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 مواصفات مقرر التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث
 

I. ت عامة عن المقرر: معلوما 

 التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث :اسم المقرر  .1

 pola103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً األول –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(ن وجدتالمتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إ  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 البكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً / ساعات نظام الدراسة:  .9

 منتظم الدراسة: أسلوب  .11

 قسم العلوم السٌاسٌة –كلٌة التجارة واالقتصاد  مكان تدرٌس المقرر:  .11

 د. هانً عبادي محمد المغلس      مواصفات المقرر:معد)ي(   .12

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .13

 

II. :وصف المقرر 

فً التنمٌة السٌاسٌة، وبالمهارات التً تمكنه من عملٌة الربط بكفاءة  ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف األ
جوانبها المختلفة. وٌتناول المقرر نشأة حقل التنمٌة السٌاسٌة ومصادره ومفاهٌمه وفاعلٌة فً التعامل مع واقع ومشكالت التنمٌة ب

المتصلة بأدبٌات التنمٌة البشرٌة ومعاٌٌر الحكم الرشٌد وبناء  السٌما، والتطورات الراهنة فً مفهوم التنمٌة ساسٌةونظرٌاته األ
ٌة للتنمٌة السٌاسٌة عند ظهور هذا الحقل عقب الحرب العالمٌة صلالدولة، مقارنا بٌنها وبٌن المقوالت التأسٌسٌة فً األدبٌات األ

ومظاهرها وعالقتها بظاهرتً االستعمار  أسبابهاالثانٌة. كما ٌتناول بمنهجٌة نقدٌة ظاهرة التخلف فً البلدان النامٌة من حٌث 
البنٌوٌة التً ٌدرسها المقرر فً السٌاقات  اأزماتهوالتبعٌة واالستبدادي السٌاسً، إضافة إلى طائفة من قضاٌا التنمٌة السٌاسٌة و

 السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للدول النامٌة، وفً السٌاق العربً والٌمنً على وجه التحدٌد.
 

III.  :بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:مخرجات التعلم 

 الب قادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الط 
a1النظرٌة. أصولهٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا حقل التنمٌة السٌاسٌة و 
a2 .ًٌعّرف مفهوم التنمٌة السٌاسٌة وجملة من المفاهٌم المرتبطة به كالتحدٌث السٌاس 
a3  نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة. أهمٌشرح 
a4 ًأبعادهاو أسبابهابلدان العالم النامً و ٌستوعب التفسٌرات المختلفة لظاهرة التخلف السٌاسً ف. 
a5  .ٌحدد صعوبات االنتقال إلى الدٌمقراطٌة فً الدول النامٌة 
a6 وآلٌات حدوثها. أسبابهاٌلم بأزمات التنمٌة السٌاسٌة و 
b1 .ٌقارن بٌن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ومفاهٌم التنمٌة واتجاهاتها الحدٌثة 
b2  السٌاسٌة ومجاالت التنمٌة األخرى، وبٌنها وبٌن الدٌمقراطٌة وبناء الدولة.ٌستنبط العالقة بٌن التنمٌة 
b3 .ٌنقد التحٌزات المعرفٌة فً أدبٌات ونظرٌات التنمٌة السٌاسٌة 
b4 .ٌبدي رأٌه فً مؤشرات االستقرار السٌاسً واقترابات بناء الدولة 
c1 والثقافٌة وموقع التنمٌة السٌاسٌة منها. ٌرسم مخططاً ٌوضح المداخل التنموٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 
c2  تجارب التنمٌة السٌاسٌة الحدٌثة أو المعاصرة. إحدىٌعد موضوعاً حول 
c3 ٌحد موضوعاتها.أة للتنمٌة السٌاسٌة أو ٌعرض كتابا حدٌثا ٌتناول األسس النظر 
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d1  بصورة منظمة. تهاأهمٌالقدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة وفرزها وتركٌبها وفق 
d2 .ًٌقدم االستشارات العلمٌة للجهات ذات العالقة فٌما ٌتعلق بمشكالت التنمٌة السٌاسٌة على المستوى الوطن 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1  ٌُلبناء  زمةهم للمفاهٌم والنظرٌات الألظهر المعرفة والف
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌُ ظهر المعرفة والفهم بقضاٌا حقل التنمٌة السٌاسٌة
 النظرٌة. أصولهو

