جامعة بنها
كلية اآلداب
توصيــف مقـــرر دراســـي

 - 1البيانات األساسية
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أسم المقرر :العالقات الدولية

التخصص :تاريخ

عدد الوحدات الدراسية:

الفرقة/المستوي :الرابعة /الفصل الثاني
نظري

البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

التاريخ

المقرر يمثل عنص ار رئيسيا أو ثانويا بالنسبة للبرنامج

رئيسيا

القسم العلمي المسئول عن البرنامج

التاريخ واآلثار

القسم العلمي المسئول عن تدريس المقرر

التاريخ واآلثار

3

عملي

-

تاريخ اعتماد توصيف البرنامج

 - 2هدف /أهداف المقرر )(Aims
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالنظريات والمفاهيم المتعلقة بالعالقات الدولية ،وتتبع العالقات الدولية في العصر
الحديث بداية من معاهدة وستفاليا وحتى انفراد الواليات المتحدة بقيادة العالم مرورا بفترات

وبنهاية المقرر يكون الطالب قادرا على أن:
كود المعيار

الهدف من المقرر

أ3.

 -1/1يفسر الظواهر والمؤثرات المختلفة في مجال التاريخ.

ب2.

 -2/1يحدد المشكالت في مجال التاريخ.

ب3.

 -3/1ينقد األحداث التاريخية نقداً موضوعياً.

ب4.

 -4/1يطرح فرضيات بحثية للوصول إلى الحقيقة التاريخية قدر االمكان.

ج4.

 -5/1يعبر وصفيا عن األحداث والوقائع التاريخية بشكل صحيح.

د2.

 -6/1يستخدم تكنولوجيا المعلومات في البحث واالطالع على الجديد في مجال التاريخ.

جامعة بنها
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 - 3النتائج التعليمية المستهدفة للمقررIntended Learning Outcomes:
أ -المعلومات والمفاهيم Knowledge and Understanding

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:
كود الهدف

كود
المقرر

المهارة

1/1

أ1.

يشرح الظواهر المتعلقة بالعالقات الدولية مؤتمر وستفاليا حتى نهاية الحرب الباردة

4/1

أ2.

يعرف المفاهيم والنظريات التي تفسر ظواهر العالقات الدولية

أ3.

ب -المهارات الذهنية Intellectual skills
بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:
كود الهدف

كود
المقرر

1/1

ب1.

يحلل أسباب انهيار االتحاد السوفيتي وانفراد الواليات المتحدة بقيادة العالم

2/1

ب2.

ينقد عصر التنظيمات وظواهر الحرب الباردة نقدا موضوعيا

المهارة

جـ -المهارات المهنية والعملية للمقرر Professional and practical Skills

بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:

كود الهدف

كود
المقرر

المهارة

جامعة بنها
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5/1

ج1.

يعبر وصفيا عن ظواهر العالقات الدولية بشكل صحيح.

د -المهارات العامة General Skills
بنهاية المقرر يجب ان يكون الطالب قادراً على أن:
كود الهدف

كود
المقرر

6/1

د1.

المهارة

يستخدم تكنولوجيا المعلومات في البحث واالطالع على الجديد في العالقات
الدولية.

 -4محتوي المقرر Course content
األسبوع

الوحدات الدراسية
الموضوع

نظري
األول

مفاهيم في العالقات الدولية

3

الثاني

نظريات الواقعية والبنيوية والتحررية

3

الثالث

النظريات التقليدية والعولمة والتفاوض والمساومة

3

الرابع

جذور العالقات الدولية في العصر الحديث

3

الخامس

العالقات الدولية في القرن التاسع عشر

3

السادس

العالقات الدولية في مطلع القرن العشرين

3

السابع

العالقات الدولية في عصر التنظيمات

3

الثامن

العالقات الدولية في ظل الحرب الباردة 1

3

التاسع

العالقات الدولية في ظل الحرب الباردة 2

3

عملي

جامعة بنها
كلية اآلداب
العاشر

إعادة البناء (البروسترويكا)

3

الحادى
عشر

تأثير البروسترويكا على العالقات الدولية

3

الثانى عشر انهيار المنظومة االشتراكية

3

الثالث عشر القطبية األمريكية واختالل توازن العالقات الدولية

3

 - 5أساليب التعليم والتعلم Teaching and learning methods

1 .5

محاضرات

2 .5

االطالع على المصادر على شبكة المعلومات الدولية

3 .5

عرض المحاضرات باستخدام Data Show

 - 6أساليب التعليم والتعلم لذوي القدرات المحدودة
.1 .6

إتاحة المقرر  Wordمنطوق من خالل وحدة إبصار (للمكفوفين)

.2 .6

في حالة وجود طالب متعثرين سيتم وضع استراتيجية للتعامل معهم

 - 7تقويم الطالب :
أ -األساليب المستخدمة

Students assessment
Assessment methods

ب -التوقيت
schedule

اختبارات تدريبية

األسبوع الخامس

تقييم التفاعل مع المقرر اإللكتروني

األسبوع العاشر

اختبار نظري نهائي

األسبوع الرابع عشر

Time

جامعة بنها
كلية اآلداب

ج -توزيع الدرجات Grading system
 22درجة

االختبار النظري النهائي

 - 8قائمة الكتب الدراسية والمراجعList of references :

أ -مذكرات

ال يوجد

ب -كتب ملزمة
 -أ .د /عبد اللطيف الصباغ ،العالقات الدولية

ج -كتب مقترحة

-

إسممماعيل صممبري مقلممد ،العالقممات السياسممية الدوليممة :دراسممة فممي األصممول والنظريممات
(المكتبة األكاديمية ،القاهرة)1991 ،

-

مارسيل ميرل ،العالقات الدولية المعاصرة :حساب ختامي ،ت :حسمن نافعمة (القماهرة:
مكتبة األسرة ،سلسلة الفكر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب)2005 ،

-

Joshua S. Goldstein, International Relations, sixth
)Edition (New York: Longman, 2005

د -دوريات علمية /مواقع
إلكترونية

http://www.bu.edu.eg/staff/abdellatif9-courses

-

منسق المقرر :أ.د /عبد اللطيف الصباغ
التاريخ 2213 / 9 / 16

رئيس القسم  :أ.د /عبد اللطيف الصباغ
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م

محتوي المقرر

ILO's to be covered
المعلومات والمفاهيم
(أ)

الموضوع

1
1

نظريات ومفاهيم في العالقات
الدولية

مصفوفة مقرر :العالقات الدولية

2

المهارات الذهنية
( ب)

1

المهارات
المهنية
(ج)

المهارات
العامة
( د)

1

1

2
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2

جذور العالقات الدولية في
العصر الحديث





3

العالقات الدولية في النصف
األول من القرن العشرين







4

العالقات الدولية في ظل الحرب
الباردة







5

إعادة البناء (البروسترويكا)







6

العالقات الدولية في نهاية
القرن العشرين







منسق المقرر :أ.د /عبد اللطيف الصباغ

رئيس القسم  :أ.د /عبد اللطيف الصباغ

