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 عببس

 حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌةمواصفات مقرر 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌة :اسم المقرر  .1

 Pol3103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل 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

 العربٌةاللغة  لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. عبدالعزٌز الشعٌبً      معد)ي( مواصفات المقرر:  .11

 د. ناصر محمد علً الطوٌل مراجع موصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمفاهٌم المتصلة بالحكومات والسٌاسات العربٌة بشكل خاص، وبالحكومات 
بشكل عام ومن منظور مقارن، وتنمٌة قدراتهم ومهاراتهم فً تحلٌل السلوك السٌاسً  األوسطوالسٌاسات فً منطقة الشرق 

 لتنبؤ بمستقبل هذا السلوك فً المنطقة.والحكومات محل البحث والدراسة، وا نظمةلأل
 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً  على
a1 فً الحكومات والسٌاسات العربٌة. ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ 
a2 .ٌوضح خصائص الحكومات والسٌاسات العربٌة 
b1 .ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للحكومات العربٌة والشرق أوسطٌة 
b2 .ٌقارن بٌن الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة 
c1 فً توصٌف الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة. أهمٌس 
c2 .ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم الحكومات والسٌاسات العربٌة ونظرٌاتها فً المنطقة 
d1 .ٌعد الدراسات واألبحاث والعروض العلمٌة حول مستجدات الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة 
d2 سٌه فً العمل بفعالٌة.ئومع زمالئه ومر أصلٌعمل فً فرٌق وٌتو 

 

IV.  المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرجات تعلم 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌلبنةاء  زمةةظهر المعرفةة والفهةم للمفةاهٌم والنظرٌةات الأل

 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1 فةةً الحكومةةات والسٌاسةةات  ساسةةٌةٌشةةرح المفةةاهٌم األ

 العربٌة.
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A2   لحقةةةل العلةةةوم  الرئٌسةةةةٌشةةةرح األسةةةس العلمٌةةةة للفةةةرو

 السٌاسٌة.

a2 .ٌوضح خصائص الحكومات والسٌاسات العربٌة 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظةةةةةةف المنةةةةةةاهج واألدوات العلمٌةةةةةةة لفهةةةةةةم الظةةةةةةواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للحكومات العربٌة

 والشرق أوسطٌة.

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌقةةارن بةةٌن الحكومةةات والسٌاسةةات العربٌةةة والشةةرق

 أوسطٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  ٌطبق المعارف ومناهج البحةث فةً دراسةة مشةاكل الحٌةاة

 مقترحات للتعامل معها.السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم 

c1 فةةةً توصةةةٌف الحكومةةةات والسٌاسةةةات العربٌةةةة  أهمٌسةةة

 والشرق أوسطٌة.

C2 فةةةً فهةةةم قضةةةاٌا  أهمٌطةةةور المعةةةارف النظرٌةةةة بمةةةا ٌسةةة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

c2  ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم الحكومةات والسٌاسةات

 العربٌة ونظرٌاتها فً المنطقة.

 D ::المهارات العامة واالنتقالٌة 

D1  ٌوظةةةةف مهةةةةارات االتصةةةةال السٌاسةةةةً فةةةةً ترشةةةةٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1  ٌعةةةد الدراسةةةات واألبحةةةاث والعةةةروض العلمٌةةةة حةةةول

 مستجدات الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة.

D2  ًبةةرامج العمةةل السٌاسةةً والدبلوماسةةً  إعةةدادٌشةةارك فةة

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 سةٌه فةً ئومةع زمالئةه ومر أصةلٌعمل فً فرٌةق وٌتو

 العمل بفعالٌة
 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس المقرر / المعرفة والفهممخرجات 

a1 فً  ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ

 الحكومات والسٌاسات العربٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a2  ٌوضح خصائص الحكومات

 والسٌاسات العربٌة.

 المحاضرات -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -
 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

b1  ًٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاس

للحكومات العربٌة والشرق 

 أوسطٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 الشفهٌة االختبارات -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.
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 التغذٌة الراجعة -

b2  ٌقارن بٌن الحكومات والسٌاسات

 العربٌة والشرق أوسطٌة.