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

 a2  ٌعّرف مفهوم التنمٌة السٌاسٌة وجملة من المفاهٌم
 بطة به كالتحدٌث السٌاسً.المرت

A3  ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة

 السٌاسٌة.

 a3  نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة. أهمٌشرح 
 

  a4  ًٌستوعب التفسٌرات المختلفة لظاهرة التخلف السٌاس
 .أبعادهاو أسبابهافً بلدان العالم النامً و

 
 a5 اطٌة فً الدول ٌحدد صعوبات االنتقال إلى الدٌمقر

 النامٌة. 
 

  a5 وآلٌات حدوثها. أسبابهاٌلم بأزمات التنمٌة السٌاسٌة و 
 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقارن بٌن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ومفاهٌم التنمٌة
 واتجاهاتها الحدٌثة.

B2 السٌاسٌة  حداثلعالقات بٌن متغٌرات الظواهر واألٌفسر ا

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2  ٌستنبط العالقة بٌن التنمٌة السٌاسٌة ومجاالت التنمٌة
 األخرى، وبٌنها وبٌن الدٌمقراطٌة وبناء الدولة.

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

b3 ٌزات المعرفٌة فً أدبٌات ونظرٌات التنمٌة ٌنقد التح

 السٌاسٌة.

  
b4  ٌبدي رأٌه فً مؤشرات االستقرار السٌاسً واقترابات

 بناء الدولة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البحث فً دراسة مشاكل الحٌاة 
السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل 

 معها.

 c1  ٌرسم مخططاً ٌوضح المداخل التنموٌة االقتصادٌة
 واالجتماعٌة والثقافٌة وموقع التنمٌة السٌاسٌة منها.

C2 فً فهم قضاٌا السٌاسٌة  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

 c2  تجارب التنمٌة السٌاسٌة  إحدىٌعد موضوعاً حول
 الحدٌثة أو المعاصرة.

C3 
ٌُعد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر العمل 

 .القانون وثقافة المواطنة السٌاسً وٌعزز سٌادة
 

 c3  ٌعرض كتابا حدٌثا ٌتناول األسس النظرٌة للتنمٌة
 السٌاسٌة أو احد موضوعاتها.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 
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D1 اء ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أد

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  القدرة على جمع المعلومات من المصادر المختلفة
 بصورة منظمة. أهمٌتهاوفرزها وتركٌبها وفق 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2  ٌقدم االستشارات العلمٌة للجهات ذات العالقة فٌما
 ٌتعلق بمشكالت التنمٌة السٌاسٌة على المستوى الوطنً.

 ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 1

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 هر المعرفة والفهم لقضاٌا حقل التنمٌة ٌُظ
 النظرٌة. أصولهالسٌاسٌة و

 
  

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالبب فبً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

a2 ٌة وجملة من ٌعّرف مفهوم التنمٌة السٌاس
 المفاهٌم المرتبطة به كالتحدٌث السٌاسً.

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالبب فبً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

a3  نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة. أهمٌشرح 
 

 ة المحاضر -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالبب فبً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

a4  ٌستوعب التفسٌرات المختلفة لظاهرة
التخلف السٌاسً فً بلدان العالم النامً 

 .أبعادهاو أسبابهاو
 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالبب فبً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً

a5  ٌحدد صعوبات االنتقال إلى الدٌمقراطٌة
 فً الدول النامٌة. 

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالبب فبً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً

a5 أسبابهاٌلم بأزمات التنمٌة السٌاسٌة و 
 وآلٌات حدوثها.

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

طالبب فبً المالحظة وتقٌٌم مشاركة ال -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   درٌساستراتٌجٌة الت مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌقارن بٌن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة
 ومفاهٌم التنمٌة واتجاهاتها الحدٌثة.

