
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 مواصفات مقرر إدارة محلٌة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 اإلدارة المحلٌة :اسم المقرر .1

 pol2106 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً منارس محاضرة

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 اإلدارة العامة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة المقرر:لغة تدرٌس   .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 أ.د. أحمد محمد الماوري      مراجع مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

الخاصة بمفهوم اإلدارة المحلٌة، وتمٌٌزه عن المفاهٌم  ساسٌةت األٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارا
، كما اإلدارٌةالمتداخلة معه: الحكم المحلً، السلطة المحلٌة، وارتباط كل ذلك بمفهوم وخصائص المركزٌة والالمركزٌة 

وجود مصالح محلٌة متماٌزة،  فً الٌمن، واألسس التً تقوم علٌها السلطة المحلٌة: اإلدارٌةٌتناول تطور نظام الالمركزٌة 
 بالشخصٌة االعتبارٌة، وجود رقابة من قبل السلطة المركزٌة. اإلدارٌةوجود مجالس محلٌة منتخبة، تمتع الوحدات 

وٌتناول المقرر تكوٌن الجهاز اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة: أجهزة مركزٌة، وأجهزة السلطة المحلٌة )المجالس المحلٌة، 
ٌذٌة(، وتشكٌل مجالس السلطة المحلٌة على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدٌرٌات، وشروط العضوٌة واألجهزة التنف

 فً كل منها، وٌتناول أٌضا مهام ووظائف مجالس السلطة المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها، وتأثٌرها على أدائها.
 

III. :مخرجات التعلم 

 سٌكون الطالب قادراً على أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر 

a1  ٌظهر المعرفة بمفهوم اإلدارة المحلٌة، وٌمٌزه عن المفاهٌم المتداخلة معه: الحكم المحلً، السلطة المحلٌة، المركزٌة

 .اإلدارٌةوالالمركزٌة 

a2 .ٌذكر األسس التً تقوم علٌها السلطة المحلٌة 

 a3 المحلٌة. ٌحدد الموارد المالٌة المخصصة لمجالس السلطة 

b1  المختلفة التً تم تطبٌقها فً شطري الٌمن قبل الوحدة. شكالفً الٌمن واأل اإلدارٌةٌشرح تطور الالمركزٌة 

b2 .ٌفرق بٌن طرق اختٌار أعضاء السلطة المحلٌة على مستوى المحافظة والمدٌرٌة، والشروط المطلوبة فٌهم 

c1 على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدٌرٌات.  الرئٌسةاتها ٌصمم هٌكل تنظٌمً ألجهزة السلطة المحلٌة ومكون 

c2 .ٌّم تجربة السلطة المحلٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  ٌُق

c3 .ٌحلل تأثٌر كل من االختصاصات والمهام الممنوحة لمجالس السلطة المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها على أدائها 

d1 لمٌة مناسبة عن أي بعد من أبعاد السلطة المحلٌة.ٌكتب تقارٌر وعروض مكتوبة وبلغة ع 

d2  بروح الفرٌق الواحد. زمالئهٌعمل مع 
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d3  ًاإلدارة المحلٌة. أنظمةٌستخدم التكنولوجٌا ف 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1  ٌُزمةر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الألظه 
 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌظهر المعرفة بمفهوم اإلدارة المحلٌة، وٌمٌزه عن المفاهٌم
المتداخلة معه: الحكم المحلً، السلطة المحلٌة، المركزٌة 

 .اإلدارٌةوالالمركزٌة 

A2  لحقل العلوم  لرئٌسةاٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2 .ٌذكر األسس التً تقوم علٌها السلطة المحلٌة 

A3 .ٌُعرف االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة السٌاسٌة  a3.ٌحدد الموارد المالٌة المخصصة لمجالس السلطة المحلٌة 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 لمؤسسات السٌاسٌة.وا

b1  شكالفً الٌمن واأل اإلدارٌةٌشرح تطور الالمركزٌة 
 المختلفة التً تم تطبٌقها فً شطري الٌمن قبل الوحدة.

