القعية الة لية الية تحةية أطرارهل س ت ال بلحث األدرا لتتنل ل عليل هم صص

.6

ستة رو ل ،يتنل ل األ ل لهية
عليل هم صص الت الم .

منهج بحث والبحث العممي :يهةف هذا ال نهج إل تةريب الطللب ص صيل صص نيزية إصةاة البحث رم
السيلسية ،ن دتل التىرف صص أهم دط ات الى صية البحثية ،ابتةا " ن ادتيلر
التم ير م ع الحص ل لهل ،ويلغة الزر ض الىص ية،
إل

النتلئج ا لنهلئية لصبحث ،رعت صن تةريب الطللب صص

ع دطة البحث،

لل الىص م

ع ع البحث ،تحةية ال شنصة
ال ىص لت ،تحصيصهل ،و ال

نيزية اال تبلس ن ال ولةر ال ار  ،تثبيتهل رم

اله ا ش ،طريقة نتلبة ال ولةر رم دلت ة البحث رص اصة نهج البحث الىص م الروين.

دليل فرع العالقات الدولية
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