 

 المحاضرة   -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً االختبار النصفً -
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 b2  التنمٌة السٌاسٌة ٌستنبط العالقة بٌن
ومجاالت التنمٌة األخرى، وبٌنها وبٌن 

 الدٌمقراطٌة وبناء الدولة.
 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 االختبار النصفً والنهائً -

b3  ٌنقد التحٌزات المعرفٌة فً أدبٌات
 لتنمٌة السٌاسٌة.ونظرٌات ا

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 االختبار النصفً والنهائً. -

b4  ٌبدي رأٌه فً مؤشرات االستقرار
 السٌاسً واقترابات بناء الدولة.

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 فاتالمهام والتكلٌ -
 العصف الذهنً -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 االختبار النصفً والنهائً. -

 

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

 وٌماستراتٌجٌة التق استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

 c1  ٌرسم مخططاً ٌوضح المداخل التنموٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وموقع 

 التنمٌة السٌاسٌة منها.

 المحاضرة -

 الخرائط الذهنٌة -

 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظببببببة وتقٌببببببٌم مشبببببباركة  -
 الطالب فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 

 c2  ًتجارب التنمٌة  إحدىحول  ٌعد موضوعا
 السٌاسٌة الحدٌثة أو المعاصرة.

 

 المحاضرة -

 الخرائط الذهنٌة -

 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظببببببة وتقٌببببببٌم مشبببببباركة  -
 الطالب فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 

 c3  ٌعرض كتابا حدٌثا ٌتناول األسس
 موضوعاتها. النظرٌة للتنمٌة السٌاسٌة أو احد

 المحاضرة -

 الخرائط الذهنٌة -

 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظببببببة وتقٌببببببٌم مشبببببباركة  -
 الطالب فً القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  القدرة على جمع المعلومات من المصادر
 أهمٌتهاالمختلفة وفرزها وتركٌبها وفق 

 بصورة منظمة.

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً. -
 المهام والتكالٌف.و األنشطة -

الطالب فً المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -

d2  ٌقدم االستشارات العلمٌة للجهات ذات
العالقة فٌما ٌتعلق بمشكالت التنمٌة السٌاسٌة 

 على المستوى الوطنً.

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً. -
 المهام والتكالٌف.و األنشطة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فبً  -
 القاعة.

 ٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة.تقٌ -
 

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة
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VII.  مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر
 والساعات المعتمدة لها.  

 مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 
مدخل تعرٌفً بالتنمٌة 

 السٌاسٌة

التعرٌف بالموضوع األساسً  -

 ه.أهدافللمقرر وبمفرداته و

العلمٌة لحقل النشأة التعرٌف بسٌاق  -

 إطارالتنمٌة السٌاسٌة وموقعه فً 

 العلوم السٌاسٌة.

المصادر النظرٌة لحقل التنمٌة  -

 السٌاسٌة.

1 3 a1 ،a2 

 مفهوم التنمٌة السٌاسٌة 2

التعرٌفات والمقوالت التأسٌسٌة  -

للمفهوم وفق األدبٌات الكالسٌكٌة 

 للتنمٌة السٌاسٌة
1 3 

a1 ،b1 ،
b3 ،c3 

3 
السمات العامة لظاهرة التخلف 

 السٌاسً فً الدول النامٌة

 مفهوم التخلف السٌاسً. -

ع التنمٌة وسمات التخلف أوضا -

 السٌاسً فً الدول النامٌة.

ظاهرة  سباباتجاهات تفسٌرٌة أل -

 التخلف.  

هل ٌمكن مغادرة حالة التخلف  -

 السٌاسً؟

1 3 a4 ،b3 

 نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة 4

نظرٌة التحدٌث، نظرٌة التبعٌة،  -

النظرٌة االشتراكٌة، النظرٌة 

 ..اإلسالمٌة
1 3 a3 ،b3 ،c3 

5 

ة بٌن التنمٌة السٌاسٌة العالق
 ومجاالت التنمٌة األخرى 
)االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والثقافٌة(

 العالقة بالتنمٌة االقتصادٌة -

 العالقة بالتنمٌة الثقافٌة -

 العالقة بالتنمٌة االجتماعٌة -

 محورٌة التنمٌة السٌاسٌة -

1 3 b2 ،c1 ،b2 

6 
 أزمةأزمات التنمٌة السٌاسٌة: 