  

 

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

المهارات المهنٌة مخرجات المقرر/ 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1 فً توصٌف الحكومات  أهمٌس

والسٌاسات العربٌة والشرق 

 أوسطٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 الذاتً والتعاونًالتعلٌم  -

 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

c2  ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم

الحكومات والسٌاسات العربٌة 

 ونظرٌاتها فً المنطقة.

 التوضٌحٌةالمحاضرات والعروض  -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر

d1  ٌعد الدراسات واألبحاث

والعروض العلمٌة حول 

مستجدات الحكومات والسٌاسات 

 العربٌة والشرق أوسطٌة.

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

رٌر التكالٌف الفردٌة تقٌٌم تقا -

 والجماعٌة.

d2 مع  أصلٌعمل فً فرٌق وٌتو

سٌه فً العمل ئوزمالئه ومر

 بفعالٌة

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

تقارٌر التكالٌف الفردٌة تقٌٌم  -

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

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري  أوال

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 التفصٌلٌةالمواضٌع 

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم الحكومة والفرق 

 بٌنها وبٌن النظام والدولة

 تعرٌف الحكومة 

 تعرٌف النظام 

 تعرٌف الدولة 

  ما الذي ٌمكن اشتقاقه من

 التعرٌف

1 3 a1 a2 

2 

خصائص الحكومات 

العربٌة كجزء من 

مجموعة دول العالم 

 الثالث

  االستعمارٌةالخبرة 

 التبعٌة 

 محدودٌة الموارد 

  المعاناة من   مشكالت

 أزماتهاالمرحلة االنتقالٌة و

  خصوصٌة الحكومات

 ربٌةالع

1 3 a1 a2 

3 

التمٌٌز بٌن مفهومً 

الوطن العربً والشرق 

 األوسط

 ًمقومات النظام اإلقلٌم 

 ًالبعد الثقاف 

 ًالبعد التنظٌم 

  األمنًالبعد 

  ٌة العالقة بٌن أشكالتطور

مفهومً النظام العربً 

 األوسطوالشرق 

1 3 a1 a2 b1 b2 

4 

التحلٌلً للحكومات  طاراإل

والسٌاسات العربٌة 

 وخصائصه

  مناهج البحث فً النظم

 ةوالحكومات العربٌ

  تداخل العوامل الداخلٌة

 والخارجٌة

 اإلقلٌمٌةالعوامل  أهمٌة 

 على المستوى الفكري 

 على مستوى الممارسة 

1 3 a1 a2 b1 b2 c1 c2 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 3 1 معٌار شكل رئاسة الدولة معاٌٌر تصنٌف النظم  5
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 معٌار العالقة بٌن السلطات  والحكومات العربٌة

 معٌار النخب السٌاسٌة 

  اإلٌدٌولوجٌةمعٌار 

 الرسمٌة

  ًمعٌار الدور السٌاس

 للجٌش

 ًمعٌار النظام الحزب 

 معٌار مصدر الشرعٌة 

6 

النظم والحكومات بٌئة 

 العربٌة

 )أوال السٌاق المجتمعً(

 ًالموقع الجغراف 

 النزاعات العربٌة 

 ًالتكوٌن االجتماع 

 الموارد االقتصادٌة 

 الثقافة السٌاسٌة 

2 6 
a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

7 
الدستوري  طار)ثانٌا اإل

 والقانونً(

 مفهوم الدستور 

  الدساتٌر  إصدارتأرٌخ

 العربٌة

  الدساتٌر طرٌقة اصدار

 العربٌة

  الخبرة الدستورٌة

 للحكومات العربٌة

  السمات المشتركة بٌن

 الدساتٌر العربٌة

2 6 a1 a2 b1 b2 c1 c2 

 )ثالثا العملٌة السٌاسٌة( 8

 األٌدٌولوجٌات 

 النخب 

 األحزاب السٌاسٌة 
2 6 

a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

9 
عرض ومناقشة أبحاث 

 الطالب
 3 9 

a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فةً القاعةة بطرٌقةة  إٌضاحوفٌها ٌتم  المحاضرة
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فةً الوقةت الةذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتما   أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 

 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

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

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

 والتكالٌف البحثٌةالمهام 
مفردات المقرر ومةن ثةم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكةار حةول قضةٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة
تكلٌةةف جمٌةةع  ٌةةتمٌطلةةب مةةن كةةل طالةةب تنفٌةةذ دراسةةة موضةةو  محةةدد سةةلفا ، وبشةةكل منفةةرد وقةةد 

 الطالب بمشرو  واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشرو  مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةا  مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة

تتشابه معطٌاتةه مةع الواقةع ٌةتم تةوفٌرت 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.

