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 قسم العلوم السٌاسٌة
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 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
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 مواصفات مقرر القضٌة الفلسطٌنٌة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 القضٌة الفلسطٌنٌة :اسم المقرر  .1

 pol4109 رمز المقرر ورقمه:  .2

 ساعات المعتمدة:ال  .3
 مجمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 ال ٌومجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .5

 ال ٌومجد (:المتطلبات المصاحبة )إن ومجدت  .6

 وسالبكالورٌ درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ ساعات نظام الدراسة:  .9

 منتظم الدراسة: أسلوب  .11

 كلٌة التمجارة واالقتصاد  -الحرم المجامعً  مكان تدرٌس المقرر:  .11

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

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .13

 

II. :وصف المقرر 

القضٌة الفلسطٌنٌة عبر مراحل تطورها المختلفة، مراعٌا إلى تزوٌد الطالب بالمعارف األساسٌة حول مقرر ال هذا ٌهدف
ها ووقائعها المفصلٌة بهدف تشكٌل صورة متكاملة ومترابطة األجزاء عنها، وتجدٌد الوعً السٌاسً حدا التسلسل الزمنً أل

التً تتعرض لها، والصالت العضوٌة بٌنها وبٌن قضاٌا االستقالل والتنمٌة للطالب بمحورٌة القضٌة وعدالتها وبطبٌعة المخاطر 
والحرٌة على المستوٌات الوطنٌة. كما ٌدرس المقرر الوضعٌات السٌاسٌة والقانونٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة فً التارٌخ الحدٌث 

النضالٌة والسٌاسٌة، والوعً  أدواتهو شكالهأوالمعاصر، وقرارات الشرعٌة الدولٌة منها، وموجات الكفاح الفلسطٌنً المتعاقبة و
والدولٌة، والدور  اإلقلٌمٌةالدائر حول القضٌة والتحوالت الطارئة علٌه، إضافة لتفاعالت القضٌة فً البٌئتٌن  اإلسالمًالعربً و

على القضٌة  إ ارةٌة وواتجاهاتها، ومسار التسوٌة السٌاس أهدافهااالستعماري المتجدد فً القضٌة، وطبٌعة الحركة الصهٌونٌة و
 الفلسطٌنٌة، وصوال للوضع الراهن للقضٌة وخٌارات التعاطً معه فلسطٌنٌا وعربٌا.

 

III.  :مخرمجات التعلم 

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

a1 .ٌُظهر المعرفة والفهم لعناصر القضٌة الفلسطٌنٌة ومراحل تطورها 
a2 ة الصهٌونٌة وغاٌاتها وارتباطها بالظاهرة االستعمارٌة.ٌوضح الحرك 

 a3.ٌشرح التأ ٌرات المتبادلة بٌن القضٌة الفلسطٌنٌة والسٌاسات العربٌة 
b1  القضٌة الفلسطٌنٌة حولالمواقف السٌاسٌة الدولٌة وقرارات األمم المتحدة ٌحلل. 

 b2ٌة وتأ ٌرها على القضٌة الفلسطٌنٌة.ٌفسر التحوالت فً البٌئة االستراتٌجٌة الداخلٌة والخارج 
 c1 ة الفعلٌة والكتل االستٌطانٌة الكبرى.اإلسرائٌلٌٌرسم خرٌطة فلسطٌن وٌسقط علٌها السٌطرة 
 c2.ٌعد تقرٌرا بح ٌا حول أحد مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة 
 c3هنة.ٌكتب موضوعاً حول أحد جوانب القضٌة الفلسطٌنٌة وتطوراتها الرا 
d1  ًالصهٌونً. -ٌستخدم مناهج البحث العلمً والتحلٌل السٌاسً فً فهم قضاٌا الصراع العرب 
 d2أخالقٌاتهٌعمل بروح الفرٌق الواحد ملتزما بقٌم العلم و. 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A والفهم:: المعرفة 

A1  ٌُلبناء  زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌُظهر المعرفة والفهم لعناصر القضٌة الفلسطٌنٌة ومراحل
 تطورها.

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

 a2 ٌاتها وارتباطها بالظاهرة ٌوضح الحركة الصهٌونٌة وغا
 االستعمارٌة.

A3  ٌتعرف على االتجاهات الحدٌ ة فً حقول المعرفة

 السٌاسٌة.

 a3 ٌشرح التأ ٌرات المتبادلة بٌن القضٌة الفلسطٌنٌة
 والسٌاسات العربٌة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  المواقف السٌاسٌة الدولٌة وقرارات األمم المتحدة ٌحلل
 .القضٌة الفلسطٌنٌة حول

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤ ر فٌها.

 b2 ٌفسر التحوالت فً البٌئة االستراتٌجٌة الداخلٌة
 والخارجٌة وتأ ٌرها على القضٌة الفلسطٌنٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

 معها.

 c1 ة اإلسرائٌلٌٌرسم خرٌطة فلسطٌن وٌسقط علٌها السٌطرة
 الفعلٌة والكتل االستٌطانٌة الكبرى.