 الهوٌة

 معنى الهوٌة -

نظرٌة ٌطرحها مفهوم  كالٌاتإش -

 الهوٌة 

 هل للدولة هوٌة؟ -

 الهوٌة؟ أزمةما المقصود ب -

1 3 a6 ،d1 ،d2 
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 الهوٌة أزمة أسبابمصادر و -

 أزمةكٌف واجهت الدولة تارٌخٌا  -

 الهوٌة؟

 الهوٌة فً سٌاقها العربً أزمة -

 الشرعٌة أزمة 7

 معنى الشرعٌة والشرعٌة السٌاسٌة -

 مصادر الشرعٌة -

 انواع الشرعٌة -

الشرعٌة وكٌف  أزمةما المقصود ب -

 تحدث؟

 خصائص الشرعٌة -

 إعادةالشرعٌة أو  أزمةالتعامل مع  -

 بناء الشرعٌة

 الشرعٌة فً السٌاق العربً أزمة -

2 6 a6 ،d1 ،d2 

 المشاركة أزمة 9

 مفهوم المشاركة السٌاسٌة -

 تطور مجال المشاركة السٌاسٌة -

التفرٌق بٌن المشاركة السٌاسٌة  -

 ٌةوالتعبئة السٌاس

 مفهوم الثقافة السٌاسٌة -

 صور المشاركة السٌاسٌة -

 قنوات المشاركة السٌاسٌة -

المشاركة وما  أزمةما المقصود ب -

 حدوثها؟ أسباب

االنتقال الدٌمقراطً ومعوقاته فً  -

 الدول النامٌة

2 6 
a1 ،a5 ،

b4 ،d1 ،d2 

11 
أزمات التوزٌع، والتغلغل، 

 والتكامل، واالستقرار

 التوزٌع أزمة -

 غلغلالت أزمة -

 التكامل أزمة -

 االستقرار أزمة -

1 3 
a1 ،b4 ،
d1 ،d2 

 التنمٌة السٌاسٌة وبناء الدولة 12

 مفهوم بناء الدولة -

 اقترابات بناء الدولة -

مالحظات نقدٌة حول مفهوم بناء  -

 الدولة

 العالقة بٌن المفهومٌن -

1 3 b4 ،d2 

13 
التطور فً حقل التنمٌة 

السٌاسٌة فً ظل التطورات 
 اهنةالعالمٌة الر

تقارٌر التنمٌة البشرٌة ونقدها  -

 ألدبٌات التنمٌة الكالسٌكٌة
2 6 b1 ،d1 ،d2 
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 التنمٌة البشرٌة -

 التنمٌة المستدامة -

 الحكم الرشٌد -

مالمح التطور فً أدبٌات  أهم -

 التنمٌة المعاصرة

 42 14إجمالً األسابٌع والساعات                                        
 

 

 تدرٌس: استراتٌجٌات ال

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقبوم فبً الطالبب باالسبتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 المالحظات البسٌطة . بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب

 الحوار والمناقشة
أو  األسبتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طبرفٌن أو أكثبر داخبل المحاضبرة سبواء ببٌن الطالبب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
المقرر ومن ثم ٌقبوم بعرضبه مفردات  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً 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 مبا، أو مشبكلة 

 تقٌٌم.المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد وال أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌبف جمٌبع  ٌبتمٌطلب مبن كبل طالبب تنفٌبذ دراسبة موضبوع محبدد سبلفاً، وبشبكل منفبرد وقبد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌببة التعلببٌم بحٌببث ٌنببدمج المببتعلم بمهمببات  اإلجببراءاتوفٌهببا ٌببتم اتببباع مجموعببة مببن 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة 

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقبع ٌبتم تبوفٌره للمبتعلم مبن موقبف شببٌه 
بمواقببف الحٌبباة السٌاسببٌة الواقعٌببة، حٌببث ٌببتم وضببعه فٌببه لكببً ٌببتقمص دور وقببرارات وسببلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.
 

