
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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 جغرافٌا سٌاسٌة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 جغرافٌا سٌاسٌة : اسم المقرر  .1

 POL4105 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 ال ٌوجد :(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 لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل     معد مواصفات المقرر:  .11

 أ.د. خدٌجة الهٌصمً مراجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الخاصة بمفهوم ومجال الجغرافٌا السٌاسٌة، وعالقته بالعلوم األخرى 
البحث المستخدمة فً هذا المجال، وٌتناول مفهوم الجوٌوبٌتكس، من حٌث وخاصة العالقات الدولٌة، وٌستعرض طرق ومناهج 

ظهوره، وأهم نظرٌاته، وتطور مضمونه ومجاالت تركٌزه، وٌتناول المقرر أٌضاً، األسس الجغرافٌة للدولة من حٌث 
ول المعطٌات الجغرافٌة للدولة: الخصائص الطبٌعٌة، والبشرٌة، والمقومات االقتصادٌة وتأثٌرها على قوة ومكانة الدولة، كما ٌتنا

 العوامل الجغرافٌة، الحدود السٌاسٌة وتأثٌرها على سٌاستها الخارجٌة.
 

III. :مخرجات التعلم 

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

a1  بمفهوم ومجال الجغرافٌا السٌاسٌة، وعالقته بالعلوم األخرى.ٌظهر المعرفة والفهم 

a2 .ٌشرح طرق ومناهج البحث الرئٌسة المستخدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة 

b1 .ٌقارن بٌن قوة الدول بناًء على اختالفها فً الخصائص الطبٌعٌة، والبشرٌة، والمقومات االقتصادٌة 

b2 ٌة، والحدود السٌاسٌة على السٌاسة الخارجٌة للدول. ٌحلل تأثٌرها العوامل الجغراف 

c1 .ٌوظف مناهج البحث فً توصٌف وتفسٌر الظواهر والقضاٌا الرئٌسة فً حقل الجغرافٌا السٌاسٌة 

c2  .ٌفهم نظرٌات الجوٌولوبٌتكس وتأثٌرها على دوافع وسٌاسات وسلوك الدول 

d1 الجغرافٌا السٌاسٌة. ٌقدم عروض مكتوبة باستخدام لغة مناسبة حول قضاٌا 

d2 .ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 
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A1   ٌ الألزمة لبناء ظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a2  ،ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم ومجال الجغرافٌا السٌاسٌة
 وعالقته بالعلوم األخرى.

A2  ٌشرح األسس العلمٌة للفروع الرئٌسة لحقل العلوم

 .السٌاسٌة

a2  المستخدمة فً دراسة ٌشرح طرق ومناهج البحث الرئٌسة
 الجغرافٌا السٌاسٌة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقارن بٌن قوة الدول بناًء على اختالفها فً الخصائص
 الطبٌعٌة، والبشرٌة، والمقومات االقتصادٌة.

B2  ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واألحداث

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌحلل تأثٌرها العوامل الجغرافٌة، والحدود السٌاسٌة على
 السٌاسة الخارجٌة للدول.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  واإلدارة العامة ٌقدم مقترحات حلول للمشاكل السٌاسٌة
 وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

c1  ٌوظف مناهج البحث فً توصٌف وتفسٌر الظواهر
 والقضاٌا الرئٌسة فً حقل الجغرافٌا السٌاسٌة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.

c2 ى دوافع ٌفهم نظرٌات الجوٌولوبٌتكس وتأثٌرها عل
 وسٌاسات وسلوك الدول.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌقدم عروض مكتوبة باستخدام لغة مناسبة حول قضاٌا

 الجغرافٌا السٌاسٌة.

D2  ًٌشارك فً إعداد برامج العمل السٌاسً والدبلوماس

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 .ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة 

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم ومجال
 الجغرافٌا السٌاسٌة، وعالقته بالعلوم األخرى.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

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

a2  ٌشرح طرق ومناهج البحث الرئٌسة
 المستخدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 . التغذٌة الراجعة.5 -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 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 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ًٌقارن بٌن قوة الدول بناًء على اختالفها ف
الخصائص الطبٌعٌة، والبشرٌة، والمقومات 

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 المهام والتكالٌف العملٌة. - االقتصادٌة.

