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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

 عببس

 خارجٌة ٌمنٌة مواصفات مقرر سٌاسة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 سٌاسة خارجٌة ٌمنٌة : اسم المقرر  .1

 pol3108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مقدمة فً العالقات الدولٌة، وعالقات دولٌة معاصرة لمقرر:المتطلبات السابقة لدراسة ا  .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

 الطوٌلد. ناصر محمد علً       معد مواصفات المقرر:  .11

 أ.د. منصور عزٌز الزندانً مراجع مواصفات المقرر:  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

مفهوم السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة، وتمٌٌزه عن المفاهٌم القرٌبة المعارف األساسٌة الخاصة بالطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
السٌاسة الخارجٌة  أهدافٌة الٌمنٌة فً مرحلتً التشطٌر والوحدة، وٌهتم بدراسة مبادئ ومنه، وٌستعرض تطور السٌاسة الخارج

الٌمنٌة والمحددات الداخلٌة والخارجٌة الضابطة لها، وٌتناول عملٌة صنع وتنفٌذ السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة والمؤسسات التً 
ٌٌم عام لسٌاسة الٌمن الخارجٌة منذ قٌام الجمهورٌة الٌمنٌة تشارك فٌها، كما ٌتناول أدوات تنفٌذ سٌاسة الٌمن الخارجٌة، وتق

 وحتى اآلن.
 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على ناا بعد اإل
a1  ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم السٌاسة الخارجٌة، والسٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة والوقوف على تطورات السٌاسة

 الٌمنٌة فً التارٌخ المعاصر. الخارجٌة
a2 اختالفهةا مةن مرحلةة  مةد ، وهةدافالسٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة وكٌفٌةة صةٌا ة وترتٌةب تلةك األ أهدافٌشرح مبادئ و

 إلى أخر .
b1  ٌحلل العوامل والمحةددات الداخلٌةة والخارجٌةة المةؤعرة علةى صةنع السٌاسةة الخارجٌةة الٌمنٌةة ومقارنةة تمعٌرهةا مةن مرحلةة

 ة إلى أخر .زمنٌ
b2  ٌقارن بٌن عملٌتً صةنع السٌاسةة الخارجٌةة الٌمنٌةة وفقةا لاجةراءات المحةددة فةً الدسةتور وصةنع تلةك السٌاسةة فةً الواقةع

 العملً.
c1  ،ٌطةةور قدراتةةه فةةً معرفةةة السةةٌاقات التةةً تسةةتلزم تنفٌةةذ أداة أو أكعةةر مةةن أدوات تنفٌةةذ السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة  السٌاسةةٌة

 (.األمنٌةٌة والعقافٌة، والعسكرٌة واإلعالمو واالقتصادٌة
c2  ًالدراسات واألبحاث والتقارٌر حول السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة. إعدادٌوظف المعارف العلمٌة واألدوات التحلٌلٌة ف 

d1 الٌمنٌة. التعلٌم الذاتً وتنمٌة المهارات التحلٌلٌة واإلدراكٌة بما ٌمكنه من فهم أبعاد وتحوالت السٌاسة الخارجٌة 
d2 أصلالعمل فً فرٌق وامتالك مهارات التو. 
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I. :موا مة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفام : 

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

a1  ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم السٌاسة الخارجٌة، والسٌاسة
الخارجٌة الٌمنٌة والوقوف على تطورات السٌاسة الخارجٌة 

 الٌمنٌة فً التارٌخ المعاصر.

A2 
لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع 

 .السٌاسٌة

 a2السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة وكٌفٌةةة  أهةةدافٌشةةرح مبةةادئ و
اختالفهةا مةن مرحلةة إلةى  مةد ، وهدافصٌا ة وترتٌب تلك األ

 أخر .

 B:الماارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

 b1 ٌحلل العوامل والمحددات الداخلٌة والخارجٌة المؤعرة علةى
حلةةة صةةنع السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة ومقارنةةة تمعٌرهةةا مةةن مر

 زمنٌة إلى أخر .

