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 ( س اصثُػيا 3) )انكهي(ػذد انضاػاخ انذساصيح  .7

 1/9/2116 ذاسيخ إػذاد ٌزا انُصف  .8

 أٌذاف انممشس .9

 معرفة مفيوم وتعريف الجغرافية السياسية والجيوبولتيك والفرق بينيما -
 دراسة مناىج البحث في الجغرافية السياسية وعالقتيا بالعموم االخرى  -
 معرفة مفيوم الدولة وانواع الدول والبحث في قوة الدولة ووزنيا السياسي -
 التعرف عمى اىمية وتاثير المقومات الجغرافية الطبيعية والسكانية واالقتصادية في قوة الدولة  -
 التعرف عمى مفيوم الحدود وانواعيا ومشاكميا -
  رة في قوة الدولةلنظريات الجيوبولتيكية والجيوستراتيجية المؤثالتعرف عمى ا -
 الصراعات الدولية بين القوى العالمية ومستقبل ىذه الصراعاتالتعرف عمى  -
دراسة االمن القومي العربي من حيث مفيوميو وعناصره  والتحديات التي تواجيو متمثمة بالعولمة  -      

 مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مراجعت البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 واالرىاب  والشرق اوسطية ومشروع الشرق االوسط الجديد والشراكة المتوسطية 
        

 الصراع في الخميج العربي والبحر االحمر والبحر المتوسط والمحيط الينديالتعرف عمى  -
 

 مخشظاخ انرؼهم َطشائك انرؼهيم َانرؼهم َانرمييم .11

 االٌذاف انمؼشفيح  -أ
 انعغشافيح انضياصيح َانعيُتُنيرك َمحُس انذساصح فيٍما انذَنح انرؼشف ػهّ -1أ

  ذؼشيف انطانة تاٌميح دساصح انذَنح َممُماخ لُذٍا انطثيؼيح َانثششيح -2أ

 ذىميح لذساخ انطانة ػهّ لشاءج االحذاز انضياصيح َانصشاػاخ انذَنيح -3أ
 لشاءج انصشاػاخ انذَنيح انضاتمح نالصرفادج مىٍا في ذحهيم انصشاػاخ انحانيح َانمضرمثهيح-4أ
 اكهٍا َذاشيشٌا في اصرمشاس انذَنح َصيادذٍااٌميح دساصح انحذَد انذَنيح َمش -5أ
 ذىميح لذساخ انطانة ػهّ مؼشفح ممُماخ االمه انُطىي َانمُمي َانرحذياخ انري يُاظٍاوٍا  -6أ

  مشسانخاصح تانم يحانمٍاساذ االٌذاف  –ب 

  ذحذيذ لذساخ انطانة ػهّ فٍم انمرغيشاخ انمؤششج في انضياصح َاالحذاز انضياصيح – 1ب

 فٍم انصشاػاخ انحانيح َانمضرمثهيح َمُلؼىا مىٍا ذشكيم سؤيح مضرمثهيح تاذعاي  – 2ب

في لذسج انطانة ػهّ انرمييز تيه ذاشيش انممُماخ انعغشافيح في لُج اصريؼاب انفشَق انفشديح  – 3ب

 انذَنح.

 .ذىميح مٍاسج انرمُيم انزاذي مه خالل ماذزَدي تً االخرثاساخ مه ذغزيح ساظؼً     -4ب

 طشائك انرؼهيم َانرؼهم      

مه خالل طشحٍا كمشكالخ تحاظح انّ َانؼشض َانمىالشح نهمُضُػاخ تشكم مىٍعي طشيمح  االنماء  -

 حهُل .

 انرشكيز ػهّ انمىٍط انمماسن نرُصيم انمؼهُماخ انّ انطانة . -

 

ػهّ مُلغ اَ ػشض انمحاضشاخ ذضميه طشائك انرذسيش اصرؼمال نهركىُنُظيا انرؼهيم )انذاذُ شُ (  -

 انرؼهيم االنكرشَوي .
 

