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ورقة عمل لكل طالب عن كل مفردة من مفردات المحاضرة اسبوعيا، يتم متطلبات الكورس: 

 .عرضها للمناقشة، مع عرض تقديمي لالستاذ حول مفردات المحاضرة

والعوامل المؤثرة  االسكندنافية،رجية للدول التعرف على طبيعة السياسات الخامادة الكورس: 

 توافقها في السياسات االمنية االقليمية واختالفها في السياسات االمنية الدولية.   ودوافع فيها ،

فهم السياسات الخارجية للدول االسكندنافية بناء سلًم معرفي للطلبة في  الهدف من الكورس: 

 االندماج السياسي واالقتصادي وافق فيالت من خالل دراسة العوامل المؤثرة في اتباع مسار

 .خارجية متباينةامنية  وتبني سياسات  بأشكال مختلفة

 اوراق بعض الطلبةيبدأ بتقديم عرض  ،ثالثة اجزاء االول أدارة الكورس: تجزأ المحاضرة الى

حول موضوع المحاضرة، والثاني ، عرض االستاذ، والثالث االستماع السئلة الطلبة 

 واستفساراتهم حول  موضوع المحاضرة ومناقشتها.

 . في االسبوعين السادس والثالث عشر من الكورساالمتحانات: يتضمن الكورس امتحانين، 

 مدخل عام  في  السياسة الخارجية.االسبوع االول : 

، مع التركيز على اهم يتم تعريف السياسة الخارجية والمناهج المتبعة في دراستها من خاللها 

 النظريات التي تفسر الظاهر السياسية على الصعيد الخارجي.  
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العوامل المؤثر في السياسة الخارجية ، والتي تتوزع الى عوامل وتتضمن التعرف على اهم  

 يقدم الطلبة اوراق عن الموضوع مادية واخرى غير مادية ، وعوامل داخلية واخرى خارجية.
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