C2 فً فهم قضاٌا  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

 c2 ٌعد تقرٌرا بح ٌا حول أحد مشارٌع التسوٌة السٌاسٌة
 للقضٌة الفلسطٌنٌة.

C3 
ٌُعد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر 

القانون و قافة  العمل السٌاسً وٌعزز سٌادة
 .المواطنة

 c3ب القضٌة الفلسطٌنٌة ٌكتب موضوعاً حول أحد جوان
 وتطوراتها الراهنة.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌستخدم مناهج البحث العلمً والتحلٌل السٌاسً فً فهم
 الصهٌونً. -قضاٌا الصراع العربً 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  دادإعٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2أخالقٌاتهٌعمل بروح الفرٌق الواحد ملتزما بقٌم العلم و. 

 

 ربط مخرمجات التعلم باستراتٌمجٌات التدرٌس والتقٌٌم 1

  أوال: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس  لمقرر / المعرفة والفهممخرمجات ا

a1  ٌُظهر المعرفة والفهم لعناصر
 القضٌة الفلسطٌنٌة ومراحل تطورها.

 
 

 المحاضرة  -
الحوووووووار والمناقشووووووة والتغذٌووووووة  -

 الراجعة.
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -
 العروض الفردٌة  -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -
 قاعة.ال

تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات والعروض  -
 الفردٌة.

 االختبار النصفً والنهائً -
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a2  ٌلم بالحركة الصهٌونٌة وغاٌاتها
 وارتباطها بالظاهرة االستعمارٌة.

 المحاضرة  -
الحوووووووار والمناقشووووووة والتغذٌووووووة  -

 الراجعة.
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -

 العروض الفردٌة

لب فً المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطا -
 القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات والعروض  -
 الفردٌة.

 االختبار النصفً والنهائً -

a3  ٌستوعب التأ ٌرات المتبادلة بٌن

 القضٌة الفلسطٌنٌة والسٌاسات العربٌة.

 المحاضرة  -
الحوار والمناقشة والتغذٌة  -

 الراجعة.
 المهام والتكلٌفات -
 العصف الذهنً -
 العروض الفردٌة -

م مشاركة الطالب فً المالحظة وتقٌٌ -
 القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات والعروض  -
 الفردٌة.

 االختبار النصفً والنهائً -

 

       ثانٌا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:                                               

 استراتٌمجٌة التقوٌم   استراتٌمجٌة التدرٌس ٌة مخرمجات المقرر/ المهارات الذهن

b1  المواقف السٌاسٌة الدولٌة ٌحلل
القضٌة  حولوقرارات األمم المتحدة 
 .الفلسطٌنٌة

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
المهوووام والتكلٌفوووات ومجموعوووات  -

 العمل

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

b2 ٌفسر التحوالت فً البٌئة
االستراتٌجٌة الداخلٌة والخارجٌة 
 وتأ ٌرها على القضٌة الفلسطٌنٌة.

 المحاضرة  -
 الحوار والمناقشة -
المهوووام والتكلٌفوووات ومجموعوووات  -

 العمل

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

 

 لمهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:ثالثا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )ا

مخرمجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس

c1 ٌرسم خرٌطة فلسطٌن وٌسقط علٌها
ة الفعلٌة والكتل اإلسرائٌلٌالسٌطرة 

 االستٌطانٌة الكبرى.

 المحاضرة -
 الخرائط الجغرافٌة -
ٌفوووووات والتقوووووارٌر الفردٌوووووة التكل -

 والجماعٌة
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظووة وتقٌووٌم مشوواركة الطالووب فووً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -

c2 ٌعد تقرٌرا بح ٌا حول أحد مشارٌع
 التسوٌة السٌاسٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة.

 المحاضرة -
 الخرائط الجغرافٌة -
التكلٌفوووووات والتقوووووارٌر الفردٌوووووة  -

 عٌةوالجما
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظووة وتقٌووٌم مشوواركة الطالووب فووً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -

c3 ٌكتب موضوعاً حول أحد جوانب
 القضٌة الفلسطٌنٌة وتطوراتها الراهنة.