 ذشعيغ انطهثح ػهّ انرؼهم انزاذي  -

 

 

 

 طشائك انرمييم      

 

نمذسج انطهثح ػهّ انرؼثيش  مغ مالحظح انرذسيضي َانشفٍيح  االخرثاساخ انرحشيشيح انممانيح َانمُضُػيً  -

 انري نذيٍم  .َانمذسج ػهّ طشغ االفكاس 

 .انفصهيح َانىٍائيح انرحشيشيح االخرثاساخ - 

 

 
 االٌذاف انُظذاويح َانميميح   -ض

 ذىميح انعاوة انُطىي نذِ انطهثح -1ض

ذؼميك فٍم انطانة الٌميح انذَنح كمؤصضح كثشِ  ذضم مؤصضاخ صياصيح َالرصاديح َامىيح  -2ض

 َاظرماػيح َخذميح  يعة انمضاٌمح في انمحافظح ػهيٍا  َدػمٍا َاذخطيظ نهؼمم فيٍا .

 



 

 طشائك انرؼهيم َانرؼهم    

 

 االصرعُاب انحي  –انمىالشح  –االنماء  -
 انرؼهم انمىظم راذيا  -

 حس انطانة ػهّ ذُصيغ مؼهُماذً في انمعاالخ كافح  -

 

 طشائك انرمييم   

 االخرثاساخ انشفٍيح َانكشف ػه لذسج انطانة ػهّ انمىالشح -

 

 االخرثاسخ انرحشيشيح -

 

 

 
 َانمىمُنح ) انمٍاساخ األخشِ انمرؼهمح تماتهيح انرُظيف َانرطُس انشخصي (.انمٍاساخ  انؼامح  -د 

 ذُفيش فشص انرؼهم انمضرمش نهطهثح َذحفيزٌم ػهيٍا -1د

 انرؼهم انزاذي انمىظم -2د

 َانراشيش َانراشش االيعاتي  انرُاصم االظرماػي -3د

 ذطُيش لذساخ انطانة ػهّ انرحهيم انضياصي   -4د



 تىيح انممشس .11

 انضاػاخ األصثُع
مخشظاخ انرؼهم 

 انمطهُتح
اصم انُحذج / انمضاق 

 أَ انمُضُع
 طشيمح انرمييم طشيمح انرؼهيم

1 3 
انمشاس انيٍا في      

انمحُس انضاتك َكم 

 حضة انمحرُِ 

مفهوم وتطور الجغرافية 
 السياسية والجيوبوليتك

 –االنماء 

 انمىالشح

 االخرثاساخ

 انشفٍيح َ

 انرحشيشيح

2 3 = 

طرائق البحث في 
الجغرافية السياسية 

 وعالقتها بالعلوم غالخرى

 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

3 3 = 
-المقومات الطبيعية 

 الموقع
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 –االنماء  حجم الدولة وشكلها = 3 4

 انمىالشح

 االخرثاساخ

 انشفٍيح َ

 انرحشيشيح

 –االنماء  التضاريس والمناخ = 3 5

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 الموارد الطبيعية = 3 6
 –االنماء 

انمىالشح  

االصرعُاب 

 انحي

االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

7 3 = 
–المقومات السكانية 

 حجم السكان
 –االنماء 

 انمىالشح

 االخرثاساخ

 انشفٍيح َ

 انرحشيشيح

 –االنماء  توزيع السكان وتركيبهم = 3 8

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

9 3 = 
–المقومات االقتصادية 

 الثروة المعدنية
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 –االنماء  مصادر الطاقة = 3 11

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 –االنماء  مصادر الطاقة المتجدده = 3 11

 انمىالشح

 االخرثاساخ

 انشفيح َ

 انرحشيشيح

12 3 = 
فلسفة النظام االقتصادي 

 والصناعة والتجارة

 –االنماء 

انمىالشح  

االصرعُاب 

 انحي

االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 –االنماء  الحدود السياسية وانواعها  = 3 13