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤعر فٌها.

b2  ٌقةةارن بةةٌن عملٌتةةً صةةنع السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة وفقةةا
لاجراءات المحددة فً الدستور وصنع تلك السٌاسةة فةً الواقةع 

 العملً.

 C:الماارات المانٌة والعملٌة : 

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

 c1 ٌطور قدراته فً معرفة السٌاقات التةً تسةتلزم تنفٌةذ أداة أو
أكعةةةر مةةةن أدوات تنفٌةةةذ السٌاسةةةة الخارجٌةةةة الٌمنٌةةةة  السٌاسةةةٌة، 

 (.األمنٌةٌة والعقافٌة، والعسكرٌة واإلعالمواالقتصادٌة و

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ًإعدادٌوظف المعارف العلمٌة واألدوات التحلٌلٌة ف 
 الدراسات واألبحاث والتقارٌر حول السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة.

 D:الماارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
ٌد أداء ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترش

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1 التعلةةٌم الةةذاتً وتنمٌةةة المهةةارات التحلٌلٌةةة واإلدراكٌةةة بمةةا
 ٌمكنه من فهم أبعاد وتحوالت السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارك ف

 والدبلوماسً وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 أصلمهارات التو العمل فً فرٌق وامتالك. 

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفام

a1  ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم
الخارجٌة، والسٌاسة الخارجٌة السٌاسة 

الٌمنٌة والوقوف على تطورات السٌاسة 
 الخارجٌة الٌمنٌة فً التارٌخ المعاصر.

. المحاضرات والعروض 1
 التوضٌحٌة

 . الحوار والمناقشة.2
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل.
 . المهام والتكالٌف العملٌة.4
 

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.
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a2 السٌاسةةةةة  أهةةةةدافٌشةةةةرح مبةةةةادئ و
الخارجٌة الٌمنٌة وكٌفٌة صةٌا ة وترتٌةب 

اختالفها من مرحلةة  مد ، وهدافتلك األ
 إلى أخر .

. المحاضرات والعروض 1
 التوضٌحٌة

 . الحوار والمناقشة.2
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 3

 العمل.
 .. العصف الذهن4ً
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ الماارات الذهنٌة 

b1  ٌحلةةل العوامةةل والمحةةددات الداخلٌةةة
والخارجٌةةة المةةؤعرة علةةى صةةنع السٌاسةةة 
الخارجٌةةة الٌمنٌةةةة ومقارنةةةة تمعٌرهةةةا مةةةن 

 مرحلة زمنٌة إلى أخر .

 توضٌحٌة. المحاضرات والعروض ال1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

لٌف الفردٌة تقٌٌم تقارٌر التكا -

 والجماعٌة.

b2  ٌقةةارن بةةٌن عملٌتةةً صةةنع السٌاسةةة
الخارجٌةةةةةة الٌمنٌةةةةةة وفقةةةةةا لاجةةةةةراءات 
المحددة فً الدستور وصنع تلةك السٌاسةة 

 فً الواقع العملً.

 . المحاضرات والعروض التوضٌحٌة1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 التكالٌف العملٌة.. المهام و5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب  -

 فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

 

 جٌة التدرٌس والتقٌٌم:ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )الماارات المانٌة والعملٌة( باستراتٌ

مخرجات المقرر/ الماارات المانٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1  ٌطور قدراته فً معرفة السٌاقات
التً تستلزم تنفٌذ أداة أو أكعر من أدوات 
تنفٌذ السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة  السٌاسٌة، 

ٌة والعقافٌة، اإلعالمواالقتصادٌة و
 (.األمنٌةسكرٌة ووالع

 . المحاضرات والعروض التوضٌحٌة1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5
 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

c2  ٌوظف المعارف العلمٌة واألدوات
الدراسات واألبحاث  إعدادالتحلٌلٌة فً 

 والتقارٌر حول السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة.