 المحاضرة -
 الخرائط الجغرافٌة -
التكلٌفوووووات والتقوووووارٌر الفردٌوووووة  -

 والجماعٌة
 سمنار )حلقة نقاش( -

قٌووٌم مشوواركة الطالووب فووً المالحظووة وت -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
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                                                            رابعا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر 

d1  ًٌستخدم مناهج البحث العلم
والتحلٌل السٌاسً فً فهم قضاٌا الصراع 

 الصهٌونً. -العربً 

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكالٌف.و األنشطة -

 مالحظة األداء. -

 .األنشطةتقٌٌم تقارٌر التكلٌفات و -

 

d2  ٌعمل بروح الفرٌق الواحد ملتزما
 .أخالقٌاتهبقٌم العلم و

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكالٌف.و نشطةاأل -

 مالحظة األداء. -

 .األنشطةتقٌٌم تقارٌر التكلٌفات و -
 

مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرمجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد  كتابة 2
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 ري                                                        المجانب النظ   أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرمجات تعلم 

 المقرر

 تارٌخً إطارمدخل تعرٌفً و 1

 محورٌة القضٌة الفلسطٌنٌة -

القضٌة الفلسطٌنٌة جوهر الصراع  -

 الصهٌونً -العربً 

جوهر القضٌة الفلسطٌنٌة )الالجئون،   -

 القدس، االستٌطان(

فلسطٌن أرض الكنعانٌٌن: إطاللة على  -

التحوالت التارٌخٌة منذ ما قبل المٌالد 

 اإلسالمًوحتى العصر 

مناقشة االدعاءات الصهٌونٌة حول  -

 تارٌخ فلسطٌن

1 3 a1 

2 
الفلسطٌنٌة  التعرٌف بالقضٌة

 تشكلها فً التارٌخ وبداٌة
 ثالحدٌ

 فلسطٌن فً العهد الع مانً  -

 بداٌة الهجرات الصهٌونٌة االستٌطانٌة  -

الوعً العربً المبكر بأبعاد  أزمة -

 المشروع االستٌطانً

للقضٌة الفلسطٌنٌة فً  ساسٌةالمعالم األ -

 هذه المرحلة

1 3 
a1 a2 a3 

d1 

3 
القضٌة الفلسطٌنٌة فً ظل 

 االنتداب البرٌطانً

 ٌن السٌاسة البرٌطانٌة تجاه فلسط -

سٌاسات ما بعد الحرب العالمٌة األولى  -

 صك االنتداب على فلسطٌن

الدور البرٌطانً فً تسلٌم فلسطٌن  -

 للحركة الصهٌونٌة

المؤتمرات الفلسطٌنٌة المطالبة  -

 باالستقالل

واالقتراب من خٌار  9191 ورة البراق  -

 الكفاح المسلح

1 3 
a1 a2 b1 

d1 
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 محمد د/القبصم         د/هدى العمبد    د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/عدنبن المقطري

 عببس

 9191ال ورة الفلسطٌنٌة الكبرى  -

انٌة على القضٌة تأ ٌر الحرب العالمٌة ال  -

 الفلسطٌنٌة

ومدى  أبعادهقرار التقسٌم: مضامٌنه و -

 شرعٌته 

 الصهٌونٌة  –الحرب العربٌة  -

 للقضٌة الفلسطٌنٌة ساسٌةالمعالم األ -

 فً هذه المرحلة 

 الفكر والحركة الصهٌونٌة 4

ما الصهٌونٌة  وما طبٌعتها )سٌاسٌة أم  -

 قومٌة أم دٌنٌة(

 رٌة للحركة الصهٌونٌةالروافد الفك -

مراحل تطور الفكر الٌهودي  -

والصهٌونً: جدلٌاته وسماته فً كل 

 مرحلة

النشأة التنظٌمٌة للصهٌونٌة: مؤتمر بال  -

9911 

 انواع الجماعات الصهٌونٌة -

 اتجاه ما بعد الصهٌونٌة -

: مضامٌنه 9191قانون الدولة الٌهودٌة  -

 ودالالته

1 3 a2 b2 

 دةمشكلة الالمجئٌن وحق العو 5

 عقٌدة الترانسفٌر الصهٌونٌة -

الوسائل التً استخدمتها الصهٌونٌة فً  -

 طرد الفلسطٌنٌٌن من ارضهم

بشأن حق العودة: مالبساته  911القرار  -

 ودالالته

إنشاء االونروا وتعرٌفها لالجئ  -

 الفلسطٌنً

 مشارٌع التوطٌن الدولٌة والعربٌة -

 ة تجاه مشكلة الالجئٌن اإلسرائٌلٌالسٌاسة  -

الموقف الفلسطٌنً الرسمً من تطورات  -

 حق العودة

تطورات الموقف العربً الرسمً من  -

 مشكلة الالجئٌن

 ة والدولٌةاألمرٌكٌالمواقف  -

1 3 
a1 a2 c3 

d1 

6 
الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
ومراحل العمل الوطنً بعد 

