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أجب عن األسئمة التالية:

السؤال األول:

ضع إشارة صح أمام اإلجابة الصحيحة واشارة خطأ أمام اإلجابة الخاطئة مع تصويب الخطأ:
.1

الحروب األىمية ىي الحروب بين الدول مما يؤدي لإلنقسام وىي عادة تنشأ ألسباب قومية أو طائفية

.2

است ارتيجية االستجابة المرنو تقوم عمى مبدأ سياسة الحافة

.4

تصدر موافقة مجمس األمن بموافقة تسعة أعضاء عمى أن تكون أصوات األعضاء الدائمين بينيا متفقة في كل من المسائل

.3

يتشكل مجمس األمن من خمسة عشر عضواً ستو دائمين وتسعة أعضاء غير دائميين
اإلجرائية والموضوعية

(
(

(

(

)
)

)

)

.5

الجمعية العامة لألمم المتحدة تتألف من بعض الدول األعضاء ويحق لكل دولة التمثيل بخمسة مندوبين (

.7

ينتخب أعضاء محكمة العدل الدولية كل تسع سنوات قابمة لمتجديد تنتيي كل سنتين والية نصف األعضاء ( )

.8

تصدر ق اررات المجمس االقتصادي واالجتماعي باجماع أعضاءه المشاركين

)

.9

يتولى في الدول الشيوعية صناعة السياسة الخارجية رئيس الوزراء ومجمس وزراءه ويبع النظام األوتوقراطي( )

.11

)

.6

ال يقيد حق النقض الفيتو إن كان العضو طرفاً في نزاع يناقشو مجمس األمن

يتولى الكونجرس والرئيس األمريكي سمطة إعالن الحرب واقامة السالم وتعيين السفراء والمبعوثيين

السؤال الثاني:

)

( )

(
(

.1

عرف كالً من( :الحكومة  -الدولة –االستراتيجية -المساعي الحميدة -الوساطة)

.2

ما الفرق بين االستراتيجية والتكتيك مع ذكر أمثمة لكل منيما؟

.3

ما النقاط األساسية لتنفيذ السياسة الخارجية لمدول؟ مع توضيح موجز لدور اإلعالم في صنع السياسة الخارجية؟

.4

ما ىي األسس التي تقون عمييا النظرية التفاوضية؟

السؤال الثالث:
.1

ما أدوات الدبموماسية االقتصادية؟ وأىدافيا؟

.3

العامل العسكري ما يزال واحداً من أكثر العوامل تأثي اًر عمى الصعيد الدولي إال أن الصراع المسمح تغيرت

.2

أذكر مجموعة العوامل المؤثرة في السياسة الدولية؟
خصائصو فما ىي الجوانب األساسية ليذا التغيير؟

انتهت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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