
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 إسالمًمواصفات مقرر فكر سٌاسً 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 إسالمًفكر سٌاسً  : اسم المقرر  .1

 POL2102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 أ.د. أشواق غلٌس      معد مواصفات المقرر:  .11

 د. ناصر محمد علً الطوٌل مراجع مواصفات المقرر  .11

    مواصفات المقرر:تارٌخ اعتماد   .12

 

II. :وصف المقرر 

لمادة الفكر السٌاسً، من خالل تعرٌف الفكر السٌاسً، والفكر السٌاسً  ساسٌةٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمفاهٌم األ

 الرئٌسة، وٌتناول أٌضاً نظرة االتجاهات ساسٌة، ومصادره األًاإلسالم، وٌتناول المقرر نشوء وتطور الفكر السٌاسً ًاإلسالم

السلطة، وشروط اإلمام  إقامة)اإلمامٌة اإلثنى عشرٌة، والزٌدٌة وأهل السنة والخوارج( حول  ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً 

ا مفهوم ومفهوم ووظٌفة الشورى وكذ ًاإلسالمووظائفه وكٌفٌة اختٌاره وعزله، كما ٌتناول مفهوم المعارضة فً الفكر السٌاسً 

 . ًاإلسالمالنظام السٌاسً  إطارووظٌفة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فً 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

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

a1  ًاإلسالمللفكر السٌاسً  الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم. 

 a2  ًالرئٌسةوٌحدد مصادره  ًاإلسالمٌشرح نشوء وتطور الفكر السٌاس. 

a3  عن المعارضة السٌاسٌة والشورى. ٌةاإلسالمٌكتب عن رؤٌة المدارس واالتجاهات 

b1 ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةوالعوامل التً أدت إلى نشوء المدارس والمذاهب  سبابٌحلل األ. 

b2  حول أصول الحكم. ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةٌقارن بٌن رؤٌة االتجاهات 

c1 .ًٌبدي رأٌه حول القضاٌا السٌاسٌة ذات الطابع الفكري من منظور إسالم 

c2  ًوتطبٌقها على قضاٌا العصر. ًاإلسالمٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا الفكر السٌاس 

 d1  ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول القضاٌا. 

d2 .ٌطبق المفاهٌم النظرٌة، وٌنمً مهارات التفكٌر الناقد، والقبول بالرأي اآلخر 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

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

a1  للفكر السٌاسً  الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم

 .ًاإلسالم

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

a2  ًوٌحدد  ًاإلسالمٌشرح نشوء وتطور الفكر السٌاس

 .الرئٌسةمصادره 

A3  ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة

 السٌاسٌة.

 a3  عن  ٌةاإلسالمٌكتب عن رؤٌة المدارس واالتجاهات

 المعارضة السٌاسٌة والشورى.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  لفهم الظواهر ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 والعوامل التً أدت إلى نشوء المدارس  سبابٌحلل األ

 .ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةوالمذاهب 

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2  فً الفكر  الرئٌسةٌقارن بٌن رؤٌة االتجاهات

 حول أصول الحكم. ًاإلسالمالسٌاسً 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

 معها.

c1  ٌبدي رأٌه حول القضاٌا السٌاسٌة ذات الطابع الفكري
 من منظور إسالمً.

C2 فً فهم قضاٌا  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

c2  ًٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا الفكر السٌاس

 وتطبٌقها على قضاٌا العصر. ًاإلسالم

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 العامة وتوجهات الرأي العام.المؤسسات 

    d1 ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول القضاٌا
 ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسة

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2  ٌطبق المفاهٌم النظرٌة، وٌنمً مهارات التفكٌر

 الناقد، والقبول بالرأي اآلخر.

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم 

 .ًاإلسالمللفكر السٌاسً 

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  فً القاعة.تقٌٌم مشاركة الطالب 

a2  ًٌشرح نشوء وتطور الفكر السٌاس

 .الرئٌسةوٌحدد مصادره  ًاإلسالم

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 
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 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .التغذٌة الراجعة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

a3  ٌكتب عن رؤٌة المدارس واالتجاهات

عن المعارضة السٌاسٌة  ٌةاإلسالم

 والشورى.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتقٌٌم مشاركة الطالب ف
 القاعة.