B2 حدا ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌفرق بٌن طرق اختٌار أعضاء السلطة المحلٌة على
 توى المحافظة والمدٌرٌة، والشروط المطلوبة فٌهم.مس

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  السٌاسٌة واإلدارة العامة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول
 وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

c1  ٌصمم هٌكل تنظٌمً ألجهزة السلطة المحلٌة ومكوناتها
 دٌرٌات. على مستوى المحافظات وعلى مستوى الم الرئٌسة

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البح  على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

 c2.ٌّم تجربة السلطة المحلٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  ٌُق

C3 
ٌُعد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر 

القانون وثقافة  العمل السٌاسً وٌعزز سٌادة
 .المواطنة

c3 ٌر كل من االختصاصات والمهام الممنوحة ٌحلل تأث
لمجالس السلطة المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها على 

 أدائها.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 مناسبة عن أي  ٌكتب تقارٌر وعروض مكتوبة وبلغة علمٌة

 بعد من أبعاد السلطة المحلٌة.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2  بروح الفرٌق الواحد. زمالئهٌعمل مع 

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  تراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باس

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌظهر المعرفة بمفهوم اإلدارة
المحلٌة، وٌمٌزه عن المفاهٌم المتداخلة 

معه: الحكم المحلً، السلطة المحلٌة، 
 .اإلدارٌةالمركزٌة والالمركزٌة 

 . المحاضرات1
 ر والمناقشة.. الحوا2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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a2  ٌذكر األسس التً تقوم علٌها السلطة
 المحلٌة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 

 تحرٌرٌةاالختبارات ال -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a3  ٌحدد الموارد المالٌة المخصصة
 لمجالس السلطة المحلٌة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تحرٌرٌةاالختبارات ال -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

       ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس الذهنٌة  مخرجات المقرر/ المهارات

b1  فً  اإلدارٌةٌشرح تطور الالمركزٌة
المختلفة التً تم تطبٌقها  شكالالٌمن واأل

 فً شطري الٌمن قبل الوحدة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 ةاالختبارات التحرٌرٌ -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

b2  ٌفرق بٌن طرق اختٌار أعضاء
السلطة المحلٌة على مستوى المحافظة 

 والمدٌرٌة، والشروط المطلوبة فٌهم.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

مهنٌة مخرجات المقرر/ المهارات ال
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  ٌصمم هٌكل تنظٌمً ألجهزة السلطة
على مستوى  الرئٌسةالمحلٌة ومكوناتها 

 المحافظات وعلى مستوى المدٌرٌات. 

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 .. التغذٌة الراجعة4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

c2  ًٌّم تجربة السلطة المحلٌة ف ٌُق
الجمهورٌة الٌمنٌة، وٌحلل تأثٌر كل من 

االختصاصات المهام الممنوحة لها، 
والموارد المالٌة المخصصة لها على 

 أدائها.

 . الحوار والمناقشة.1
 مجموعات العمل.التقارٌر وأوراق و2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

c3  ٌحلل تأثٌر كل من االختصاصات
والمهام الممنوحة لمجالس السلطة 

المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها 
 على أدائها.

 

 لمناقشة.. الحوار وا1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌكتب تقارٌر وعروض مكتوبة وبلغة
علمٌة مناسبة عن أي بعد من أبعاد السلطة 

 الحوار والمناقشة.
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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 المحلٌة.
 

 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

d2  بروح الفرٌق الواحد. زمالئهٌعمل مع 

 

 الحوار والمناقشة.
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. تقٌٌم -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d3  ًاإلدارة  أنظمةٌستخدم التكنولوجٌا ف

 المحلٌة.

 الحوار والمناقشة.
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 الجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفردٌة و -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

II. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

                              الجانب النظري                              أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم اإلدارة المحلٌة 
 والمفاهٌم القرٌبة منها

 اإلدارة المحلٌة-
 الحكم المحلً.-
 السلطة المحلٌة-
 اإلدارٌةالمركزٌة والالمركزٌة -

1 3 

a1 b1 c1 c2 d1  

2 
التطور التارٌخً لإلدارة 

 المحلٌة فً الٌمن

فً  اإلدارٌةتطور صٌغ الالمركزي -
 جنوب الٌمن سابقا.

