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 3جامعة صالح بوبنيدر، قسنطينة 

 كلية العلوم السياسية

 جذع مشترك ليسانس الثانية ، السنة تاريخ العالقات الدولية: مقياس

 ويفي خيرة: األستاذة

 السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 .بداية أهنيء جميع الطلبة الذين نجحوا وأرحب بهم في السنة الثانية

ــ  9102لقد كنت قد تعاملت مع بعض طلبة السنة األولى خالل السداسي الثاني من السنة الجامعية      
ن شاء اهلل هذه السنة سوف نتعامل مع 9191 الطلبة جميع ، من خالل تدريس مقياس المادة االختيارية وا 

وهو من المقاييس المهمة بالنسبة خالل السداسي األول من خالل تدريس مقياس تاريخ العالقات الدولية، 
لطالب العلوم السياسية، فخالل السنة الثانية يبدأ الطالب في التعمق في تخصص العلوم السياسية من 
خالل دراسة مقاييس جديدة، تشكل فروعا للتخصص، كما أن الطالب سوف يحدد خالل هذه السنة إن 

نة الثالثة ويكمل مشواره فيه مستقبال مع الماستر شاء اهلل التخصص الذي يريد أن يدرسه ابتداء من الس
داري  .والدكتوراه والمقصود هنا تخصص عالقات دولية وتخصص تنظيم سياسي وا 

ه على الطلبة أن يعيروا نفس االهتمام لكل المقاييس التي سوف يدرسونها خالل هذا أن  إلى ه لذا أنو  
التعليم وحدة التعليم األساسية أو  وحدات سواء كانت مقاييس ضمن السداسي وكذا خالل هذه السنة

إلى جانب االهتمام بالمحاضرات بقدر االهتمام بالحصص االستكشافية أوضمن بقية الوحدات األخرى، 
كما قلت تسمح خالل هذه السنة المقاييس المدر سة التطبيقية فكالهما يكم ل اآلخر ويدع مه، كما أن 

لة وتشكل توس عا وتفصيال ها مكم  ة لبعضها البعض، كما أن  بالتعمق في التخصص و هي مقاييس مكم ل
حيث أن طالب السنة الثانية سوف يجد نفسه يعتمد على  للمقاييس التي درست خالل السنة األولى،

ن من فهم مواضيع التي درسها في مقاييس خالل السنة األولى حتى يتمك  والمفاهيم العديد من المواضيع 
                     .الثانية السنة العديد من مقاييس

بذل الجهد الكافي والمثابرة والمتابعة كذا االستفادة من كل ما يقدم لكم في مختلف يرجى لذا      
 .المقاييس
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تمكين الطالب من التعرف تدريس هذا المقياس إلى  يهدفبالنسبة لمقياس تاريخ العالقات الدولية ف     
 .للعالقة بين الوحدات الدولية واألحداث السياسية المؤثرةعلى اإلطار التاريخي السياسي 

المعارف المكتسبة والتكوين القاعدي للطالب في الفلسفة واالقتصاد إلى وتحتاج دراسة هذا المقياس 
والتاريخ المعاصر والمفاهيم اإلدارية والقانونية والتكوينات ذات الصلة التي تساعد على دراسة العلوم 

 .السياسية

 : سبة لطريقة التدريسبالن

ضرة على مستوى الكالسروم محاالخالل فترة اعتماد التعليم عن بعد فسوف يتم إن شاء اهلل وضع      
إلى الساعة  00:11قبل موعد حصة المحاضرة بيوم والتي تم برمجتها يوم الثالثاء من الساعة 

وبعدها وفي موعد الحصة يلتحق الطلبة مع األستاذة  ،حتى يتسنى للطلبة اإلطالع عليها،00:11
بالكالسروم ويتم تقديم شروحات وتوضيحات أي تقديم محاضرة تفاعلية وذلك من خالل توضيحات من 