 االحتالل الصهٌونً لفلسطٌن

الوضع العام للقضٌة الفلسطٌنٌة بعد  -

 لفلسطٌن االحتالل الصهٌونً

بواكٌر العمل الوطنً الفلسطٌنً فً  -

نظرٌة الحرب العربٌة المنظمة من  إطار

2 6 
a1 a2 b2 

c2 d2 
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 اجل تحرٌر فلسطٌن

التحول إلى خٌار التحرٌر الفلسطٌنً  -

 الذاتً ونشأة حركة فتح

التأطٌر العربً الرسمً للعمل الوطنً  -

الفلسطٌنً وتشكٌل منظمة التحرٌر 

 الفلسطٌنٌة

على  م  وتأ ٌرها9191هزٌمة حزٌران  -

 الحركة الوطنٌة والقضٌة الفلسطٌنٌة

 اٌلول األسود وتأ ٌراتها أحداث -

لحركة النضال الفلسطٌنً  أساسٌةمعالم  -

 9191-9119خالل الفترة 

 مشكلة القدس 7

 المكانة الدٌنٌة والسٌاسٌة للقدس -

االحتالل الصهٌونً للقدس وفشل خٌار  -

 التدوٌل

ة لتهوٌد ئٌلٌاإلسرامخططات السٌاسة  -

 القدس 

 أهمالقرارات الدولٌة بشأن القدوس و -

 مضامٌنها

مقترحات التسوٌة التً طرحت لحل  -

 مشكلة القدس:

 تقاسم السٌادة 

 ًالحل الدٌن 

 الحل اإلداري 

  تجمٌد وضع المدٌنة بحسب مسار

 أوسلو

بالقدس عاصمة  األمرٌكًاالعتراف  -

إلسرائٌل وتداعٌاته على القضٌة 

 الفلسطٌنٌة

1 6 
a1 a2 b1 
b2 d1 c1 

 مشكلة االستٌطان 9

 أهدافهاو عقٌدة االستٌطان الصهٌونٌة -

 األمنٌةالسٌاسٌة واالقتصادٌة و

 مراحل االستٌطان -

 انواع المستوطنات -

 الجدار العازل -

 تأ ٌر االستٌطان على الحٌاة الفلسطٌنٌة -

 الموقف الفلسطٌنً من االستٌطان -

 ة والدولٌةاألمرٌكٌالمواقف  -

1 3 
a1 a2 b1 
b2 c1 d1  

 مسار التسوٌة السٌاسٌة 10
فكرة الدولة الدٌمقراطٌة الواحدة كخٌار  -

 فلسطٌنً  للتسوٌة
2 6 

a1 a2 b1 
b2 c2 d1 
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حرب أكتوبر والتحوالت فً الموقف  -

 السٌاسً العربً من القضٌة

: 9111برنامج النقاط العشر الفلسطٌنً  -

التحول الرسمً نحو التسوٌة )حل 

 الدولتٌن(

لشعب االعتراف األممً بالحقوق ال ابتة ل -

الفلسطٌنً بما فٌه الحق فً تقرٌر 

 المصٌر

 اتفاقٌة كامب دٌفٌد وتداعٌاتها -

 خروج منظمة التحرٌر من لبنان -

 مؤتمر فاس ومشروع السالم العربً -

االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى وظهور  -

 فً المقاومة الوطنٌة اإلسالمًالمكون 

إعالن قٌام الدولة الفلسطٌنٌة فً الجزائر  -

 التهودال أبعاده: 

للحكم الذاتً  اإلسرائٌلًالمشروع  -

 (9191شامٌر  إسحاق)

 اإلقلٌمٌةحرب الخلٌج ال انٌة والمتغٌرات  -

 والدولٌة

 9119مؤتمر مدرٌد للسالم  -

الوضع العام للقضٌة الفلسطٌنٌة خالل  -

 9119-9191الفترة 

 أوسلواتفاقٌات  11

 أوسلومقدمات التسوٌة السٌاسٌة فً  -

 رجعٌات التسوٌة وسقفهام -

 (9119)سبتمبر  9أوسلومضمون اتفاق  -

)اتفاق غزة  9111اتفاق القاهرة  -

 وارٌحا(

 9111(  9 أوسلواتفاق طابا ) -

 9111اتفاق الخلٌل  -

 9119اتفاق واي رٌفٌر  -

 9111اتفاق شرم الشٌخ  -

 9111مشاورات كامب دٌفٌد  -

 9119المبادرة العربٌة للسالم  -

 أوسلوتقٌٌم مسار  -

 مة الفلسطٌنٌة واالنتفاضة ال انٌةالمقاو -

9 9 
a1 a2 b1 
b2 c2 d1 

12 
االنقسام الفلسطٌنً وتأثٌره 

 على مستقبل القضٌة

 االنقسام والقضاٌا الخالفٌة أسباب -

 جهود المصالحة -

الوضع الراهن لمنظمة التحرٌر  -

 الفلسطٌنٌة

1 3 
a1 a3 b2 

c3 d2 
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خٌارات المستقبلٌة أمام العمل الوطنً ال -

 الفلسطٌنً

  42 14 األسابٌع والساعات إمجمالً
 

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 
 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