 والتكلٌفات: شطةاألن 3

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تطبٌقٌة من  لنماذجعروض تقدٌمٌة 

 تجارب تنموٌة فً دول العالم
a4 ،a5 ،a6 ،b2 ،b4 ،c1 

c2, d1 

w3, w4, w5, w6, 
w7¸ w9, w10¸ 

w11, w12, 

 
 
10 

2 
عروض كتب ودراسات حدٌثة فً 

 التنمٌة السٌاسٌة
a5 ،a6،b2 ،c2 b4 ،c3 ،d1 w3, w5 10 

 a1 ،,a2, a3  ،c1,b2 ،d2 w1-w12 10 ضور المحاضراتح 3

 30 اإلجمالً
 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
المخرجات التً 

 ٌحققها

 التكلٌفات البحثٌة 1
w2, w4, w5, w6, w7¸ 
w9, w10¸ w11, w12, 

20 20% 
a4  ، a6 ،a5 

b2 ،c2 c3،d1 
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d3   

 w1, w2 10 10% حضور المحاضرات 2
a1  ، a2 ،a3, 
a4, b1, c1 

 w 10 10% اختبار نصفً 3
a1  ، a2 ،a3, 
a4, b1, c1  

 w16 60 60% االختبار النهائً 4
a1   ، a3, a4, 

b1, c1 

  %100 100 اإلجمالً 
 

II. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

 .(0222)صنعاء: األمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع،  التنمٌة السٌاسٌةمحمد عبدالملك المتوكل،  .1
 (.0212)صنعاء: األمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع،  التنمٌة السٌاسٌة وبناء الدولةهانً المغلس،  .0

 المراجع المساعدة

من ومحمد عبدالحمٌد )األردن: المركز العلمً للدراسات ، ترجمة حمدي عبدالرحنظرٌات التنمٌة السٌاسٌةرٌتشارد هٌجوت،  .1
 (.0221، 1السٌاسٌة، ط

 فرجٌنٌا: المعهد العالمً للفكر السٌاسً، د.ت(. -)هٌرندن نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة المعاصرةنصر محمد عارف،  .0
 لٌل كلفت )القاهرة : المركز، ترجمة خكٌف نفهم سٌاسات العالم الثالث نظرٌات التغٌٌر السٌاسً والتنمٌةبً سً سمٌث،  .3

 (.0211القومً للترجمة،  
 (.0211)الكوٌت: المعهد العربً للتخطٌط،  لماذا لم تتحول اغلب البلدان النامٌة إلى بلدان متقدمة تنموٌااحمد الكواز،  .4
 (.0212النشر، ، ترجمة لطٌف فرج )القاهرة: مدارات لألبحاث والدولة المستوردة تغرٌب النظام السٌاسًبرتران بادي،  .5
 ، ترجمة لٌلى زٌدان )القاهرة: الجمعٌة المجتمع المدنً النموذج االمرٌكً والتنمٌة فً العالم الثالثهوارد ج. وٌاردا،  .6

 (.0222المصرٌة لنشر المعرفة والثقافة العالمٌة، 
 القاهرة: دار  (،ة السٌاسٌٌنتجارب التحول إلى الدٌمقراطٌة حوارات مع القادسٌرجٌو بٌطار وأبرهام لٌونثال )محرران(،  .2

 (.0216الشروق، 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 تقارٌر التنمٌة البشرٌة الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائً: -1

http://hdr.undp.org/reports  

 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 من المحاضرات بحسب النظام المعمول به فً الكلٌة. %75حضور ماال ٌقل عن   ة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:سٌاس  .1

 .حرمان الطالب كثٌر التأخر من درجة الحضور  :  الحضور المتأخر   .2

وال ٌعاد  ٌحق للطالب فً حاالت الغٌاب عن االمتحان الحصول على غٌاب بعذر وفق إجراءات معٌنة، ضوابط االمتحان:  .3
  االمتحان النصفً أو النهائً للطالب فً نفس الفصل.

 فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف ٌتم الخصم من الدرجة الموضوعة للتكلٌف. التعٌٌنات والمشارٌع:  .4

 فً حاالت الغش ٌحال الطالب إلى لجنة االنضباط، وفً حال ثبوت الغش أو مخالفة نظام االمتحان ٌحرم الطالب الغش:  .5
 من المادة. 