 التغذٌة الراجعة. -

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

b2  ٌحلل تأثٌرها العوامل الجغرافٌة، والحدود
 ول. السٌاسٌة على السٌاسة الخارجٌة للد

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌوظف مناهج البحث فً توصٌف وتفسٌر
الظواهر والقضاٌا الرئٌسة فً حقل الجغرافٌا 

 السٌاسٌة.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق  -

 ومجموعات العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

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

c2  ٌفهم نظرٌات الجوٌولوبٌتكس وتأثٌرها على
 دوافع وسٌاسات وسلوك الدول. 

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق  -

 ومجموعات العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 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  ٌقدم عروض مكتوبة باستخدام لغة مناسبة
 حول قضاٌا الجغرافٌا السٌاسٌة.

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

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

d2  ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة
 والقٌادة.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -
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II.  مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

 مفهوم الجغرافٌا السٌاسٌة  1

 مفهوم الجغرافٌا.-
 الدولٌة.الجغرافٌا والعالقات -
 مفهوم الجغرافٌا السٌاسٌة.-
عالقة الجغرافٌا السٌاسٌة بالعلوم  -

 األخرى. 

3 7 a1 a2 b1 b2 c2 

2 
طرق ومناهج البحث فً 

 الجغرافٌا السٌاسٌة

 المنهج التارٌخً.-
 المنهج اإلقلٌمً.-
 المنهج الوظٌفً.-
 المنهج التحلٌلً المورفولوجً.-

3 7 

a2 c1 b1 b2 d1 

 مفهوم الجٌولوبٌتكس 3

 تعرٌف مفهوم الجوٌولوبٌتكس.-
 أهم نظرٌات ا الجوٌولوبٌتكس. -
تطور دالالت وأبعاد مفهوم  -

 الجوٌوبٌتكس.
الفرق بٌن الجوٌولوبٌتكس -

 والجغرافٌا السٌاسٌة.

4 9 

c2 b1 b2 d1 

 األسس الجغرافٌة للدولة 4
الخصائص الطبٌعٌة للدولة.-  
الخصائص البشرٌة للدولة. -  
 المقومات االقتصادٌة. -

3 9 
b1 a1 a2 c1 d1 
d2 

5 
المعطٌات الجغرافٌة وأثرها 

على السٌاسة الخارجٌة 
 للدولة

العوامل الجغرافٌة.-  
الحدود السٌاسٌة. -  
تأثٌر المعطٌات الجغرافٌة على -

 السٌاسٌة الخارجٌة.

5 23 

b2 a1 c1 b1 d1 
d2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة وفٌها ٌتم إٌضاح 

مباشرة من قبل األستاذ مع استخدام السبورة أحٌاناً فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب واألسةتاذ أو وفٌها ٌتم 

 بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األستاذ وتوجٌهه.

 المهام والتكالٌف البحثٌة
وهً طرٌقة تكلٌف الطالب بإجراء بحث كامل فً إحدى مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه 

 رة نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.علً بقٌة الطالب وإثا
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 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 ما تطرح علٌهم جمٌعا أثناء المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم.

 مشارٌع فردٌة 
ٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد ٌةتم تكلٌةف جمٌةع 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
وفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 
بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 

 لوكه.الطرف المراد تحلٌل وتوقع س

 

 

III. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

إعداد تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/  1
 تحول فً الجغرافٌا السٌاسٌة

a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w4-10 20 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 حضور المحاضرات 3
d2 

w 1- 12 11 

 31 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

%21 21  الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4 -w10 31 31% التكالٌف البحثٌةإعداد  2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 21 21% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

w14 71 71% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

 
%211 211 االجمالً    

 

II. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

محمد أزهر السماك، الجغرافٌا السٌاسٌة بمنظور القرن الحادي والعشرٌن بٌن المنهجٌة والتطبٌق، )بغداد: الجامعة المستنصرٌة، 
3117.) 

