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 jassem.mohmmed@copolicy.uobaghdad.edu.iqإيميل األستاذ:

 االتحاد االوربي نقاط القوة والضعف واحتماالت التفكك ) البركست انموذجاً( أسم الكورس )المادة(:

the course title: The European Union's strengths and weaknesses and 

the possibilities of disintegration (Brexit as a model)  

ورقة عمل من كل طالب في كل محاضرة على شكل عرض تقديمي يقدمه احد الطلبة )  متطلبات الكورس:

 (ويشاركه الباقي فضال عن العرض التقديمي االساس لالستاذ حول موضوع المحاضرة 

الكورس عبارة عن تتبع لمسار االتحاد االوربي وتشخيص نقاط القوة االقتصادية  مادة الكورس:

والسياسية فضال عن نقاط الضعف ومحاولة استكشاف احتماالت التفكك من خالل دراسة اتفاقية خروج 

 المملكة المتحدة من االتحاد كنموذج للدراسة .

د الدولي من خالل دراسة حالة االتحاد توفير مسار معرفي للطلبة في االقتصاالهدف من الكورس: 

 االوربي واتفاقية البريكست .

تبدأ المحاضرة بجزأها االول بعرض احد الطلبة لعرض تقديمي حول موضوع المحاضرة  إدارة الكورس:

وبعد ذلك يتم تقديم عرض االستاذ وفي نهاية المحاضرة يتم عرض المناقشات واالستفسارات من قبل 

 الطلبة 

 سيكون اختبار وسطي في منتصف الكورس ثم االمتحان النهائي ات: االمتحان

 مقدمة مفهومية عن التكتالت االقتصادية الدولية واالتحادات الناشئة منها األسبوع األول: 

في اطار علم االقتصاد فضال عن امثلة عن ذلك والتطرق الى المفهوم يتم معالجة مفهوم التكتل االقتصادي 

( ومتطلبات هذه الصيغة من   unionخالل العمل التكتلي اال وهو صيغ االتحاد الكامل ) المتقدم زمنيا من

 الدول المنضوية 

 المصادر :

محمد محمود االمام ,تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي ,مركز دراسات الوحدة العربية -1

 . 2004,بيروت ,

 .2017مكتبة عدنان ,بغداد ,سعد حقي توفيق ,العالقات الدولية ,دار و-2

 



 السوق االوربية المشتركة وماسبقهااألسبوع الثاني:

يقدم هذا الجزء وصفا تاريخيا عن السوق االوربية المشتركة واالتفاقات والصيغ التكاملية االوربية 

املية للفترات التي سبقت ظهور االتحاد االوربي بشكله المؤسسي وبحث مسار فعالياتها التتعاونية والتك

 في غرب اوربا 

 المصادر :

عبد المنعم سعيد ,الجماعة االوربيه تجربة التكامل والوحدة , مركز دراسات الوحددة العربية ,بيروت -1

,1986 . 

  .2006صالح ياسر حسن ,العالقات االقتصادية الدولية ,دار الرواد ,بغداد ,-2

 االتحاد االوربي نظرة عامة األسبوع الثالث:

الجزء من الكورس بمعالجة االتحاد االوربي واسس قيامه التاريخية والمؤسسية من حيث  يتعلق هذا

الدول المؤسسة والسياقات المؤسسية ومصادر اتخاذ القرار والوصف العام الليات االتحاد وطبيعة 

 العالقات بين االعضاء حسب االتفاقيات المنشأة له 

 المصادر :

 . 2014, ,القاهرةسسة هنداويؤتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مجون بيندر وسايمون اشروود, اال-1

 جواس حسن , طبيعة االتحاد االوربي ,دار المعرفة , بيروت .-2

 دور بريطانيا في االتحاد االوربي األسبوع الرابع:

يتناول هذا المحور من الكورس الدور البريطاني في اليات االتحاد االوربي منذ تاسيسه من الناحية 

 االقتصادية واالسياسية وخصوصية بريطانيا واالليات التي لم تنظم اليها بريطانيا منذ االبداية 

 المصادر : 

 . 2014جون بيندر وسايمون اشروود, االتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة ,-1

 . 2012الكاديميون للنشر ,مخلد عبيد المبيضين,االتحاد االوربي كظاهرة اقليمية متميزه ,دار ا-2

 نقاط القوة االقتصادية لالتحاد االوربي :األسبوع الخامس:

وربي من الناحية المواردية تحاد األتحليل نقاط القوة االقتصادية لال سيتناول هذا الجزء من الكور

شري وتاريخية واالدارة الكلية وتفاعل االقتصاد االوربي الموحد فضال عن التكنولوجيا ونوعية العنصر الب

 االداء االقتصادي للقارة االوربية .



 المصادر :

 . 2014جون بيندر وسايمون اشروود, االتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة ,-1

 حسن نافعه , االتحاد االوربي والدروس الستفادة عربيا , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت .-2

 االقتصادية لالتحاد االوربي :ضعف نقاط ال األسبوع السادس:

يتناول هذا الجزء من الكورس نقاط الضعف التي تعتري النظام االقتصادي الموحد لالتحاد االوربي والتي 

 اثرت سلبا على االداء االقتصادي لدول االتحاد خالل السنين السابقة من حياة االتحاد .

