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 America's Role in State-Building From Germany to Iraq أسم الكورس )المادة(:

مناقشة وتحليل المادة العلمية المعطاة للطالب خالل المحاضرات، مع التركيز على  لبات الكورس:متط

ق بحثية مختصرة حول محاور المصطلحات السياسية باللغة االنجليزية ضمن مواضيع المادة، وعمل اورا

 .المادة

 مادة الكورس:

   The goal of this subject is to analyze and extract the best practices in nation-

building from the post–World War II experiences of the United States. To do this, 

we have to examine U.S. and international military, political, and economic 

activities in post-conflict situations since World War II, identified the key 

determinants of the success of these operations in terms of democratization and the 

creation of vibrant economies, and drew implications for future U.S. nation-

building operations. 

 الهدف من الكورس: 

اعطاء المحاضرات مع طرح اسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة ومن ثم فتح باب النقاش  إدارة الكورس:

 .للطلبة

 (كوزات + االمتحانات المقررة)االمتحانات: 

  The U.S. and international roles after World War II االسبوع االول:

، وكيف سيطرت على اليابان والمانيا يات المتحدة االمريكية بعد الحرب العالمية الثانيةعرض وتوضيح االدوار الخارجية للوال

  الغربية، ومن ثم باشرت بإعادة بناء تلك الدول.

 Occupation and nation building (Japan) األسبوع الثاني:

اصل الدولة اليابانية، ومن ثم ادارتها عرض وتوضيح عملية احتالل اليابان، وسيطرة الواليات المتحدة االمريكية على مف

 بالشكل الذي يتواءم مع المصالح والتوجهات االمريكية الخارجية.

 Internal conditions :األسبوع الثالث

عرض وتوضيح وتحليل الظروف الداخلية )داخل الواليات المتحدة واليابان( التي رافقت االحتالل االمريكي لليابان والتي 

 ة بناء الدولة اليابانية في ظل وجود المحتلاسهمت في اعاد

 External conditions األسبوع الرابع:
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( التي رافقت االحتالل االمريكي لليابان والتي اسهمت في اعادة دوليا واقليميا) الظروف الخارجيةعرض وتوضيح وتحليل 

 بناء الدولة اليابانية في ظل وجود المحتل

 Occupation and nation building (Germany) األسبوع الخامس:

، ومن ثم ادارتها يكية على مفاصل الدولة االلمانية، وسيطرة الواليات المتحدة االمرعرض وتوضيح عملية احتالل المانيا

 بالشكل الذي يتواءم مع المصالح والتوجهات االمريكية الخارجية.

 Internal conditions األسبوع السادس:

والتي  رافقت االحتالل االمريكي أللمانيا ( التي)داخل الواليات المتحدة والمانيا وف الداخليةعرض وتوضيح وتحليل الظر

 في ظل وجود المحتل في اعادة بناء الدولة االلمانيةاسهمت 

 External conditions األسبوع السابع:

في اعادة والتي اسهمت  يكي أللمانيارافقت االحتالل االمر ( التيدوليا واقليميا) الظروف الخارجيةعرض وتوضيح وتحليل 

 في ظل وجود المحتل بناء الدولة االلمانية

 Occupation and nation building (Iraq) األسبوع الثامن:

، ومن ثم ادارتها يكية على مفاصل الدولة العراقية، وسيطرة الواليات المتحدة االمرعرض وتوضيح عملية احتالل العراق

 ع المصالح والتوجهات االمريكية الخارجية.بالشكل الذي يتواءم م

 US occupation decisions in Iraq 2003-2004 األسبوع التاسع:

، ودراسة تأثيرات تلك القرارات على عملية 2003بيان وتحليل اهم القرارات التي اتخذتها سلطة االحتالل في العراق بعد عام 

 اعادة بناء الدولة في العراق

 The Political Process in Iraq after 2005 األسبوع العاشر:

، وما تخللها من نقاط ضعف اسهمت في عرقلة 2003دراسة وتحليل العملية السياسية في العراق بعد عام 

 عملية اعادة بناء الدولة 

 The ingredients of building the Iraqi state after 2003 األسبوع الحادي عشر:

 ، والتي لم تستغل بشكل جيد إلعادة بناء الدولة في العراق2003بناء الدولة في العراق بعد عام  دراسة وتحليل اهم مقومات

 Foundations of building the Iraqi state after 2003 األسبوع الثاني عشر:

لل في تلك ، وبيان مكامن الخ2003توضيح اهم االسس التي قامت عليها عملية اعادة بناء الدولة في العراق بعد عام 

 العملية، وعدم معالجتها بالشكل المطلوب من قبل سلطة االحتالل

 The Obstacles of Rebuilding Iraqi state under occupation األسبوع الثالث عشر:

، والتي اسمهت في ايجاد دولة ضعيفة على المستوى 2003بيان وتوضيح اهم معوقات بناء الدولة في العراق بعد عام 

 تي المؤسسا

  The future of rebuilding the Iraqi stateاألسبوع الرابع عشر:

 دراسة مستقبل عملية اعادة بناء الدولة في العراق في ظل المعطيات الموجودة على ارض الواقع 
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