 

VII. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

8 
بحث حول حكومة/ سٌاسة بدولة عربٌة أو  إعداد

 شرق أوسطٌة

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 
W 10 21 

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 W 11-12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فٌها 2

 21 اإلجمالً

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة األسبو  أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

W5, W10 21 21% التكالٌف واألبحاث 1  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

W1- W12 11 11% حضور المحاضرات 2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 

W 10 10 11% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 

W15- W16 60 61% االختبار النهائً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 

%011 011 اإلجمالً   

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

، النظم السٌاسٌة العربٌة قضاٌا االستمرار والتغٌر، )مركز دراسات الوحدة العربٌة، 2112 2علً الدٌن هالل، ونٌفٌن مسعد، ط

 بٌروت(

 المراجع المساعدة

 علً الدٌن هالل وجمٌل مطر(، د.ت، النظام اإلقلٌمً العربً، )مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت(

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 المراجع االلكترونٌة المرتبطة بموضوعات المقرر.

 

X. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

1.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

ٌ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:  

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

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

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

 الغش: 

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

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

6.  
 االنتحال: 

 ن الطالب.ئوفً 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 واألبحاث ..إلخ.

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 نموذج خطة مقرر حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. عبدالعزٌز الشعٌبً

 المكان ورقم الهاتف 777702750 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 حكومات وسٌاسات عربٌة وشرق أوسطٌة اسم المقرر:  .0

 Pol3103 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 المجموع الساعات

  تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل األول المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد 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 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمفاهٌم المتصلة بالحكومات والسٌاسات العربٌة بشكل خاص، وبالحكومات 

بشكل عام ومن منظور مقارن، وتنمٌة قدراتهم ومهاراتهم فً تحلٌل السلوك السٌاسً  األوسطوالسٌاسات فً منطقة الشرق 

 لتنبؤ بمستقبل هذا السلوك فً المنطقة.والحكومات محل البحث والدراسة، وا نظمةلأل

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1 فً الحكومات والسٌاسات العربٌة. ساسٌةٌشرح المفاهٌم األ 

a2 .ٌوضح خصائص الحكومات والسٌاسات العربٌة 

b1 .ٌحلل التباٌنات فً السلوك السٌاسً للحكومات العربٌة والشرق أوسطٌة 

b2 .ٌقارن بٌن الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة 

c1 فً توصٌف الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة. أهمٌس 

c2 .ٌطبق المعارف العلمٌة فً فهم الحكومات والسٌاسات العربٌة ونظرٌاتها فً المنطقة 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

d1 .ٌعد الدراسات واألبحاث والعروض العلمٌة حول مستجدات الحكومات والسٌاسات العربٌة والشرق أوسطٌة 

d2 سٌه فً العمل بفعالٌة.ئومع زمالئه ومر أصلٌعمل فً فرٌق وٌتو 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1.  
مفهوم الحكومة والفرق بٌنها 

 وبٌن النظام والدولة

 تعرٌف الحكومة 

 تعرٌف النظام 

 تعرٌف الدولة 

 ما الذي ٌمكن اشتقاقه من التعرٌف 

W1 3 

2.  