 المصادر :

 . 2014جون بيندر وسايمون اشروود, االتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة ,-1

 حسن نافعه , االتحاد االوربي والدروس الستفادة عربيا , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت .-2

 األسبوع السابع:

 :نقاط القوة والضعف السياسين لالتحاد االوربي األسبوع الثامن:

يتناول هذا الجزء تحليل نقاط الضعف السياسية في المنظومة االوربية وتتعلق باليات اتخاذ القرار 

 السياسي واالجماع السياسي والسياسة الخارجية فضال عن اداء المؤسسات المشتركة 

 المصادر :

دة العربية , محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا , صنع القرار في االتحاد االوربي ,مركز دراسات الوح-1

 .2001بيروت ,

 القاهرة , رونالد تيرسكي,السياسة الخارجية لالتحاد االوربي ,المركز القومي للترجمه , -2

 التحليل المؤسسي لالتحاد االوربي.األسبوع التاسع:

يتعلق هذا الجزء بتحليل المنظومة المؤسسية الدارة االتحاد االوربي وكل ما يرتبط بالمفوضية االوربية 

الجان الفنية الجماعية لالتحاد واالخذ بنظر االعتيار تحليل دور هذه المنظومة المؤسسية في مستقبل و

 االتحاد 

 المصادر :

محمد مصطفى كمال وفؤاد نهرا , صنع القرار في االتحاد االوربي ,مركز دراسات الوحدة العربية , -1

  .2001بيروت ,

 . 2014وربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة ,جون بيندر وسايمون اشروود, االتحاد اال-2



 

 

 البريكست ) االسباب والمسار العملي (األسبوع العاشر:

يعالج هذا الجزء اتفاقية البريكست واالسباب وراء توجه المملكة المتحدة واالتحاد نحو منظومة 

 المفاوضات لخروج المملكة المتحدة من االتحاد االوربي 

 المصادر :

 . 2014جون بيندر وسايمون اشروود, االتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة ,-1

مجموعات كثيرة من المقاالت واالبحاث والتقارير على الشبكة العنكبوتية تجيب عن سوألين هما ما -2

 البريكست ولماذا البريكست 

 

 ي بعد بريكست المملكة المتحدة واالتحاد االورباألسبوع الحادي عشر:

يتطرق هذا الجزء الى العالقة المحتملة بين المملكة المتحدة واالتحاد االوربي بعد تنفيذ البريكست واكمال 

خروج بريطانيا من االتحاد بشكل نهائي وما هي التداعيات على الوضع االقتصادي لدول االتحاد االوربي 

 في البر االوربي الرئيس .

 المصادر :

بي لالبحاث ودراسة السياسات ,اين تتجه بريطانيا بعد تصويت البرلمان ضد صفقة المركز العر-1

 2019البريكست ,يناير 

مجموعة من االبحاث والتقارير على الشبكة العنكبوتية تناقش السوأل ماهي اثار البريكست على -2

 بريطانيا 

 احتماالت التفكك االتحاد االوربي األسبوع الثاني عشر:

جزء من الكورس االحتماالت العملية لتفكك االتحاد الوربي من االتجاهين الخارجي والداخلي يناقش هذا ال

حيث هناك قوى من خارج االتحاد االوربي تعمل لذلك فضال عن المتغيرات التي تنبع من داخل هذا االتحاد 

 ومن خالل الخالفات بين دول االتحاد ومن خالل التوسع نحو الشرق 

 المصادر :

2014 بيندر وسايمون اشروود, االتحاد االوربي مقدمة قصيرة جداً,مؤسسة هنداوي,القاهرة , جون- 1   



 . 2012مخلد عبيد المبيضين,االتحاد االوربي كظاهرة اقليمية متميزه ,دار االكاديميون للنشر ,-2

ائر بن يوسف بن عباس عقيله ,االتحاد االوربي الرهانات الواقع االفاق , رسالة ماجستير , جامعة الجز-3

 . 2009خده,

ضياء حسني ,االتحاد االوربي خطر التفكك والنزعات االنفصالية ,مجلة الديمقراطية مؤسسة االهرام ,  -4

 . 2018القاهرة ,

 

 

 الردود المؤسسية للمنظومة االوربية على مظاهر الضعف واسباب التفكك المحتمل األسبوع الثالث عشر:

ت الموسسية لالتحاد االوربي لمعالجة نقاط الضعف ومجابهة احتماالت التفكك يتناول هذا الجزء االجراءا

 من خالل حزم االصالح داخل هياكل االتحاد 

 المصادر :

 .2020حسين طالل مقلد .دور المؤسسات فوق القومية في تعزيز التكامل االوربي , -1

ذ الباحث للدراسات صباح رمضان ياسين.مؤسسات االتحاد االوربي واختصاصتها ,مجلة االستا -2

 . 2016القانونية والسياسية , العدد االول ,بغداد ,مارس 

 

 مستقبل االتحاد االوربي في ظل الوضع الراهن األسبوع الرابع عشر:

يتناول هذا الجزء استشراف االوضاع المستقبلية لالتحاد االوربي في ظل اسقاط االوضاع الراهنة عالميا 

مجموعة من السيناريوهات لمستقبل االتحاد لما تبقى من القرن الحادي  واوربيا فضال محاولة اقتراح

 والعشرين .

 المصادر : 

 عاطف ابو سيف ,االتحاد االوربي في القرن الواحد والعشرين ,االهلية للنشر والتوزيع ,-1

 . 2018,الجزائر ,دةياالتحاد األوروبي في ظل األزمات الجد اتيتحد رتيبة تيفوتي,-2

 

 