فً  اإلدارٌةتطور صٌغ الالمركزٌة -
 شمال الٌمن سابقا.

االتجاهات المطروحة حول  -
قبل إقرار قانون  اإلدارٌةالالمركزٌة 

 السلطة المحلٌة.
 لٌة.نظام السلطة المح-

2 6 

b1 a1 a2 c2 d1 
d2 

3 
األسس التً تقوم علٌها 

 اإلدارة المحلٌة

 وجود مصالح محلٌة متماٌزة.-
 مجالس محلٌة منتخبة.-
تمتع الوحدات المحلٌة بالشخصٌة -

 االعتبارٌة.
 رقابة السلطة المركزٌة.-

1 3 

a2 a1 b1 c2 d1 

4 
تكوٌن الجهاز اإلداري 
للدولة، وموقع السلطة 

ٌه.المحلٌة ف  

األجهزة المركزٌة. -  
أجهزة السلطة المحلٌة. -  

المجالس المحلٌة. -             
 األجهزة التنفٌذٌة.-           

2 6 

c1 a1 a2 a3 b1 
b2 c2 d1 

 b2 a1 a2 c1 c2 3 1 المحافظ-تشكٌل السلطة المحلٌة  5
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، أمٌن اإلدارٌةالمجلس المحلً )الهٌئة - فً المحافظة
 عام المجلس(

 المكتب التنفٌذي-

d1 

6 
تشكٌل السلطة المحلٌة 

 فً المدٌرٌة

 مدٌر المدٌرٌة -
، أمٌن اإلدارٌةالمجلس المحلً )الهٌئة -

 عام المجلس(
 المكتب التنفٌذي-

1 3 

b2 a1 a2 c1 c2 
d1 

7 
شروط العضوٌة وطرٌقة 
االنتخاب ألعضاء السلطة 

 المحلٌة بالمحافظة

الشروط الخاصة بالمحافظ، وطرٌقة -
 اره.اختٌ

الشروط الخاصة بأمٌن عام المجلس  -
 المحلً.

الشروط الخاصة بأعضاء المجلس -
 المحلً وكٌفٌة االنتخاب.

1 6 

  b2 a1 a2 c1 c2 
d1 

8 
شروط العضوٌة وطرٌقة 
االنتخاب ألعضاء السلطة 

 المحلٌة بالمدٌرٌة

، بمدٌر المدٌرٌةالشروط الخاصة -
 وطرٌقة اختٌاره.

عام المجلس الشروط الخاصة بأمٌن  -
 المحلً.

الشروط الخاصة بأعضاء المجلس -
 المحلً بالمدٌرٌة، وكٌفٌة االنتخاب.

1 3 

b2 a1 a2 c1 c2 
d1 

9 
وظائف ومهام مجالس 

 السلطة المحلٌة

اقتراح الخطط والبرامج والموازنة -
 االستثمارٌة

والرقابة والمحاسبة ألجهزة  اإلشراف-
 السلطة المحلٌة

2 6 

c2 a1 a2 a3 c1 
c2 d1 d2 

10 
الموارد المالٌة للسلطة 

 المحلٌة
 الموارد المحلٌة-
 الدعم المركزي-

2 6 
c2 a1 a2 a3 c1 
c2 d1 d2 
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 استراتٌجٌات التدرٌس:  .1

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
الب ف ً القاع ة بطرٌق ة وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الط  إٌضاحوفٌها ٌتم 

ف ً الوق ت ال ذي ٌق وم ف ً الطال ب باالس تماع  أحٌان اً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

 الحوار والمناقشة
و ب ٌن أ األستاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المق رر وم ن ث م ٌق وم بعرض ه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
تم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم م ن أفك ار ح ول قض ٌة م ا، أو مش كلة وفٌها ٌ