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 والعوامل التً أدت إلى  سبابٌحلل األ
فً الفكر  الرئٌسةنشوء المدارس والمذاهب 

 .ًاإلسالمالسٌاسً 

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

b2  فً  الرئٌسةٌقارن بٌن رؤٌة االتجاهات
 حول أصول الحكم. ًاإلسالمالفكر السٌاسً 

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

  التقارٌر وأوراق ومجموعات
 العمل

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات الشفوٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 ًالقاعة. تقٌٌم مشاركة الطالب ف 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1   ٌبدي رأٌه حول القضاٌا السٌاسٌة ذات
 الطابع الفكري من منظور إسالمً.

 المحاضرات 

 .الحوار والمناقشة 

  التقارٌر وأوراق ومجموعات
 العمل

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتقٌٌم مشاركة الطالب ف
 القاعة.

c2  ٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا الفكر

وتطبٌقها على قضاٌا  ًاإلسالمالسٌاسً 

 العصر.

 والمناقشة. الحوار 

  التقارٌر وأوراق ومجموعات
 العمل

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

 قٌٌم مشاركة الطالب فً ت
 القاعة.

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 
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 d1  ٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول
 .ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةالقضاٌا 

  التقارٌر وأوراق ومجموعات
 العمل

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتقٌٌم مشاركة الطالب ف
 القاعة.

d2  ٌطبق المفاهٌم النظرٌة، وٌنمً مهارات
 التفكٌر الناقد، والقبول بالرأي اآلخر.

 .الحوار والمناقشة 

  التقارٌر وأوراق ومجموعات
 العمل

 .المهام والتكالٌف العملٌة 

 .التغذٌة الراجعة 

 االختبارات الشفوٌة 

  تقٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتقٌٌم مشاركة الطالب ف
 القاعة.

 

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

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف الفكر 

ًاإلسالمالسٌاسً   

 مفهوم الفكر -
 مفهوم الفكر السٌاسً. -
مفهوم وسمات الفكر السٌاسً  -

 .ًاإلسالم
 عرض المفاهٌم القرٌبة.  -

1 3 a1 a2 b1 c1 c2 

2 
أوضاع الجزٌرة 

اإلسالمالعربٌة قبل   
 1 3 a1 a2 b1 

3 
نشوء وتطور الفكر 

 ًاإلسالمالسٌاسً 
الرئٌسةومصادره   

 .ًاإلسالمنشوء الفكر السٌاسً -
 .ًاإلسالممراحل تطور الفكر  -
 .ًاإلسالممصادر الفكر السٌاسً  -

2 6 
a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 
d2 

4 

 إقامةشرعٌة 
السلطة السٌاسٌة 
)الدولة( فً الفكر 

ًاإلسالمالسٌاسً   

 إقامةاالتجاه القائل بوجوب  -
 السلطة.

االتجاه القائل بإمكانٌة عدم الحاجة  -
 السلطة السٌاسٌة )الدولة(. إلقامة

1 3 

b1 b2 a2 c1 c2 d1 d2 

5 
رؤٌة اإلمامٌة 
 ألصول الحكم

من ٌحق له تولً منصب اإلمام.-  
شروط تولً منصب اإلمامة. -  
 مهام وواجبات اإلمام. -

1 3 
b1 b2 a2 c1 a3 c2 d1 
d2 
 

6 
رؤٌة الزٌدٌة حول 

 أصول الحكم

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ -
 الخلٌفة وشروطه.

كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  
اإلمام/ الخلٌفة مهام وواجبات - 

الخروج على اإلمام وعزله. -  

2 6 

 b1 b2 a2 c1 a3 c2 d1 
d2 
 

7 
رؤٌة أهل السنة 
 حول أصول الحكم

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ -
 الخلٌفة وشروطه.

كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  
2 6 

b1 b2 a2 c1 a3 c2 d1 
d2 
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 -مهام وواجبات اإلمام/ الخلٌفة
الخروج على اإلمام وعزله -  

8 
النظرٌة السٌاسٌة 
 لدى الخوارج

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ -
 الخلٌفة وشروطه.

كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  
 -مهام وواجبات اإلمام/ الخلٌفة

 الخروج على اإلمام وعزله. -

1 3 

b1 b2 a2 c1 a3 c2 d1 
d2 
 

9 
المعارضة فً الفكر 

ًاإلسالمالسٌاسً   

 المعارضة.مفهوم  -

األسس التً تقوم علٌها  -

 .اإلسالمالمعارضة فً 

 الرئٌسةرؤٌة االتجاهات  -

فً الفكر السٌاسً 

لمفهوم ودور  ًاإلسالم

 المعارضة

1 3 

a3 b1 b2 a2 c1 c2 d1 
d2 

10 
مفهوم ودور 

الشورى فً النظام 
ًاإلسالمالسٌاسً   

 مفهوم الشورى. -

غاٌات ومهام الشورى فً  -

 .ًاإلسالمالنظام السٌاسً 

 الرئٌسةرؤٌة االتجاهات  -

فً الفكر السٌاسً 

لمفهوم ودور  ًاإلسالم

 الشورى

1 3 

a3 b1 b2 a2 c1 c2 d1 
d2 

11 
عرض أبحاث 

 الطالب
 1 3 

a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 
d1 d2 

  14 41 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشارح المعاارف النظرٌاة للمقاررات لجماع كبٌار مان الطاالب فاً القاعاة بطرٌقاة  إٌضااحوفٌها ٌتم 

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

 الحوار والمناقشة
أو باٌن  األساتاذالتفاعل اللفظً بٌن طارفٌن أو أكثار داخال المحاضارة ساواء باٌن الطالاب و وفٌها ٌتم

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافعدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضه علاً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم مان أفكاار حاول قضاٌة ماا، أو مشاكلة ماا 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع الطاالب  ٌاتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفارد وقاد 

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

إلدارة عملٌاة التعلاٌم بحٌاث ٌنادمج الماتعلم بمهماات تعلٌمٌاة  اإلجاراءاتوفٌها ٌتم اتباع مجموعة من  التعلم الذاتً
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 المعرفٌة والعقلٌة. تتناسب وحاجاته وقدراته

 المحاكاة
وفٌهااا ٌااتم افتعااال واقااع سٌاسااً مااا تتشااابه معطٌاتااه مااع الواقااع ٌااتم تااوفٌره للمااتعلم ماان موقااف شاابٌه 
بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكاً ٌاتقمد دور وقارارات وسالوك الطارف 

 المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ٌة تعتمد على التدرٌس إٌضاحالقٌام بتكالٌف وعروض صفٌة 

الفاعل لجزء من محتوٌات المواضٌع.  اإللقاءالمصغر القائم على 
 )فردي(

a1 a2 a3 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

w1 -w3 5 

2 
والمناقشة ممارسة التأمل وتبادل الخبرات القائم على الحوار 

والعصف الذهنً لمواضٌع الساعة المرتبطة بالفكر السٌاسً. 
 )جماعً(

a1 a2 a3 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

w4 -w6 5 

3 
القٌام بتقارٌر تعتمد على التغذٌة الراجعة من تبادل الخبرات 

والمناقشات والعصف الذهنً والتً تنطلق من المحتوى األساسً 
 ) فردي( .للمقرر

a1 a2 a3 b1 b2 
c1 c2 d1 d2 

w7-w12 41 

 حضور المحاضرات 4
a1 a2 a3 b1 b2 

c1 c2 
w 1- 12 41 

 31 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

w 1- 12 11 11% الحضور 1  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

w 1- 12 11 11% فً النقاشالمشاركة  2  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4 w10 11 11% التكالٌف البحثٌة إعداد 3  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 11 11% اختبار نصفً 4  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

w16 61 61% االختبار النهائً 5  a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 

%111 111 االجمالً   

 

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ( 2112د. أشواق غلٌس .) ًمركز األمٌن للطباعة والنشر، صنعاء.ًاإلسالممفاهٌم فً الفكر السٌاس ، 

 المراجع المساعدة

 إلى محمد عبده، مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة. أفالطون( الفكر السٌاسً من 2112حورٌة مجاهد ) .1
 .اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، ًاإلسالم( المعارضة فً الفكر السٌاسً 2116عبدالحكٌم المغبشً ) .2

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(
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III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

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

4.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 القسم.% وٌتم إقرار الحرمان من مجلس 25الغٌاب 

4.  