 . المحاضرات والعروض التوضٌحٌة1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل.3
 . العصف الذهنً.4
 . المهام والتكالٌف العملٌة.5

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -
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 . التعلٌم الذاتً والتعاون6ً
 . التغذٌة الراجعة.7

 والجماعٌة.

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  القةةةدرة علةةةى التعلةةةٌم الةةةذاتً وتنمٌةةةة المهةةةارات
التحلٌلٌةةةةة واإلدراكٌةةةةة بمةةةةا ٌمكنةةةةه مةةةةن فهةةةةم أبعةةةةاد 

 وتحوالت السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة.

 شة.. الحوار والمناق1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 2

 العمل.
 . العصف الذهنً.3
 . المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التعلٌم الذاتً والتعاون5ً

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف  -

 الفردٌة والجماعٌة.

d2  القدرة على العمل فً فرٌق وامتالك مهارات
 .أصلالتو

 والمناقشة. . الحوار1
.التقارٌر وأوراق ومجموعات 2

 العمل.
 . العصف الذهنً.3
 . المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التعلٌم الذاتً والتعاون5ً

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف  -

 الفردٌة والجماعٌة.

 

III. ٌة( وربطاا بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعمل كتابة
 الساعات المعتمدة لاا.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

ت الساعا
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 المقرر

1 
تعرٌففف السٌاسففة الخارجٌففة 
الٌمنٌفففففة وتمٌٌزهفففففا عففففففن 

 المفاهٌم القرٌبة مناا:

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة -

 مفهوم التوجهات الخارجٌة -

 مفهوم العالقات الدولٌة -

 مفهوم السٌاسة الدولٌة -

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة. -

1 3 a1 a2  

2 
 السٌاسفففة أهفففدافمبفففاد  و

 الخارجٌة الٌمنٌة:

 مبادئ السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة -

 3 1 السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة أهداف -

a1 a2 b1 b2  

3 
محددات السٌاسة الخارجٌة 

 الٌمنٌة
 

 المحددات الداخلٌة: 

 الموارد االقتصادٌة -

 المحددات الدٌمغرافٌة -

 المحددات الجغرافٌة  -

 التركٌبة االجتماعٌة  -

6 18 

b1 b2 c1 c2 
d1 d2 
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 برنامج بكالورٌوس علوم سٌاسٌة
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 عببس

 التطور التارٌخً  -

 ت الشخصٌة الوطنٌةسما  -

 النظام السٌاسً -

 صانع القرار -

 المحددات الخارجٌة:

 النظام الدولً -

 النظام اإلقلٌمً  -

 تمعٌر دول الجوار  -

 3 1  اختبار نصفً 4
a1 a2 b1 b2 

c1 c2 d1 

5 
عملٌة صنع وتنفٌذ 

 السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة:

صةةنع السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة  -
 للترتٌبات الدستورٌة وفقا

صةةنع السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة  -
 فً الواقع العملً

2 6 

a2 b1 b2 c1 
c2 d1 d2 

6 
أدوات تنفٌذ السٌاسٌة 

 الخارجٌة الٌمنٌة:
 

 األدوات السٌاسٌة -

 األدوات االقتصادٌة -

 األمنٌةاألدوات العسكرٌة و -

 ٌةاإلعالماألدوات العقافٌة و -

2 6 

b1 b2 c1 c2 
d1 d2 

7 
السٌاسة الخارجٌة تقٌٌم 

 للجماورٌة الٌمنٌة:
 جوانب النجاح ونقاط القوة -

 جوانب اإلخفاق ونفاط الضعف -
1 3 

a1 a2 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخداماا استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
رٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة وشرح المعارف النظ إٌضاحوفٌها ٌتم 

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

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذاضةرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكعةر داخةل المح