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

تكلٌ  ف جمٌ  ع  ٌ  تمٌطل  ب م  ن ك  ل طال  ب تنفٌ  ذ دراس  ة موض  وع مح  دد س  لفاً، وبش  كل منف  رد وق  د  مشارٌع فردٌة 
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 ٌكون لكل طالب مشروع مختلف. الطالب بمشروع واحد، وقد

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌة التعلٌم بحٌ  ٌندمج المتعلم بمهمات تعلٌمٌة  اإلجراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة من 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
تعلم م ن موق ف ش بٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتش ابه معطٌات ه م ع الواق ع ٌ تم ت وفٌره للم 

بمواق  ف الحٌ  اة السٌاس  ٌة الواقعٌ  ة، حٌ    ٌ  تم وض  عه فٌ  ه لك  ً ٌ  تقمص دور وق  رارات وس  لوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
بح  وعرض تقوٌمً عن موضوع  إعداد

ة لإلدارة المحلٌة، أو مرتبط باألسس العلمٌ
 تطبٌق لها فً الٌمن.

a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 4- 10 22 

 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w 1- 12 12 حضور المحاضرات 2

 33   اإلجمالً

 

IV. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
  درجة التقوٌم النهائً

 ٌحققهاالمخرجات التً 

w1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4 w12 20 22% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 10 12% اختبار نصفً 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w16 62 62% االختبار النهائً 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1  

%122 100 االجمالً    

 

V. تعلم:لمصادر ا 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

  مركز تطوٌر اإلدارة العامةجامعة صنعاء، د. خالد محسن األكوع، سلسلة محاضرات مبادئ اإلدارة المحلٌة،  .1

 المراجع المساعدة

 ة مقارنة، جامعة مؤتة، األردندراس–العالقة بٌن الحكومة المركزٌة واإلدارات المحلٌة  د.عبدالرزاق الشٌخلً، .2

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   
 اإلدارة المحلٌة فً الٌمن، على الرابط:

page.html-http://mhassan037.blogspot.com/p/blog 
 

VI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  
   ور الفعالٌات التعلٌمٌة:سٌاسة حض

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

http://mhassan037.blogspot.com/p/blog-page.html
http://mhassan037.blogspot.com/p/blog-page.html
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ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2.  

  الحضور المتأخر:  

ر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال  ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخ -

   مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. فً حال تغٌب -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4.  

 :األبحاثو كلٌفات / المهامالت

 ٌحدد أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه -

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة ش -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان ن

7.  
 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا  ..إلخ.
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 نموذج خطة إدارة محلٌة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د. أحمد محمد الماوري / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 اإلدارة المحلٌة اسم المقرر:  .1

 pol2106 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثانً/ الفصل الثانً لدراسً:المستوى والفصل ا  .4

 اإلدارة العامة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9
 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

الخاصة بمفهوم اإلدارة المحلٌة، وتمٌٌزه عن المفاهٌم  ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات األ
، كما ٌتناول اإلدارٌةمفهوم وخصائص المركزٌة والالمركزٌة المتداخلة معه: الحكم المحلً، السلطة المحلٌة، وارتباط كل ذلك ب

فً الٌمن، واألسس التً تقوم علٌها السلطة المحلٌة: وجود مصالح محلٌة متماٌزة، وجود  اإلدارٌةتطور نظام الالمركزٌة 
 ركزٌة.بالشخصٌة االعتبارٌة، وجود رقابة من قبل السلطة الم اإلدارٌةمجالس محلٌة منتخبة، تمتع الوحدات 

وٌتناول المقرر تكوٌن الجهاز اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة: أجهزة مركزٌة، وأجهزة السلطة المحلٌة )المجالس المحلٌة، 
واألجهزة التنفٌذٌة(، وتشكٌل مجالس السلطة المحلٌة على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدٌرٌات، وشروط العضوٌة فً 

 ظائف مجالس السلطة المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها، وتأثٌرها على أدائها.كل منها، وٌتناول أٌضا مهام وو
 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن: 

a1 م المحلً، السلطة المحلٌة، المركزٌة ٌظهر المعرفة بمفهوم اإلدارة المحلٌة، وٌمٌزه عن المفاهٌم المتداخلة معه: الحك