. (6hkddhyكود المقياس في الكالسروم هو )  جانب األستاذة وتساؤالت الطلبة واستفساراتهم وغيرها
فسوف يتم تقديم المحاضرات بشكل عادي من خالل  إن شاء اهلل  وعندما ننتقل إلى التدريس الحضوري

 .تقديم األستاذ وتفاعل الطلبة

 :محتوى المقياس

 :المقياس المحاور التالية يتضمن     

 .م 8181م إلى معاهدة فيينا سنة  8461ستفاليا سنة العالقات الدولية من معاهدة وا: لالمحور األو

 .م 0061 مؤتمر واستفالياـــ  0

 .م 0812ــ الثورة الفرنسية  9

 .ــ الحروب النابوليونية 3

 .العالقات الدولية من مؤتمر فيينا إلى غاية الحرب العالمية األولى: المحور الثاني

 .0100ــ مؤتمر فيينا  0
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 .ــ الوفاق األوروبي 9

 .ــ انبعاث النزعة القومية ورفض نظام فيينا 3

 .قبل الحرب العالمية األولىــ العالقات الدولية  6

 .العالقات الدولية بين الحربين العالميتين: المحور الثالث

 .ــ الحرب العالمية األولى 0

 .ــ تطور القضية األلمانية 9

 .ــ نشاطات عصبة األمم 3

 .0292األزمة االقتصادية العالمية ــ  6

 .ــ وصول النازية للسلطة والثورة على نظام فرساي 0

 .0231مؤتمر ميونيخ ــ  0

 .العالقات الدولية في مرحلة الحرب الباردة: المحور الرابع

 .ــ نظام يالطا والمراجعة الجذرية لبنية النظام الدولي، الفواعل والعمليات 0

 (.ردع / صراعي ، استراتيجي/ إيديولوجي( ) استراتيجي/ إيديولوجي: ) خطاب مزدوج: ــ الحرب الباردة 9

 0280، حرب باردة جديدة 0280ــ  0209، الوفاق 0209ــ  0260التصعيد : لحرب الباردةــ مراحل ا 3
 .، سقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة0210ــ 

 .ــ تفكيك خطاب الحرب الباردة 6

 .العالقات الدولية بعد نهاية الحرب الباردة: المحور الخامس

 .ــ مالمح الوضع الدولي الجديد 0

 .خليج الثانيةــ حرب ال 9
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 (.نزاعات جديدة، تهديدات جديدة، إدارة جديدة) انفجار النزاعات الداخلية : ــ ديناميكيات تفكيك الدولة 3

 .دراسة في الوظائف الجديدة: ــ حلف شمال األطلسي 6

 .9110سبتمبر  00لدولية بعد أحداث العالقات ا: المحور السادس

 .هة نظر التفاعالت الدوليةودالالتها من وج 9110سبتمبر  00ــ  0

 .ــ المجموعة الدولية في مواجهة المعضلة األفغانية 9

 .9113ــ االحتالل األمريكي للعراق  3

 طويل وثري من خالل المحاور المقدمةتجدر اإلشارة هنا إلى أن المقياس من حيث المحتوى هو      
ن العالقات الدولية مليئة باألحداث وتشهد العديد من التطورات والتغيرات لذلك سوف نحاول بإذن كما أ
إلى اليوم، مع م  9113سنة  تناول أهم المواضيع والقضايا واألحداث التي تغطي الفترة منتعالى اهلل 

أهم العناصر في كل اإلشارة إلى أنه عموما ونظرا لكون كما قلت محاور المقياس ثرية سوف يتم تناول 
 موضوع من المواضيع المطروحة ضمن المحاور المقدمة كوننا نتناول أحداث تاريخية وهي تتناول العديد

 .من القضايا والمسائل والتفاصيل

التي يمكن االعتماد عليها للحصول على تفاصيل  وعليه يمكن للطالب أن يستعين بجملة من المراجع
 .أوالتوسع في العناصر المقدمة

 :المراجع

فايز : بيير رينوفان، جان باتيست دوروزيل، مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية، ترجمةــ  0
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