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 الماام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن عم ٌقةوم بعرضةه  إحد كامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أعناءما تطرح علٌهم جمٌعا 
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 مشارٌع فردٌة 
ٌةف جمٌةع تكل ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

IV. والتكلٌفات البحثٌة: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 a1 a2 b1 b2 w4 5 مراجعة كتب 1

 a2 b1 b2 c1 c2 d1  w10 15 تقرٌر بحعً إعداد 2

 a2 b1 b2 c1 c2 d1 a1 w1-w12 11 الحضور والمشاركة 3

 31 اإلجمالً

 

V. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة 

  التقوٌم الناائً
 المخرجات التً ٌحققاا

%11 11  كةالحضور والمشار 1  a1 a2 b1 b2 c1 d2 

2 
 w4 w10 التكالٌف البحثٌة إعداد

21 20% 
a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1 d2 

w 8 10 11% اختبار نصفً 3   

4 
  االختبار الناائً

61 61%  
a1 a2 b1 b2 c1 c2 

d1  

%111 111 االجمالً     

 

VI. تعلم:لمصادر ا 

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

 :المراجع الرئٌسة

 (.2111، ،  بٌروت: دار الجٌلتحلٌل السٌاسة الخارجٌة،  2111د. محمد السٌد سلٌم.  .1

 المراجع المساعدة

 .(1996ة دار الحكمة، مطبع  بغداد:الرمضانً، السٌاسة الخارجٌة، إسماعٌلد. مازن  -1

 (.1991، مكتبة القاهرة الحدٌعة ، نظرٌة السٌاسة الخارجٌة،  القاهرة:2111د. حامد ربٌع،  -2

، توظٌف السٌاسةة الخارجٌةة لتعزٌةز المةوارد االقتصةادٌة فةً الةٌمن، فةً: د. محمةد األفنةدي 2111د. ناصر الطوٌل،  -3

 المركز الٌمنةً للدراسةات االسةتراتٌجٌة :صنعاء  تحرٌر( المؤتمر االقتصادي الٌمنً، الٌمن .. االقتصاد .. المستقبل، 

2111). 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم العلوم السٌاسٌة
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 كترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(مواد إل

 

VII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد الطالب  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 من المقرر محروما  

 ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار تمخر الطالب عن حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  الحضور المتأخر:   .2

تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان وتوصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت تمخر  ضوابط االمتحان:  .3
  الطالب عن االمتحان.

تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تمخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم إلى  شارٌع:التعٌٌنات والم  .4
 .األستاذ

 تحدد هنا السٌاسات المتبعة فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بمي طرٌقة من طرائق الغش. الغش:  .5

 .المتبعة فً حالة حدوعه اإلجراءاتٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته و االنتحال:  .6

 أي سٌاسات أخر  معل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخسٌاسات أخرى:   .7
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 نموذج خطة مقرر سٌاسة خارجٌة ٌمنٌة
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم أ.د. منصور عزٌز الزندانً

 المكان ورقم الااتف  السبت األحد االثنٌن الثالثا   األربعا الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 سٌاسة خارجٌة ٌمنٌة اسم المقرر:   .1

 pol3108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً األول لفصل الدراسً:المستوى وا  .4

 مقدمة فً العالقات الدولٌة، وعالقات دولٌة معاصرة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

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

 لوم سٌاسٌةبكالورٌوس ع البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌاا تدرٌس المقرر:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

السٌاسةة الخارجٌةة الٌمنٌةة، وتمٌٌةزه عةن المفةاهٌم مفهةوم المعةارف األساسةٌة الخاصةة بالطةالب ب زوٌةدٌهدف هةذا المقةرر إلةى ت

السٌاسةة  أهةدافتعرض تطور السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة فً مرحلتً التشطٌر والوحدة، وٌهتم بدراسة مبةادئ والقرٌبة منه، وٌس

الخارجٌةةة الٌمنٌةةة والمحةةددات الداخلٌةةة والخارجٌةةة الضةةابطة لهةةا، وٌتنةةاول عملٌةةة صةةنع وتنفٌةةذ السٌاسةةة الخارجٌةةة الٌمنٌةةة 

ٌاسةة الةٌمن الخارجٌةة، وتقٌةٌم عةام لسٌاسةة الةٌمن الخارجٌةة منةذ قٌةام والمؤسسات التً تشارك فٌها، كمةا ٌتنةاول أدوات تنفٌةذ س

 الجمهورٌة الٌمنٌة وحتى اآلن.