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

قووم فوً الطالوب باالسوتماع فً الوقت الذي ٌ أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسوتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طورفٌن أو أك ور داخول المحاضورة سوواء بوٌن الطالوب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن  م ٌقووم بعرضوه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث طرٌقة  وهً

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أ ناءعلٌهم جمٌعا  ما تطرح

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌوف جمٌوع  ٌوتمٌطلب مون كول طالوب تنفٌوذ دراسوة موضووع محودد سولفاً، وبشوكل منفورد وقود 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
رة عملٌووة التعلووٌم بحٌووث ٌنوودمج المووتعلم بمهمووات إلدا اإلجووراءاتوفٌهووا ٌووتم اتبوواع مجموعووة موون 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقوع ٌوتم تووفٌره للموتعلم مون موقوف شوبٌه 

قوورارات وسوولوك بمواقووف الحٌوواة السٌاسووٌة الواقعٌووة، حٌووث ٌووتم وضووعه فٌووه لكووً ٌووتقم  دور و
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

 والتكلٌفات: األنشطة 3

 الدرمجة األسبوع مخرمجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
لتقارٌر حول مشكالت عروض تقدٌمٌة 

 الالجئٌن والقدس واالستٌطان
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

d2 
w1, w2, w3, w6, 
w10¸ w11, w12, 

 
 
10 

2 
ٌمٌة لتقارٌر حول مشارٌع عروض تقد

 ومبادرات التسوٌة السٌاسٌة
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 

d2 
w5, w6, w7, w9, 
w10¸ w11, w12, 

10 

 a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 w13, w14 10 تحضور المحاضرا 3

 91 جمالًاإل

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرمجة إلى درمجة  

  قوٌم النهائًالت
 المخرمجات التً ٌحققها

 التكالٌف البحثٌة 1
w2, w3 w6 
w10 w11 

20 91%  a1 a2 a3 b1 b2 c1 
c2 d1 d2 

w1-w12 10 91% حضور المحاضرات 9  
a1 a2 a3 b1 b2 c1 

c2 d1  

W9 10 91% اختبار نصفً 9    a1 a2 a3 b1 b2 
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c1 c2 d1  

w16 60 91% االختبار النهائً 1  
a1 a2 a3 b1 b2 c1 

c2 d1  

جمالًاإل  100 100%  
 

II. تعلم:لمصادر ا 

 : المرامجع الرئٌسة

)بٌروت: مركز الزٌتونة للدراسات  القضٌة الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرةمحسن محمد صالح،  .9
 (.9199واالستشارات، 

 (.9119ع، )رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزٌ تارٌخ فلسطٌنتٌسٌر جبارة،  .9

 المرامجع المساعدة

 (. 9119سمٌح فرسون، فلسطٌن والفلسطٌنٌون )بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  .9

 (.9111عبدالوهاب المسٌري، الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة )القاهرة: دار الشروق،  .9

 (.9119)القاهرة : دار الشروق،  المفاوضات السرٌة بٌن العرب واسرائٌل المجزءان األول والثانًمحمد حسنٌن هٌكل،  .9

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

  مراجع ذات صلة بالقضٌة الفلسطٌنٌة وتطورات الصراع العربً الصهٌونً

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 ً الكلٌة.من المحاضرات بحسب النظام المعمول به ف %75حضور ماال ٌقل عن   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 .رمان الطالب ك ٌر التأخر من درجة الحضور :  الحضور المتأخر   .2

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

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

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

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

 ٌمنع اصطحاب الموباٌل فً االختبار النهائً.ت أخرى: سٌاسا  .7

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 
 فلسطٌنٌةخطة مقرر دراسً قضٌة 

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. هانً عبادي المغلس

 المكان ورقم الهاتف 773670100 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      hanymokhl@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 فلسطٌنٌةقضٌة  اسم المقرر:  .1

 pol4109 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 الممجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الفصل الدراسً الثانً –المستوى الرابع  راسً:المستوى والفصل الد  .4

 ال ٌومجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .5

 ال ٌومجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن ومجدت  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم المجامعً/ كلٌة التمجارة واالقتصاد كان تدرٌس المقرر: م  .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

القضٌة الفلسطٌنٌة عبر مراحل تطورها المختلفة، مراعٌا إلى تزوٌد الطالب بالمعارف األساسٌة حول مقرر هذا ال ٌهدف
ترابطة األجزاء عنها، وتجدٌد الوعً السٌاسً ها ووقائعها المفصلٌة بهدف تشكٌل صورة متكاملة ومحدا التسلسل الزمنً أل

للطالب بمحورٌة القضٌة وعدالتها وبطبٌعة المخاطر التً تتعرض لها، والصالت العضوٌة بٌنها وبٌن قضاٌا االستقالل والتنمٌة 
تارٌخ الحدٌث والحرٌة على المستوٌات الوطنٌة. كما ٌدرس المقرر الوضعٌات السٌاسٌة والقانونٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة فً ال