  الحضور المتأخر:  

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

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

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

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

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

1.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

  الغش:

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

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

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخد ٌ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.
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 إسالمًفكر سٌاسً خطة مقرر 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم أ.د. أشواق غلٌس / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إسالمًفكر سٌاسً  اسم المقرر:   .4

 POL2102 رمز المقرر ورقمه:  .4

 للمقرر:الساعات المعتمدة   .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

  المستوى والفصل الدراسً:  .1

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد :المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6

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

 اللغة العربٌة المقرر:لغة تدرٌس   .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

لمااادة الفكاار السٌاسااً، ماان خااالل تعرٌااف الفكاار السٌاسااً، والفكاار  ساسااٌةٌهاادف هااذا المقاارر إلااى تزوٌااد الطالااب بالمفاااهٌم األ

، وٌتناااول أٌضاااً نظاارة ساسااٌة، ومصااادره األًاإلسااالم، وٌتناااول المقاارر نشااوء وتطااور الفكاار السٌاسااً ًاإلسااالمالسٌاسااً 

السالطة،  إقامة)اإلمامٌة اإلثنى عشرٌة، والزٌدٌة وأهل السنة والخوارج( حول  ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةاالتجاهات 

ومفهاوم ووظٌفاة  ًاإلساالمول مفهاوم المعارضاة فاً الفكار السٌاساً وشروط اإلمام ووظائفه وكٌفٌة اختٌاره وعزلاه، كماا ٌتناا

 .ًاإلسالمالنظام السٌاسً  إطارالشورى وكذا مفهوم ووظٌفة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر فً 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 أن: من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على نهاءبعد اإل

a1  ًاإلسالمللفكر السٌاسً  الرئٌسةٌظهر المعرفة والفهم بالمفاهٌم. 

 a2  ًالرئٌسةوٌحدد مصادره  ًاإلسالمٌشرح نشوء وتطور الفكر السٌاس. 

a3  عن المعارضة السٌاسٌة والشورى. ٌةاإلسالمٌكتب عن رؤٌة المدارس واالتجاهات 

b1 ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةوالعوامل التً أدت إلى نشوء المدارس والمذاهب  سبابٌحلل األ. 

b2  حول أصول الحكم. ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةٌقارن بٌن رؤٌة االتجاهات 

c1 .ًٌبدي رأٌه حول القضاٌا السٌاسٌة ذات الطابع الفكري من منظور إسالم 

c2  ًوتطبٌقها على قضاٌا العصر. ًاإلسالمٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا الفكر السٌاس 

 d1  ًاإلسالمفً الفكر السٌاسً  الرئٌسةٌعد الدراسات والبحوث والتقارٌر حول القضاٌا. 

d2 .ٌطبق المفاهٌم النظرٌة، وٌنمً مهارات التفكٌر الناقد، والقبول بالرأي اآلخر 
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
تعرٌف الفكر السٌاسً 

ًاإلسالم  

 مفهوم الفكر -
 مفهوم الفكر السٌاسً. -
 .ًاإلسالممفهوم وسمات الفكر السٌاسً  -
 عرض المفاهٌم القرٌبة.  -

W1 3 

2 
نشوء وتطور الفكر السٌاسً 

الرئٌسةومصادره  ًاإلسالم  

 .ًاإلسالمنشوء الفكر السٌاسً -
 .ًاإلسالممراحل تطور الفكر  -
 .ًاإلسالممصادر الفكر السٌاسً  -

W2-W3 6 

3 
 ٌةاإلسالمموقف االتجاهات 

من وجود السلطة السٌاسٌة 
 )الدولة(

 االتجاه القائل بوجوب وجود السلطة. -
السلطة االتجاه القائل بإمكانٌة عدم الحاجة لوجود  -

 السٌاسٌة )الدولة(.
W4 3 

 رؤٌة اإلمامٌة ألصول الحكم 4
من ٌحق له تولً منصب اإلمام.-  
شروط تولً منصب اإلمامة. -  
 مهام وواجبات اإلمام. -

W5 3 

5 
رؤٌة الزٌدٌة حول أصول 

 الحكم

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ الخلٌفة وشروطه.-  
كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  

وواجبات اإلمام/ الخلٌفةمهام  - 
الخروج على اإلمام وعزله. -  

W6-W7 6 

 W8 3  اختبار نصفً 6

7 
رؤٌة أهل السنة حول أصول 

 الحكم

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ الخلٌفة وشروطه.-  
كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  