 .اإلدارٌةوالالمركزٌة 

a2 .ٌذكر األسس التً تقوم علٌها السلطة المحلٌة 

a3 .ٌحدد الموارد المالٌة المخصصة لمجالس السلطة المحلٌة 

b1  حدة.المختلفة التً تم تطبٌقها فً شطري الٌمن قبل الو شكالفً الٌمن واأل اإلدارٌةٌشرح تطور الالمركزٌة 

b2 .ٌفرق بٌن طرق اختٌار أعضاء السلطة المحلٌة على مستوى المحافظة والمدٌرٌة، والشروط المطلوبة فٌهم 

c1  على مستوى المحافظات وعلى مستوى المدٌرٌات. الرئٌسةٌصمم هٌكل تنظٌمً ألجهزة السلطة المحلٌة ومكوناتها 

c2 ٌّم تجربة السلطة المحلٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة  .ٌُق

c3 .ٌحلل تأثٌر كل من االختصاصات والمهام الممنوحة لمجالس السلطة المحلٌة، والموارد المالٌة المخصصة لها على أدائها 
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d1 .ٌكتب تقارٌر وعروض مكتوبة وبلغة علمٌة مناسبة عن أي بعد من أبعاد السلطة المحلٌة 

d2  بروح الفرٌق الواحد. زمالئهٌعمل مع 

d3  اإلدارة المحلٌة. أنظمةفً ٌستخدم التكنولوجٌا 
  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة

الساعات 
 الفعلٌة

1 
مفهوم اإلدارة المحلٌة 
 والمفاهٌم القرٌبة منها

 اإلدارة المحلٌة -
 الحكم المحلً. -
 السلطة المحلٌة -
 اإلدارٌةٌة المركزٌة والالمركز -

w1 3 

2 
التطور التارٌخً 

لإلدارة المحلٌة فً 
 الٌمن

 فً جنوب الٌمن سابقا. اإلدارٌةتطور صٌغ الالمركزي  -
 فً شمال الٌمن سابقا. اإلدارٌةتطور صٌغ الالمركزٌة  -
قبل  اإلدارٌةاالتجاهات المطروحة حول الالمركزٌة  -

 إقرار قانون السلطة المحلٌة.
 لمحلٌة.نظام السلطة ا -

w2-w3 6 

3 
األسس التً تقوم 

 علٌها اإلدارة المحلٌة

 وجود مصالح محلٌة متماٌزة. -
 مجالس محلٌة منتخبة. -
 تمتع الوحدات المحلٌة بالشخصٌة االعتبارٌة. -
 رقابة السلطة المركزٌة. -

w4 3 

4 
تكوٌن الجهاز اإلداري 
للدولة، وموقع السلطة 

 المحلٌة فٌه.

ة.األجهزة المركزٌ -  
أجهزة السلطة المحلٌة. -  
 المجالس المحلٌة. -
 األجهزة التنفٌذٌة. -

w5-w6 6 

5 
تشكٌل السلطة المحلٌة 

 فً المحافظة

 المحافظ -
 ، أمٌن عام المجلس(اإلدارٌةالمجلس المحلً )الهٌئة  -
 المكتب التنفٌذي -

w7 3 

 w8 3  اختبار نصفً 6

7 
تشكٌل السلطة المحلٌة 

 فً المدٌرٌة

 ٌر المدٌرٌةمد -
 ، أمٌن عام المجلس(اإلدارٌةالمجلس المحلً )الهٌئة  -
 المكتب التنفٌذي -

w9 3 

8 

شروط العضوٌة 
وطرٌقة االنتخاب 
ألعضاء السلطة 
 المحلٌة بالمحافظة

 الشروط الخاصة بالمحافظ، وطرٌقة اختٌاره. -
 الشروط الخاصة بأمٌن عام المجلس المحلً. -
المجلس المحلً وكٌفٌة الشروط الخاصة بأعضاء  -

 االنتخاب.