النضالٌة والسٌاسٌة، والوعً  أدواتهو أشكالهوالمعاصر، وقرارات الشرعٌة الدولٌة منها، وموجات الكفاح الفلسطٌنً المتعاقبة و
والدولٌة، والدور  اإلقلٌمٌةالدائر حول القضٌة والتحوالت الطارئة علٌه، إضافة لتفاعالت القضٌة فً البٌئتٌن  اإلسالمًالعربً و
على القضٌة  إ ارةواتجاهاتها، ومسار التسوٌة السٌاسٌة و أهدافهاماري المتجدد فً القضٌة، وطبٌعة الحركة الصهٌونٌة واالستع

 الفلسطٌنٌة، وصوال للوضع الراهن للقضٌة وخٌارات التعاطً معه فلسطٌنٌا وعربٌا.
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IV. :مخرمجات التعلم المقصودة للمقرر 

 كون الطالب قادراً على أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌ

 a1.ٌُظهر المعرفة والفهم لعناصر القضٌة الفلسطٌنٌة ومراحل تطورها 

a2 .ٌوضح الحركة الصهٌونٌة وغاٌاتها وارتباطها بالظاهرة االستعمارٌة 
 a3.ٌشرح التأ ٌرات المتبادلة بٌن القضٌة الفلسطٌنٌة والسٌاسات العربٌة 
b1  القضٌة الفلسطٌنٌة حولة وقرارات األمم المتحدة المواقف السٌاسٌة الدولٌٌحلل. 

 b2.ٌفسر التحوالت فً البٌئة االستراتٌجٌة الداخلٌة والخارجٌة وتأ ٌرها على القضٌة الفلسطٌنٌة 
 c1 ة الفعلٌة والكتل االستٌطانٌة الكبرى.اإلسرائٌلٌٌرسم خرٌطة فلسطٌن وٌسقط علٌها السٌطرة 
 c2ارٌع التسوٌة السٌاسٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة.ٌعد تقرٌرا بح ٌا حول أحد مش 
 c3.ٌكتب موضوعاً حول أحد جوانب القضٌة الفلسطٌنٌة وتطوراتها الراهنة 
d1  ًالصهٌونً. -ٌستخدم مناهج البحث العلمً والتحلٌل السٌاسً فً فهم قضاٌا الصراع العرب 
 d2أخالقٌاتهٌعمل بروح الفرٌق الواحد ملتزما بقٌم العلم و. 

  

V. وى المقرر:محت 

 :المجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

تارٌخً  إطارمدخل تعرٌفً و 1  

 محورٌة القضٌة الفلسطٌنٌة -

 -القضٌة الفلسطٌنٌة جوهر الصراع العربً  -

 الصهٌونً

جوهر القضٌة الفلسطٌنٌة )الالجئون، القدس،   -

 االستٌطان(

الكنعانٌٌن: إطاللة على التحوالت فلسطٌن أرض  -

التارٌخٌة منذ ما قبل المٌالد وحتى العصر 

 اإلسالمً

 مناقشة االدعاءات الصهٌونٌة حول تارٌخ فلسطٌن -

w1 3 

2 

الفلسطٌنٌة  التعرٌف بالقضٌة 
 تشكلها فً التارٌخ  وبداٌة
 الحدٌث

 

 فلسطٌن فً العهد الع مانً  -

  بداٌة الهجرات الصهٌونٌة االستٌطانٌة -

الوعً العربً المبكر بأبعاد المشروع  أزمة -

 االستٌطانً

 للقضٌة الفلسطٌنٌة فً  ساسٌةالمعالم األ -

 هذه المرحلة

w2 3 

3 
القضٌة الفلسطٌنٌة فً ظل 

 االنتداب البرٌطانً

 السٌاسة البرٌطانٌة تجاه فلسطٌن  -

سٌاسات ما بعد الحرب العالمٌة األولى صك  -

 االنتداب على فلسطٌن

ٌطانً فً تسلٌم فلسطٌن للحركة الدور البر -

 الصهٌونٌة

 المؤتمرات الفلسطٌنٌة المطالبة باالستقالل -

w3 3 
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واالقتراب من خٌار الكفاح  9191 ورة البراق  -