 . 8991علي أحمد هارون، أسس الجغرافيا السياسيت، القاهرة، دار الفكر العربي 

 المراجع المساعدة

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(
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 ،محمد رٌاض، األصول العامة فً الجغرافٌا السٌاسٌة والجٌوبولٌتٌكا: مع دراسة تطبٌقٌة على الشرق األوسط

https://www.hindawi.org/books/81426250/ 

 صباح محمود محمد، نافع ناصر القصاب، عبدالجليل عبدالواحد عمران، الجغرافيا السياسيت، كليت اآلداب جامعت البصرة، على الرابط:

-https://www.merefa2000.com/p/blog

page.html?url=aHR0cHM6Ly90b3A0dG9wLmlvL2Rvd25sb2FkZi0xNjQ2dHo3dzkxLXBkZi5odG1s 

 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.56ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.36الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

ٌ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. 

 ضوابط االمتحان:  .3

 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.31ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر  -

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

  الغش:  .5

 فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شئون الطالب. -

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

  االنتحال:  .6
 فً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شئون الطالب.

 سٌاسات أخرى:   .7
 أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات 

 
 

  

https://www.hindawi.org/books/81426250/
https://www.merefa2000.com/p/blog-page.html?url=aHR0cHM6Ly90b3A0dG9wLmlvL2Rvd25sb2FkZi0xNjQ2dHo3dzkxLXBkZi5odG1s
https://www.merefa2000.com/p/blog-page.html?url=aHR0cHM6Ly90b3A0dG9wLmlvL2Rvd25sb2FkZi0xNjQ2dHo3dzkxLXBkZi5odG1s
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 خطة مقرر جغرافٌا سٌاسٌة

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم أ.د. خدٌجة أحمد الهٌصمً

 المكان ورقم الهاتف 771577621 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 جغرافٌا سٌاسٌة اسم المقرر:   .1

 pol4105 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

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

 ال ٌوجد (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .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 

ٌهةةدف هةةذا المقةةرر إلةةى تزوٌةةد الطةةالب بالمعةةارف والمهةةارات الخاصةةة بمفهةةوم ومجةةال الجغرافٌةةا السٌاسةةٌة، وعالقتةةه بةةالعلوم 

األخرى وخاصة العالقات الدولٌة، وٌستعرض طرق ومناهج البحث المستخدمة فً هذا المجال، وٌتناول مفهةوم الجوٌةوبٌتكس، 

رٌاته، وتطور مضمونه ومجاالت تركٌزه، وٌتناول المقرر أٌضاً، األسس الجغرافٌة للدولة من حٌث من حٌث ظهوره، وأهم نظ

الخصةةائص الطبٌعٌةةة، والبشةةرٌة، والمقومةةات االقتصةةادٌة وتأثٌرهةةا علةةى قةةوة ومكانةةة الدولةةة، كمةةا ٌتنةةاول المعطٌةةات الجغرافٌةةة 

 ٌاستها الخارجٌة.للدولة: العوامل الجغرافٌة، الحدود السٌاسٌة وتأثٌرها على س

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1 .ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم ومجال الجغرافٌا السٌاسٌة، وعالقته بالعلوم األخرى 

a2  المستخدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة.ٌشرح طرق ومناهج البحث الرئٌسة 

b1 .ٌقارن بٌن قوة الدول بناًء على اختالفها فً الخصائص الطبٌعٌة، والبشرٌة، والمقومات االقتصادٌة 

b2  .ٌحلل تأثٌرها العوامل الجغرافٌة، والحدود السٌاسٌة على السٌاسة الخارجٌة للدول 

c1 هر والقضاٌا الرئٌسة فً حقل الجغرافٌا السٌاسٌة.ٌوظف مناهج البحث فً توصٌف وتفسٌر الظوا 
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c2  .ٌفهم نظرٌات الجوٌولوبٌتكس وتأثٌرها على دوافع وسٌاسات وسلوك الدول 

d1 .ٌقدم عروض مكتوبة باستخدام لغة مناسبة حول قضاٌا الجغرافٌا السٌاسٌة 

d2 .ٌعمل فً فرٌق جماعً وٌمارس اإلدارة والقٌادة 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