 فً حالة ثبوت االنتحال على الطالب ٌعاقب بالفصل من الكلٌة. االنتحال:  .6

 ٌمنع اصطحاب الموباٌل فً االختبار النهائً.سٌاسات أخرى:   .7

http://hdr.undp.org/reports
http://hdr.undp.org/reports
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 مقرر التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث خطة

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
ي المغلسد. هانً عباد  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 773670100 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      hanymokhl@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث اسم المقرر:  .1

 pol4103 ز المقرر ورقمه:رم  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الفصل الدراسً األول –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن   .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 

التنمٌة السٌاسٌة، وبالمهارات التً تمكنه من عملٌة الربط بكفاءة  فً ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف األ
وفاعلٌة فً التعامل مع واقع ومشكالت التنمٌة بجوانبها المختلفة. وٌتناول المقرر نشأة حقل التنمٌة السٌاسٌة ومصادره ومفاهٌمه 

ٌات التنمٌة البشرٌة ومعاٌٌر الحكم الرشٌد وبناء المتصلة بأدب السٌما، والتطورات الراهنة فً مفهوم التنمٌة ساسٌةونظرٌاته األ
ٌة للتنمٌة السٌاسٌة عند ظهور هذا الحقل عقب الحرب العالمٌة صلالدولة، مقارنا بٌنها وبٌن المقوالت التأسٌسٌة فً األدبٌات األ

وعالقتها بظاهرتً االستعمار  ومظاهرها أسبابهاالثانٌة. كما ٌتناول بمنهجٌة نقدٌة ظاهرة التخلف فً البلدان النامٌة من حٌث 
البنٌوٌة التً ٌدرسها المقرر فً السٌاقات  أزماتهاوالتبعٌة واالستبدادي السٌاسً، إضافة إلى طائفة من قضاٌا التنمٌة السٌاسٌة و

 السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة للدول النامٌة، وفً السٌاق العربً والٌمنً على وجه التحدٌد.
 

IV.  المقصودة للمقرر:مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
a1 النظرٌة. أصولهٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا حقل التنمٌة السٌاسٌة و 
a2 .ًٌعّرف مفهوم التنمٌة السٌاسٌة وجملة من المفاهٌم المرتبطة به كالتحدٌث السٌاس 
a3  سٌاسٌة.نظرٌات التنمٌة ال أهمٌشرح 
a4 أبعادهاو أسبابهاٌستوعب التفسٌرات المختلفة لظاهرة التخلف السٌاسً فً بلدان العالم النامً و. 
a5  .ٌحدد صعوبات االنتقال إلى الدٌمقراطٌة فً الدول النامٌة 

mailto:Hanymokhl@yahoo.com
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 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

a6 وآلٌات حدوثها. أسبابهاٌلم بأزمات التنمٌة السٌاسٌة و 
b1 ٌم التنمٌة واتجاهاتها الحدٌثة.ٌقارن بٌن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ومفاه 
b2 .ٌستنبط العالقة بٌن التنمٌة السٌاسٌة ومجاالت التنمٌة األخرى، وبٌنها وبٌن الدٌمقراطٌة وبناء الدولة 
b3 .ٌنقد التحٌزات المعرفٌة فً أدبٌات ونظرٌات التنمٌة السٌاسٌة 
b4 ٌبدي رأٌه فً مؤشرات االستقرار السٌاسً واقترابات بناء الدولة. 
c1 .ٌرسم مخططاً ٌوضح المداخل التنموٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة وموقع التنمٌة السٌاسٌة منها 
c2  تجارب التنمٌة السٌاسٌة الحدٌثة أو المعاصرة. إحدىٌعد موضوعاً حول 
c3 .ٌعرض كتابا حدٌثا ٌتناول األسس النظرٌة للتنمٌة السٌاسٌة أو احد موضوعاتها 
d1 بصورة منظمة. أهمٌتهالى جمع المعلومات من المصادر المختلفة وفرزها وتركٌبها وفق القدرة ع 
d2 .ًٌقدم االستشارات العلمٌة للجهات ذات العالقة فٌما ٌتعلق بمشكالت التنمٌة السٌاسٌة على المستوى الوطن  

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 بوعاألس المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
مدخل تعرٌفً بالتنمٌة 

 السٌاسٌة

التعرٌف بالموضوع األساسً للمقرر وبمفرداته 
 ه.أهدافو

العلمٌة لحقل التنمٌة السٌاسٌة النشأة التعرٌف بسٌاق 
 العلوم السٌاسٌة. إطاروموقعه فً 