 -مهام وواجبات اإلمام/ الخلٌفة
الخروج على اإلمام وعزله -  

W9-W10 6 

8 
النظرٌة السٌاسٌة لدى 

 الخوارج

من ٌحق له تولً منصب اإلمام/ الخلٌفة وشروطه.-  
كٌفٌة اختٌار اإلمام/ الخلٌفة-  

 -مهام وواجبات اإلمام/ الخلٌفة
 الخروج على اإلمام وعزله. -

W11 3 

9 
المعارضة فً الفكر السٌاسً 

ًاإلسالم  

 مفهوم المعارضة. -

األسس التً تقوم علٌها المعارضة فً  -

 .اإلسالم

فً الفكر السٌاسً  الرئٌسةرؤٌة االتجاهات  -

 لمفهوم ودور المعارضة ًاإلسالم

W12 3 

10 
مفهوم ودور الشورى فً 

ًاإلسالمالنظام السٌاسً   

 مفهوم الشورى. -

غاٌات ومهام الشورى فً النظام السٌاسً  -

 .ًاإلسالم

فً الفكر السٌاسً  الرئٌسةرؤٌة االتجاهات  -

W13 3 
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 لمفهوم ودور الشورى ًاإلسالم

 W14-W15 6  عرض أبحاث الطالب 11

 W16 3  االختبار النهائً 12

 18 46 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
وشاارح المعااارف النظرٌااة للمقااررات لجمااع كبٌاار ماان الطااالب فااً القاعااة بطرٌقااة  إٌضاااحوفٌهااا ٌااتم 

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

 الحوار والمناقشة
أو باٌن عادد  األستاذأو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافمن الطالب أنفسهم تحت 

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

مفردات المقارر ومان ثام ٌقاوم بعرضاه علاً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب علاى طارح كال ماا لادٌهم مان أفكاار حاول قضاٌة ماا، أو مشاكلة ماا 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌاف جمٌاع الطاالب  ٌاتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضاوع محادد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد 

 بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌااة التعلاٌم بحٌااث ٌنادمج المااتعلم بمهماات تعلٌمٌااة  اإلجاراءاتوفٌهاا ٌاتم اتباااع مجموعاة ماان 

 المعرفٌة والعقلٌة. تتناسب وحاجاته وقدراته

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمتعلم من موقاف شابٌه بمواقاف 
الحٌاااة السٌاسااٌة الواقعٌااة، حٌااث ٌااتم وضااعه فٌااه لكااً ٌااتقمد دور وقاارارات وساالوك الطاارف المااراد 

 تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

1 
 اإللقاءٌة تعتمد على التدرٌس المصغر القائم على إٌضاحالقٌام بتكالٌف وعروض صفٌة 

 الفاعل لجزء من محتوٌات المواضٌع. )فردي(
W1 -W3 5 

2 
ممارسة التأمل وتبادل الخبرات القائم على الحوار والمناقشة والعصف الذهنً لمواضٌع 

 المرتبطة بالفكر السٌاسً. )جماعً(الساعة 
W4 -W6 5 

3 
القٌام بتقارٌر تعتمد على التغذٌة الراجعة من تبادل الخبرات والمناقشات والعصف الذهنً 

 ) فردي( .والتً تنطلق من المحتوى األساسً للمقرر
W7-W12 11 

 W 1- 12 11 حضور المحاضرات 4

 31 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

W1-W12 31 31% األنشطةالتكالٌف و 1  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

W8 11 11% االختبار النصفً 2  

 W16 60 60% االختبار النهائً 3

 
 111% 100  االجمالً 

 

VIII. :مصادر التعلم 

 ، مركز األمٌن للطباعة والنشر، صنعاء.ًاإلسالممفاهٌم فً الفكر السٌاسً (. 2112د. أشواق غلٌس )

 إلى محمد عبده، مكتبة األنجلو المصرٌة ، القاهرة. أفالطون( الفكر السٌاسً من 2112حورٌة مجاهد )
 .اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، ًاإلسالم( المعارضة فً الفكر السٌاسً 2116عبدالحكٌم المغبشً )

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     -1

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.25ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25فً حال تجاوز الغٌاب  -

2.  
  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثالث 
   مرات ٌحذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. 

3.  

 ضوابط االمتحان:

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

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

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

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

  الغش:

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

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

6.  
  االنتحال:

 ن الطالب.ئووجود شخد ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال ثبوت 

2.  
 سٌاسات أخرى: 

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