w10-w11 6 

9 

شروط العضوٌة 
وطرٌقة االنتخاب 
ألعضاء السلطة 
 المحلٌة بالمدٌرٌة

 ، وطرٌقة اختٌاره.بمدٌر المدٌرٌةالشروط الخاصة -
 الشروط الخاصة بأمٌن عام المجلس المحلً. -
المجلس المحلً بالمدٌرٌة،  الشروط الخاصة بأعضاء -

 .وكٌفٌة االنتخاب

w12 3 

10 
وظائف ومهام مجالس 

 السلطة المحلٌة
 اقتراح الخطط والبرامج والموازنة االستثمارٌة -
 والرقابة والمحاسبة ألجهزة السلطة المحلٌة اإلشراف -

w13-w14 6 

 w15 3 الموارد المحلٌة -الموارد المالٌة للسلطة  11



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي     عميد الكليت          الجودة نبئب العميد لشئون        رئيش القضم  

 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 الدعم المركزي - المحلٌة

 w16 3  اختبار نهائً 12

 48 16 مالًاإلج
 
 

 استراتٌجٌات التدرٌس: .2

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقة  إٌضاحوفٌها ٌتم 

 فً الوقت الذي ٌقوم ف ً الطال ب باالس تماع أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

 الحوار والمناقشة
أو  األس تاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخ ل المحاض رة س واء ب ٌن الطال ب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرض ه  إحدىكامل فً ء بح  تكلٌف الطالب بإجراوهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة ما، أو مش كلة 

 رة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم.المحاض أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌ ف جمٌ ع  ٌ تمٌطلب من ك ل طال ب تنفٌ ذ دراس ة موض وع مح دد س لفاً، وبش كل منف رد وق د 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
مج الم  تعلم بمهم  ات إلدارة عملٌ  ة التعل  ٌم بحٌ    ٌن  د اإلج  راءاتوفٌه  ا ٌ  تم اتب  اع مجموع  ة م  ن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم ت وفٌره للم تعلم م ن موق ف ش بٌه 
بمواق ف الحٌ  اة السٌاس  ٌة الواقعٌ ة، حٌ    ٌ  تم وض عه فٌ  ه لك  ً ٌ تقمص دور وق  رارات وس  لوك 

 تحلٌل وتوقع سلوكه. الطرف المراد

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
بح  وعرض تقوٌمً عن موضوع مرتبط باألسس العلمٌة لإلدارة  إعداد

 المحلٌة، أو تطبٌق لها فً الٌمن.
w 4-10 22 

 w1-12 12 حضور المحاضرات 2

 33  االجمال

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم مالرق
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1-12 12 12% الحضور والمشاركة 1  

التكالٌف البحثٌة إعداد 2  w1- w12 20 22%  

w8 10 12% االختبار النصفً 3  

w14 62 62% االختبار النهائً 4  
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 100  االجمالً 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

  ،مركز تطوٌر اإلدارة العامةجامعة صنعاء: د. خالد محسن األكوع، سلسلة محاضرات مبادئ اإلدارة المحلٌة  

 المراجع المساعدة: .2
 دراسة مقارنة، جامعة مؤتة، األردن–العالقة بٌن الحكومة المركزٌة واإلدارات المحلٌة  د.عبدالرزاق الشٌخلً،

 واد إلكترونٌة وإنترنت:م .3
 اإلدارة المحلٌة فً الٌمن، على الرابط:

page.html-http://mhassan037.blogspot.com/p/blog 

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55لطالب بحضور ٌلتزم ا -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  -
 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2 

  الحضور المتأخر:  

لدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل ا -
   ثال  مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3 

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً لعالج الحالة. فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.22ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة. -

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 أستاذ المقرر نوع التكالٌف واألبحا  فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. ٌحدد -

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

5 

  الغش:

 ن الطالب.ئولطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام ا -

 أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش -

6 
  االنتحال:

 الب.ن الطئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

7 
 سٌاسات أخرى: 

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا   .. إلخ.
 

http://mhassan037.blogspot.com/p/blog-page.html
http://mhassan037.blogspot.com/p/blog-page.html