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

14 3 = 
مشاكل الحدود السياسية 

 والمياه االقليمية
 –االنماء 

 انمىالشح

 االخرثاساخ

 انشفٍيح َ

 انرحشيشيح

15 3 = 
النظريات المتعلقة بالدولة 

 نظرية المجال الحيوي
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح



16 3 = 
نظرية القوة البرية والبحرية 

 والجوية
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

17 3 = 
النظريات الجيوبولتيكية 

 الحديثة
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

18 3 = 

جيوبولتيكيا الفضاء 
والصراع بين القوتين 

 العظمتين

 –االنماء 

انمىالشح  

االصرعُاب 

 انحي

االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

19 3 = 
الصراعات الدولية 

 المستقبلية
 –االنماء 

 انمىالشح

االخرثاساخ 

َانشفٍيح 

 انرحشيشيحَ

21 3 = 
االمن القومي مفهوم 

 العربي وعناصره
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

21 3 = 
التركيب االقتصادي 
 لسكان الوطن العربي

 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

22 3 = 
العناصر االقتصادية 

 واالمن الغذائي والتبعية 
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

23 3 = 
المخاطر التي تهدد االمن 

 العولمة-القومي العربي
 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

24 3 = 
مشروع الشرق اوسطية 

 والشراكة المتوسطية

 –االنماء 

انمىالشح  

االصرعُاب 

 انحي

االخرثاساخ 

انشفٍيح 

 انرحشيشيحَ

 –االنماء  االرىاب مفهومو وانواعو = 3 25

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

26 3 = 

اثر النظريات االستراتيجية 
والصراع الدولي في الوطن 

الستراتيجية -العربي
 الغربية

 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

 –االنماء  الستراتيجية الروسية = 3 27

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

28 3 = 
الصراع الدولي في 
 المحيط الهندي 

 –االنماء 

 انمىالشح

االخرثاساخ 

انشفٍيح 

 انرحشيشيحَ

29 3 = 

الصراع الدولي في 
الخليج العربي والبحر 
 االحمر والمتوسط 

 –االنماء 

 انمىالشح
االخرثاساخ 

 انرحشيشيح

31 3 = 
مفهوم جغرافية 
 االنتخابات 

 –االنماء 

انمىالشح  

االصرعُاب 

 انحي

االخرثاساخ 

 انرحشيشيح
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  مع تطبيقات جيوبولتيكية....أ.د صبري فارس الهيتي الجغرافية السياسية   الكتب القررة المطلوبت -1

 انمشاظغ انشئيضيح )انمصادس( -2

محمد محمود  2002-5ط–منظور معاصر  –الجغرافية السياسية -1
 الديب 

 محمد عبدالغني سعودي  2003-الجغرافية السياسية المعاصرة  -2
3-political geography peter j .taylor and colin 

انكرة َانمشاظغ انري يُصي تٍا )انمعالخ 

 انؼهميح َانرماسيش......انخ

 قاسم الدويكات  2112الجغرافية السياسية . -1

 2111الجغرافية السياسية ابمنظور القرن العشرين .  -2

 ازهر السماك .–

اسسى الجيوبولتيكا  تعريب .عماد حاتم . تاليف  -3

 2114الكسندر دوغين . 

 تقارير التنمية البشرية  -4

 التقارير االقتصادية العربية -5

 

 انمشاظغ االنكرشَويح مُالغ االورشود

         -www.undp.org     
         -   www.amf.org  

 خطح ذطُيش انممشس انذساصي

ذعذيذ مفشداخ انمىٍط ػهّ َفك انرطُساخ َانرغيشاخ  -1

 انؼانميح انري غيشخ انخشيطً انضياصيح نهؼانم

ذحذيس انمؼهُماخ انمُظُدج في انمىٍط مه خالل مُاكثح  -2

 انمصادس انحذيصح 

انعيُتُنريكيح َانعيُصرشاذيعيح االطالع ػهّ انىظشياخ  -3

 انحذيصح َانري ذطثك ػهيىا .

  

 

 

      

   االمتحان = 3 31

      

http://www.amf.org/