 المسلح

 9191ال ورة الفلسطٌنٌة الكبرى  -

 تأ ٌر الحرب العالمٌة ال انٌة على القضٌة الفلسطٌنٌة -

 ومدى شرعٌته  أبعادهقرار التقسٌم: مضامٌنه و -

 الصهٌونٌة  –رب العربٌة الح -

 للقضٌة الفلسطٌنٌة ساسٌةالمعالم األ -

 فً هذه المرحلة 

 الفكر والحركة الصهٌونٌة 4

ما الصهٌونٌة  وما طبٌعتها )سٌاسٌة أم قومٌة أم  -

 دٌنٌة(

 الروافد الفكرٌة للحركة الصهٌونٌة -

مراحل تطور الفكر الٌهودي والصهٌونً: جدلٌاته  -

 وسماته فً كل مرحلة

 9911النشأة التنظٌمٌة للصهٌونٌة: مؤتمر بال  -

 انواع الجماعات الصهٌونٌة -

 اتجاه ما بعد الصهٌونٌة -

 : مضامٌنه ودالالته9191قانون الدولة الٌهودٌة  -

w4 3 

 مشكلة الالمجئٌن وحق العودة 5

 عقٌدة الترانسفٌر الصهٌونٌة -

الوسائل التً استخدمتها الصهٌونٌة فً طرد  -

 مالفلسطٌنٌٌن من ارضه

 بشأن حق العودة: مالبساته ودالالته 911القرار  -

 إنشاء االونروا وتعرٌفها لالجئ الفلسطٌنً -

 مشارٌع التوطٌن الدولٌة والعربٌة -

 ة تجاه مشكلة الالجئٌن اإلسرائٌلٌالسٌاسة  -

تطورات الموقف الفلسطٌنً الرسمً من حق  -

 العودة

تطورات الموقف العربً الرسمً من مشكلة  -

 الالجئٌن

 ة والدولٌةاألمرٌكٌف المواق -

w5 3 

6 
الحركة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 
ومراحل العمل الوطنً بعد 

 االحتالل الصهٌونً لفلسطٌن

الوضع العام للقضٌة الفلسطٌنٌة بعد االحتالل  -

 الصهٌونً لفلسطٌن

نظرٌة  إطاربواكٌر العمل الوطنً الفلسطٌنً فً  -

 الحرب العربٌة المنظمة من اجل تحرٌر فلسطٌن

ل إلى خٌار التحرٌر الفلسطٌنً الذاتً ونشأة التحو -

 حركة فتح

التأطٌر العربً الرسمً للعمل الوطنً الفلسطٌنً  -

 وتشكٌل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

w6 3 
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م  وتأ ٌرها على الحركة 9191هزٌمة حزٌران  -

 الوطنٌة والقضٌة الفلسطٌنٌة

 اٌلول األسود وتأ ٌراتها أحداث -

طٌنً خالل لحركة النضال الفلس أساسٌةمعالم  -

 9191-9119الفترة 

 مشكلة القدس 7

 المكانة الدٌنٌة والسٌاسٌة للقدس -

 االحتالل الصهٌونً للقدس وفشل خٌار التدوٌل -

 ة لتهوٌد القدس اإلسرائٌلٌمخططات السٌاسة  -

 مضامٌنها أهمالقرارات الدولٌة بشأن القدوس و -

 مقترحات التسوٌة التً طرحت لحل مشكلة القدس: -

 سٌادةتقاسم ال 

 ًالحل الدٌن 

 الحل اإلداري 

  أوسلوتجمٌد وضع المدٌنة بحسب مسار 

بالقدس عاصمة إلسرائٌل  األمرٌكًاالعتراف  -

 وتداعٌاته على القضٌة الفلسطٌنٌة

w7-w8 9 

 w9 3  اختبار نصفً 8

 مشكلة االستٌطان 9

السٌاسٌة  أهدافهاعقٌدة االستٌطان الصهٌونٌة و -

 األمنٌةواالقتصادٌة و

 االستٌطانمراحل  -

 انواع المستوطنات -

 الجدار العازل -

 تأ ٌر االستٌطان على الحٌاة الفلسطٌنٌة -

 الموقف الفلسطٌنً من االستٌطان -

 ة والدولٌةاألمرٌكٌالمواقف  -

w10 3 

 مسار التسوٌة السٌاسٌة 10

فكرة الدولة الدٌمقراطٌة الواحدة كخٌار فلسطٌنً   -

 للتسوٌة

سٌاسً حرب أكتوبر والتحوالت فً الموقف ال -

 العربً من القضٌة

: التحول 9111برنامج النقاط العشر الفلسطٌنً  -

 الرسمً نحو التسوٌة )حل الدولتٌن(

االعتراف األممً بالحقوق ال ابتة للشعب الفلسطٌنً  -

 بما فٌه الحق فً تقرٌر المصٌر

 اتفاقٌة كامب دٌفٌد وتداعٌاتها -

 خروج منظمة التحرٌر من لبنان -

 م العربًمؤتمر فاس ومشروع السال -

w11-w12 6 
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االنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى وظهور المكون  -

 فً المقاومة الوطنٌة اإلسالمً

 أبعادهإعالن قٌام الدولة الفلسطٌنٌة فً الجزائر :  -

 ودالالته

شامٌر  إسحاقللحكم الذاتً ) اإلسرائٌلًالمشروع  -

9191) 