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على أن

a1 ٌمنٌة والوقوف على تطورات السٌاسة ٌظهر المعرفة والفهم لمفهوم السٌاسة الخارجٌة، والسٌاسة الخارجٌة ال
 الخارجٌة الٌمنٌة فً التارٌخ المعاصر.

a2 اختالفهةا مةن مرحلةة  مةد ، وهةدافالسٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة وكٌفٌةة صةٌا ة وترتٌةب تلةك األ أهدافٌشرح مبادئ و
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 إلى أخر .
b1 ٌةة الٌمنٌةة ومقارنةة تمعٌرهةا مةن مرحلةة ٌحلل العوامل والمحةددات الداخلٌةة والخارجٌةة المةؤعرة علةى صةنع السٌاسةة الخارج

 زمنٌة إلى أخر .
b2  ٌقارن بٌن عملٌتً صةنع السٌاسةة الخارجٌةة الٌمنٌةة وفقةا لاجةراءات المحةددة فةً الدسةتور وصةنع تلةك السٌاسةة فةً الواقةع

 العملً.
c1 الخارجٌةةة الٌمنٌةةة  السٌاسةةٌة،  ٌطةةور قدراتةةه فةةً معرفةةة السةةٌاقات التةةً تسةةتلزم تنفٌةةذ أداة أو أكعةةر مةةن أدوات تنفٌةةذ السٌاسةةة

 (.األمنٌةٌة والعقافٌة، والعسكرٌة واإلعالمواالقتصادٌة و
c2  ًالدراسات واألبحاث والتقارٌر حول السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة. إعدادٌوظف المعارف العلمٌة واألدوات التحلٌلٌة ف 

d1 كٌة بما ٌمكنه من فهم أبعاد وتحوالت السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة.القدرة على التعلٌم الذاتً وتنمٌة المهارات التحلٌلٌة واإلدرا 
d2 أصلالقدرة على العمل فً فرٌق وامتالك مهارات التو. 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
تعرٌف السٌاسة الخارجٌفة الٌمنٌفة وتمٌٌزهفا 

 لمفاهٌم القرٌبة مناا:عن ا

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة -

 مفهوم التوجهات الخارجٌة -

 مفهوم العالقات الدولٌة -

 مفهوم السٌاسة الدولٌة -

 مفهوم السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة. -

1 3 

 السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة: أهدافمباد  و 2
 مبادئ السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة -

 السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة أهداف -

2 6 

3 
 محددات السٌاسة الخارجٌة الٌمنٌة

 

 المحددات الداخلٌة:  -

المحددات ،  الموارد االقتصادٌة -

، المحددات الجغرافٌة، الدٌمغرافٌة

التطور التارٌخً، ، التركٌبة االجتماعٌة

النظام ، سمات الشخصٌة الوطنٌة

 السٌاسً(

 المحددات الخارجٌة: -

 النظام الدولً، النظام اإلقلٌمً، تمعٌر  -

ول الجوار، لعوامل النفسٌة واالدراكٌة د

 لصانع القرار(

6 18 

 3 1  اختبار نصفً 4

5 
عملٌة صنع وتنفٌذ السٌاسة الخارجٌة 

 الٌمنٌة:

صةةةنع السٌاسةةةة الخارجٌةةةة الٌمنٌةةةة وفقةةةا  -
 للترتٌبات الدستورٌة

صةةةنع السٌاسةةةة الخارجٌةةةة الٌمنٌةةةة فةةةً  -
 الواقع العملً

2 6 

 6 2 األدوات السٌاسٌة - ٌة الٌمنٌة:أدوات تنفٌذ السٌاسٌة الخارج 6
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 األدوات االقتصادٌة - 

 األمنٌةاألدوات العسكرٌة و -

 ٌةاإلعالماألدوات العقافٌة و -

 تقٌٌم السٌاسة الخارجٌة للجماورٌة الٌمنٌة: 7
 جوانب النجاح ونقاط القوة -

 جوانب اإلخفاق ونفاط الضعف -

1 3 

 3 1  اختبار ناائً 8

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخداماا استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 د ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .بهدوء ، وق

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكعةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 الماام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن عم ٌقةوم بعرضةه  إحد ل فً كامتكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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

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

 عن ضغوط النقد والتقٌٌم.المحاضرة بعٌدا  أعناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
م بمهمةةات إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعل اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 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 ٌةةتقم  دور وقةةرارات وسةةلوك 

 وقع سلوكه.الطرف المراد تحلٌل وت

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

  إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w4 5 مراجعة كتب 1

 w10 15 تقرٌر بحعً إعداد 2

 w 1-12 11 الحضور والمشاركة 3

 31  المجموع

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ 
 الٌوم والتارٌخ

 الدرجة
 ً الوزن النسب

 نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقوٌم النهائً(



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 w4 5 5% مراجعة كتب 1

 w10 15 15% تقرٌر بحعً إعداد 2

 w1 -w12 11 11% الحضور والمشاركة 3

 w 9 11 11% اختبار نصفً 4

 w15 -w16 61 61% اختبار نهائً 5

 %111 111 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

 (.2111،  بٌروت: دار الجٌل، تحلٌل السٌاسة الخارجٌة. محمد السٌد سلٌم .1

 المراجع المساعدة:
 .(1996ة دار الحكمة، مطبع  بغداد:الرمضانً، السٌاسة الخارجٌة، إسماعٌلد. مازن   -1

 (.1991، ، نظرٌة السٌاسة الخارجٌة،  القاهرة: مكتبة القاهرة الحدٌعة2111د. حامد ربٌع،  -2

ظٌف السٌاسةة الخارجٌةة لتعزٌةز المةوارد االقتصةادٌة فةً الةٌمن، فةً: د. محمةد األفنةدي ، تو2111د. ناصر الطوٌل،  -3

 المركز الٌمنةً للدراسةات االسةتراتٌجٌة :صنعاء  تحرٌر( المؤتمر االقتصادي الٌمنً، الٌمن .. االقتصاد .. المستقبل، 

2111). 

  إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .2
 

 

IX. بعة فً المقرر:الضوابط والسٌاسات المت 

1.  
تحدد سٌاسة الحضور ومتى ٌعتمد الغٌاب وكٌفٌته ونسبته، ومتى ٌعد الطالب  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 محروما  من المقرر

 ٌتم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً حاالت تكرار تمخر الطالب عن حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  الحضور المتأخر:   .2

3.  
دٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت الغٌاب عن االمتحان وتوصٌف السٌاسة المتبعة فً حاالت تح ضوابط االمتحان:

  تمخر الطالب عن االمتحان.

4.  
تحدٌد السٌاسات المتبعة فً حاالت تمخٌر تسلٌم التكالٌف والمشارٌع ومتى ٌجب أن تسلم إلى  التعٌٌنات والمشارٌع:

 .األستاذ

 فً حاالت الغش إما فً االمتحانات أو فً التكالٌف بمي طرٌقة من طرائق الغش. تحدد هنا السٌاسات المتبعة الغش:  .5

 .المتبعة فً حالة حدوعه اإلجراءاتٌحدد تعرٌف االنتحال وحاالته و االنتحال:  .6

 أي سٌاسات أخر  معل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخسٌاسات أخرى:   .7

 