 المصادر النظرٌة لحقل التنمٌة السٌاسٌة.

w1 3 

 مفهوم التنمٌة السٌاسٌة 2
التعرٌفات والمقوالت التأسٌسٌة للمفهوم وفق األدبٌات 

 الكالسٌكٌة للتنمٌة السٌاسٌة.
w2 3 

3 
السمات العامة لظاهرة التخلف 

 السٌاسً فً الدول النامٌة

 مفهوم التخلف السٌاسً.
أوضاع التنمٌة وسمات التخلف السٌاسً فً الدول 

 النامٌة.
 ظاهرة التخلف.   سباباتجاهات تفسٌرٌة أل

 هل ٌمكن مغادرة حالة التخلف السٌاسً؟

w3 3 

 نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة 4
نظرٌة التحدٌث، نظرٌة التبعٌة، النظرٌة االشتراكٌة، 

 ..اإلسالمٌةالنظرٌة 
w4 3 

5 

العالقة بٌن التنمٌة السٌاسٌة 
 ومجاالت التنمٌة األخرى 
)االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والثقافٌة(
 

 تصادٌةالعالقة بالتنمٌة االق
 العالقة بالتنمٌة الثقافٌة

 العالقة بالتنمٌة االجتماعٌة
 محورٌة التنمٌة السٌاسٌة

w5 3 

6 
 أزمةأزمات التنمٌة السٌاسٌة: 

 الهوٌة

 معنى الهوٌة
 نظرٌة ٌطرحها مفهوم الهوٌة  إشكالٌات

 هل للدولة هوٌة؟
 الهوٌة؟ أزمةما المقصود ب

 الهوٌة أزمة أسبابمصادر و
 الهوٌة؟ أزمةولة تارٌخٌا كٌف واجهت الد

 الهوٌة فً سٌاقها العربً أزمة

w6 3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

 

 الشرعٌة أزمة 7

 معنى الشرعٌة والشرعٌة السٌاسٌة
 مصادر الشرعٌة

 انواع الشرعٌة
 الشرعٌة وكٌف تحدث؟ أزمةما المقصود ب

 خصائص الشرعٌة
 بناء الشرعٌة إعادةالشرعٌة أو  أزمةالتعامل مع 

 عربًالشرعٌة فً السٌاق ال أزمة

w7-w8 6 

 w9 3  اختبار نصفً 8

 المشاركة أزمة 9

 مفهوم المشاركة السٌاسٌة
 تطور مجال المشاركة السٌاسٌة

 التفرٌق بٌن المشاركة السٌاسٌة والتعبئة السٌاسٌة
 مفهوم الثقافة السٌاسٌة

 صور المشاركة السٌاسٌة
 قنوات المشاركة السٌاسٌة

 حدوثها؟ أسبابالمشاركة وما  أزمةما المقصود ب
 االنتقال الدٌمقراطً ومعوقاته فً الدول النامٌة

w10 3 

10 
أزمات التوزٌع، والتغلغل، 

 والتكامل، واالستقرار

 التوزٌع أزمة
 التغلغل أزمة
 التكامل أزمة
 االستقرار أزمة

w11-
w12 

6 

 التنمٌة السٌاسٌة وبناء الدولة 11

 مفهوم بناء الدولة
 اقترابات بناء الدولة

 قدٌة حول مفهوم بناء الدولةمالحظات ن
 العالقة بٌن المفهومٌن

w13-
w14 

6 

12 
التطور فً حقل التنمٌة 

السٌاسٌة فً ظل التطورات 
 العالمٌة الراهنة

 تقارٌر التنمٌة البشرٌة ونقدها ألدبٌات التنمٌة الكالسٌكٌة
 التنمٌة البشرٌة

 التنمٌة المستدامة
 الحكم الرشٌد

 التنمٌة المعاصرة مالمح التطور فً أدبٌات أهم

w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقبوم فبً الطالبب باالسبتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  اذاألستمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسبتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طبرفٌن أو أكثبر داخبل المحاضبرة سبواء ببٌن الطالبب و