خصائص الحكومات العربٌة 

كجزء من مجموعة دول العالم 

 الثالث

 الخبرة االستعمارٌة 

 التبعٌة 

 محدودٌة الموارد 

  المعاناة من   مشكالت المرحلة

 أزماتهااالنتقالٌة و

 ربٌةخصوصٌة الحكومات الع 

W2 3 

3.  
التمٌٌز بٌن مفهومً الوطن 

األوسطالعربً والشرق   

 ًمقومات النظام اإلقلٌم 

 ًالبعد الثقاف 

 ًالبعد التنظٌم 

  األمنًالبعد 

  ٌة العالقة بٌن مفهومً أشكالتطور

 األوسطالنظام العربً والشرق 

W3 3 

4.  
التحلٌلً للحكومات  طاراإل

 والسٌاسات العربٌة وخصائصه

  مناهج البحث فً النظم والحكومات

 ةالعربٌ

 تداخل العوامل الداخلٌة والخارجٌة 

 اإلقلٌمٌةالعوامل  أهمٌة 

 على المستوى الفكري 

 على مستوى الممارسة 

W4 3 

5.  
تصنٌف النظم والحكومات معاٌٌر 

 العربٌة

 معٌار شكل رئاسة الدولة 

 معٌار العالقة بٌن السلطات 

 معٌار النخب السٌاسٌة 

  الرسمٌة اإلٌدٌولوجٌةمعٌار 

 معٌار الدور السٌاسً للجٌش 

 ًمعٌار النظام الحزب 

W5 3 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 معٌار مصدر الشرعٌة 

6.  
 بٌئة النظم والحكومات العربٌة

 )أوال السٌاق المجتمعً(

 ًالموقع الجغراف 

 النزاعات العربٌة 

 ًالتكوٌن االجتماع 

 الموارد االقتصادٌة 

 الثقافة السٌاسٌة 

W6-W7 6 

 W8 3  اختبار نصفً  .7

8.  
الدستوري  طار)ثانٌا اإل

 والقانونً(

 مفهوم الدستور 

  الدساتٌر العربٌة إصدارتأرٌخ 

 طرٌقة اصدار الدساتٌر العربٌة 

 الخبرة الدستورٌة للحكومات العربٌة 

 السمات المشتركة بٌن الدساتٌر العربٌة 

W9-W10 6 

 )ثالثا العملٌة السٌاسٌة(  .9

 األٌدٌولوجٌات 

 النخب 

 األحزاب السٌاسٌة 
W11-W12 6 

 W13-W15 9  عرض ومناقشة أبحاث الطالب  .10

 W16 3  اختبار نهائً  .11

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس:

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة

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

فً الوقت الذي ٌقوم فً الطالب باالستما   أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 

 بهدوء، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة.

 والمناقشةالحوار 
أو  األستاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضو  فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب وعلً 

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة
تكلٌف جمٌع  ٌتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضو  محدد سلفا ، وبشكل منفرد وقد 

 الطالب بمشرو  واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشرو  مختلف.



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌة التعلٌم بحٌث ٌندمج المتعلم بمهمات  اإلجراءاتوفٌها ٌتم اتبا  مجموعة من 

 المعرفٌة والعقلٌة. تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته

 المحاكاة

وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌرت للمتعلم من موقف شبٌه 

بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتقمص دور وقرارات وسلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 W 5 20 بحث حول حكومة/ سٌاسة بدولة عربٌة أو شرق أوسطٌة إعداد 1

 W1-W12 10 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 2

 31 االجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً

إلى درجة  التقوٌم  )نسبة الدرجة
 النهائً(

 W5, W10 21 21% التكالٌف واألبحاث  .0

 W1- W12 11 11% حضور المحاضرات  .2

 W 8 11 11% اختبار نصفً  .3

 W16 61 61% االختبار النهائً  .4

 %111 111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

العربٌة قضاٌا االستمرار والتغٌر، )مركز دراسات الوحدة ، النظم السٌاسٌة 2112 2علً الدٌن هالل، ونٌفٌن مسعد، ط

 العربٌة، بٌروت(

 المراجع المساعدة:

 علً الدٌن هالل وجمٌل مطر(، د.ت، النظام اإلقلٌمً العربً، )مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت(

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   .0

 المراجع االلكترونٌة المرتبطة بموضوعات المقرر.

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

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

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

 ضوابط االمتحان:  .3

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

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

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

 الغش:   .5

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

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

 االنتحال:   .6

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

 سٌاسات أخرى:   .7

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

 