 والدولٌة اإلقلٌمٌةحرب الخلٌج ال انٌة والمتغٌرات  -

 9119مؤتمر مدرٌد للسالم  -

الوضع العام للقضٌة الفلسطٌنٌة خالل الفترة  -

9191-9119 

 أوسلواتفاقٌات  11

 أوسلومقدمات التسوٌة السٌاسٌة فً  -

 مرجعٌات التسوٌة وسقفها -

 (9119)سبتمبر  9أوسلومضمون اتفاق  -

 )اتفاق غزة وارٌحا( 9111اتفاق القاهرة  -

 9111(  9 أوسلواتفاق طابا ) -

 9111اتفاق الخلٌل  -

 9119اتفاق واي رٌفٌر  -

 9111اتفاق شرم الشٌخ  -

 9111مشاورات كامب دٌفٌد  -

 9119المبادرة العربٌة للسالم  -

 أوسلوتقٌٌم مسار  -

 المقاومة الفلسطٌنٌة واالنتفاضة ال انٌة -

w13-w14 6w 

12 
االنقسام الفلسطٌنً وتأثٌره 

 على مستقبل القضٌة

 االنقسام والقضاٌا الخالفٌة أسباب -

 لحةجهود المصا -

 الوضع الراهن لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة -

 خٌارات المستقبلٌة أمام العمل الوطنً الفلسطٌنًال -

w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 األسابٌع والساعات إمجمالً
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 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

 المحاضرة
ف النظرٌوة للمقوررات لجموع كبٌور مون الطوالب فوً القاعوة بطرٌقوة وشورح المعوار إٌضواحوفٌها ٌوتم 

فً الوقت الذي ٌقوم فً الطالب باالستماع بهدوء  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو بوٌن  األسوتاذل المحاضورة سوواء بوٌن الطالوب ووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طورفٌن أو أك ور داخو

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن  م ٌقوم بعرضه علوً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 ٌاسٌة المختلفة.نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم الس إ ارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم مون أفكوار حوول قضوٌة موا، أو مشوكلة موا 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أ ناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌوف جمٌوع الطوالب  تمٌوٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفورد وقود 

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌوة التعلوٌم بحٌوث ٌنودمج الموتعلم بمهموات تعلٌمٌوة  اإلجوراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة مون 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
شووابه معطٌاتووه مووع الواقووع ٌووتم توووفٌره للمووتعلم موون موقووف شووبٌه وفٌهووا ٌووتم افتعووال واقووع سٌاسووً مووا تت

بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌوه لكوً ٌوتقم  دور وقورارات وسولوك الطورف 
 المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع  النشاط / التكلٌف الرقم

1 
شكالت لتقارٌر حول معروض تقدٌمٌة 

 الالجئٌن والقدس واالستٌطان
 w1, w2, w3, w6, w10¸ w11, w12, 

 
10 

2 
عروض تقدٌمٌة لتقارٌر حول مشارٌع 
 ومبادرات التسوٌة السٌاسٌة

 w5, w6, w7, w9, w10¸ w11, w12, 10 

 w1-w12 10  تحضور المحاضرا 3

 91 جمالًاإل

 

I. :تقٌٌم التعلم 

  نسبة الدرمجة إلى درمجة  التقوٌم النهائً مجة الدر األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

 التكالٌف البحثٌة 1
w2, w3 w6 w10 

w11 
20 91%  

w1-w12 10 91% حضور المحاضرات 9  

w9 10 91% اختبار نصفً 9  

w16 60 91% االختبار النهائً 1  

جمالًاإل  100 100% 
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  v1:مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:
)بٌروت: مركز الزٌتونة للدراسات  الفلسطٌنٌة خلفٌاتها التارٌخٌة وتطوراتها المعاصرةالقضٌة محسن محمد صالح،  .9

 (.9199واالستشارات، 
 (.9119)رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزٌع،  تارٌخ فلسطٌنتٌسٌر جبارة،  .9

 المراجع المساعدة:
 (. 9119، سمٌح فرسون، فلسطٌن والفلسطٌنٌون )بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة .9
 (.9111عبدالوهاب المسٌري، الٌهود والٌهودٌة والصهٌونٌة )القاهرة: دار الشروق،  .9
 (.9119)القاهرة : دار الشروق،  المفاوضات السرٌة بٌن العرب واسرائٌل المجزءان األول والثانًمحمد حسنٌن هٌكل،  .9

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:    
 

 

VII. ة فً المقرر:الضوابط والسٌاسات المتبع 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .9

 % من المحاضرات.11ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.91الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .9
ب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة ل الث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  الث ٌسمح للطال

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

 ضوابط االمتحان:  .9

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

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

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.91ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .1

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

 الغش:   .1

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

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

 االنتحال:   .9
 ن الطالب.ئوة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال  بوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌ

 سٌاسات أخرى:   .1
 أي سٌاسات أخرى م ل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث .. إلخ.

 