 وتوجٌهه. ألستاذا إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقبوم بعرضبه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة

 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌبف جمٌبع  ٌبتمٌطلب مبن كبل طالبب تنفٌبذ دراسبة موضبوع محبدد سبلفاً، وبشبكل منفبرد وقبد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 ذاتًالتعلم ال
إلدارة عملٌببة التعلببٌم بحٌببث ٌنببدمج المببتعلم بمهمببات  اإلجببراءاتوفٌهببا ٌببتم اتببباع مجموعببة مببن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقبع ٌبتم تبوفٌره للمبتعلم مبن موقبف شببٌه 

ٌة الواقعٌببة، حٌببث ٌببتم وضببعه فٌببه لكببً ٌببتقمص دور وقببرارات وسببلوك بمواقببف الحٌبباة السٌاسبب
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

 والتكلٌفات: األنشطة 4

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم

1 
عروض تقدٌمٌة  لنماذج تطبٌقٌة من 

 تجارب تنموٌة فً دول العالم
w3, w4, w5, w6, w7¸ w9, w10¸ w11, w12, 

 
 
10 

2 
عروض كتب ودراسات حدٌثة فً التنمٌة 

 السٌاسٌة
w3, w5 10 

 w1-w12 10 ضور المحاضراتح 3

الجمالًا  30 

 

IV. :تقٌٌم التعلم 

 

  نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

 التكلٌفات البحثٌة 1
w2, w4, w5, w6, w7¸ 
w9, w10¸ w11, w12, 

20 20% 

 w1, w2 10 10% حضور المحاضرات 2

 w9 10 10% اختبار نصفً 3

 w16 60 60% االختبار النهائً 4

 %100 100 اإلجمالً 

 

VI. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
 .(0222)صنعاء: األمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع،  التنمٌة السٌاسٌةمحمد عبدالملك المتوكل،  .1
 (.0212)صنعاء: األمٌن للطباعة والنشر والتوزٌع،  ٌاسٌة وبناء الدولةالتنمٌة السهانً المغلس،  .0

 المراجع المساعدة:
 ، ترجمة حمدي عبدالرحمن ومحمد عبدالحمٌد )األردن: المركز العلمًنظرٌات التنمٌة السٌاسٌةرٌتشارد هٌجوت،  .1

 (.0221، 1للدراسات السٌاسٌة، ط 
 فرجٌنٌا: المعهد العالمً للفكر السٌاسً، د.ت(. -)هٌرندن لمعاصرةنظرٌات التنمٌة السٌاسٌة انصر محمد عارف،  .0
 ، ترجمة خلٌل كلفت )القاهرة : كٌف نفهم سٌاسات العالم الثالث نظرٌات التغٌٌر السٌاسً والتنمٌةبً سً سمٌث،  .3
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 (.0211المركز القومً للترجمة، 
 (.0211)الكوٌت: المعهد العربً للتخطٌط،  قدمة تنموٌاالبلدان النامٌة إلى بلدان مت أغلبلماذا لم تتحول الكواز،  أحمد .4
 (.0212، ترجمة لطٌف فرج )القاهرة: مدارات لألبحاث والنشر، الدولة المستوردة تغرٌب النظام السٌاسًبرتران بادي،  .5
 هرة: الجمعٌة ، ترجمة لٌلى زٌدان )القاوالتنمٌة فً العالم الثالث األمرٌكًالمجتمع المدنً النموذج هوارد ج. وٌاردا،  .6

 (.0222المصرٌة لنشر المعرفة والثقافة العالمٌة، 
 القاهرة: دار  (،تجارب التحول إلى الدٌمقراطٌة حوارات مع القادة السٌاسٌٌنسٌرجٌو بٌطار وأبرهام لٌونثال )محرران(،  .2

 (.0216الشروق، 

 تقارٌر التنمٌة البشرٌة الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائً: -1

http://hdr.undp.org/reports 

 

VII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

متحان فً حال تجاوز ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول اال -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.05الغٌاب 

0.  
  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 
    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. -

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

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.02ار )ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقد -

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 لتكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ ا -

 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 -

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

6.  
 االنتحال: 

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

2.  
 سٌاسات أخرى: 

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

http://hdr.undp.org/reports
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