 مفهوم الجغرافٌا السٌاسٌة  1

 مفهوم الجغرافٌا.-
 الجغرافٌا والعالقات الدولٌة.-
 مفهوم الجغرافٌا السٌاسٌة.-
 عالقة الجغرافٌا السٌاسٌة بالعلوم األخرى.  -

w1 4 

2 
طرق ومناهج البحث فً الجغرافٌا 

 السٌاسٌة

 المنهج التارٌخً.-
 المنهج اإلقلٌمً.-
 المنهج الوظٌفً.-
 المنهج التحلٌلً المورفولوجً.-

w2-w3 6 

 مفهوم الجٌولوبٌتكس 3

 تعرٌف مفهوم الجوٌولوبٌتكس.-
 أهم نظرٌات الجوٌوبٌتكس. -
 تطور دالالت وأبعاد مفهوم الجوٌولوبٌتكس. -
الفرق بٌن الجوٌولوبٌتكس والجغرافٌا -

 السٌاسٌة

w4-w6 9 

 w7 3  اختبار نصفً 4

 األسس الجغرافٌة للدولة 5
الخصائص الطبٌعٌة للدولة.-  
الخصائص البشرٌة للدولة. -  
 المقومات االقتصادٌة. -

w8-w10 9 

6 
المعطٌات الجغرافٌة وأثرها على 

 السٌاسة الخارجٌة للدولة

العوامل الجغرافٌة.-  
الحدود السٌاسٌة. -  
تأثٌر المعطٌات الجغرافٌة على السٌاسٌة -

 الخارجٌة.

w11 -w13 9 

 w14 -w15 6  عرض أبحاث الطالب 7

 w16 3  اختبار نهائً 8

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وفٌها ٌتم إٌضاح وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة 

قبل األستاذ مع استخدام السبورة أحٌاناً فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع مباشرة من 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب واألسةتاذ أو 

 بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األستاذ وتوجٌهه.
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 المهام والتكالٌف البحثٌة
وهً طرٌقة تكلٌف الطالب بإجراء بحث كامل فً إحدى مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه 

 علً بقٌة الطالب وإثارة نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.

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

 ما تطرح علٌهم جمٌعا أثناء المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم.

 مشارٌع فردٌة 
ٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد ٌةتم تكلٌةف جمٌةع 

 ع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.الطالب بمشرو

 التعلم الذاتً
وفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن اإلجةةراءات إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما 

بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 21 إعداد تقرٌر عن ظاهرة/ حدث/ تحول فً الجغرافٌا السٌاسٌة 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 2

 30 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقوٌم النهائً(

w1-12 21 21% الحضور والمشاركة 1  

w4- w10 21 31% إعداد التكالٌف البحثٌة 2  

w7 21 21% اختبار نصفً 3  

%71 60 االختبار النهائً 4  

%211 211 اإلجمالً  

 

VIII.  التعلم:مصادر 

 المراجع الرئٌسة:
محمد أزهر السماك، الجغرافٌا السٌاسٌة بمنظور القرن الحادي والعشرٌن بٌن المنهجٌة والتطبٌق، )بغداد: الجامعة 

 (.3117المستنصرٌة، 
 .8991علي أحمد هارون، أسس الجغرافيا السياسيت، القاهرة، دار الفكر العربي 

 المراجع المساعدة:

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   
 :محمد رٌاض، األصول العامة فً الجغرافٌا السٌاسٌة والجٌوبولٌتٌكا: مع دراسة تطبٌقٌة على الشرق األوسط،

https://www.hindawi.org/books/81426250/ 
 عبدالجليل عبدالواحد عمران، الجغرافيا السياسيت، كليت اآلداب جامعت البصرة، على الرابط: صباح محمود محمد، نافع ناصر القصاب،

-https://www.merefa2000.com/p/blog

page.html?url=aHR0cHM6Ly90b3A0dG9wLmlvL2Rvd25sb2FkZi0xNjQ2dHo3dzkxLXBkZi5odG1s 
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IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .2

 % من المحاضرات.56ٌلتزم الطالب بحضور  -

 تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحانٌقدم أستاذ المقرر  -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.36فً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:    .3
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 

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

 ضوابط االمتحان:  .4

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

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

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.31ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .5

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

  الغش:  .6

 الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شئون الطالب.فً حال ثبوت قٌام  -

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

  االنتحال:  .7
 الطالب. فً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شئون

 سٌاسات أخرى:   .5
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.

 


