
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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 قضاٌا السٌاسة العربٌة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 قضاٌا السٌاسة العربٌة :اسم المقرر  .1

 pol4108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 مجمالًاإل تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 ال ٌومجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .5

 ال ٌومجد المتطلبات المصاحبة  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

 أ.م.د/ عدنان ٌاسٌن المقطري     معد مواصفات المقرر:  .11

    مقرر:تارٌخ اعتماد مواصفات ال  .11

 

II. :وصف المقرر 

جانبٌن، أولهما نظري ٌركز على تناول إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات الخاصة بمقرر قضاٌا سٌاسٌة عربٌة  ٌهدف
ذات عالقة بقضاٌا سٌاسٌة معاصرة فً المنطقة العربٌة، وثانٌهما ٌهتم بتناول تلك القضاٌا من واقع الممارسة  أساسٌةمفاهٌم 

 ارن كدراسة حاالت بعٌنها بغٌة تعمٌق الفهم واالستٌعاب للقضاٌا السٌاسٌة العربٌة المعاصرة.مق ؤسلوبب
 

III. :مخرمجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
a1  ،بناء الدولة.السٌاسً، الثورة، االنتقال السٌاسً، العدالة االنتقالٌة اإلصالحٌُّعرف مفاهٌم: االستبداد ، 
a2  الثورة وخصائص ثورات الربٌع العربً، ومراحل التحول  أسبابالسٌاسً، و اإلصالحاالستبداد، وعوامل  أسبابٌذكر

 الدٌمقراطً، وآلٌات العدالة االنتقالٌة، وعناصر بناء الدولة.
a3  ال الدٌمقراطً، آلٌات العدالة االنتقالٌة السٌاسً، ومراحل الثورات، ومراحل االنتق اإلصالحٌشرح مظاهر االستبداد، قضاٌا

 وأنواعها.
b1 ( و )السٌاسً والتحول الدٌمقراطً واالنتقال  اإلصالحٌفرق بٌن كل من: )االحتجاج واالنتفاضة والتمرد والثورة

 الدٌمقراطً، والتحدٌث السٌاسً(.
b2 .ٌحلل قضاٌا السٌاسة العربٌة المعاصرة 
c2  السٌاسة العربٌة المعاصرة )دراسات حالة(.قضاٌا  إحدىٌعد موضوعاً حول 
c3 .ٌطبق المعارف النظرٌة فً توصٌف وتفسٌر القضاٌا العربٌة 
d1 ومظاهرها ومآالتها. أسبابهاو أبعادهاٌشارك فً النقاش حول قضاٌا السٌاسات العربٌة المعاصرة و 
d2 .ٌوظف تكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا العربٌة المستجدة 

 

IV. ت تعلم المقرر مع مخرمجات تعلم البرنامج:مواءمة مخرمجا 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

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

a1  ،السٌاسً، الثورة،  اإلصالحٌُّعرف مفاهٌم: االستبداد
 ل السٌاسً، العدالة االنتقالٌة، بناء الدولة.االنتقا

A2 

لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع 

 السٌاسٌة.

a2  السٌاسً،  اإلصالحاالستبداد، وعوامل  أسبابٌذكر
الثورة وخصائص ثورات الربٌع العربً، ومراحل  أسبابو

ناء التحول الدٌمقراطً، وآلٌات العدالة االنتقالٌة، وعناصر ب
 الدولة.

A3 
ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة 

 السٌاسٌة.

a3  السٌاسً،  اإلصالحٌشرح مظاهر االستبداد، قضاٌا
ومراحل الثورات، ومراحل االنتقال الدٌمقراطً، آلٌات 

 العدالة االنتقالٌة وأنواعها.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 هم الظواهر ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لف

 والمإسسات السٌاسٌة.

b1  ٌفرق بٌن كل من: )االحتجاج واالنتفاضة والتمرد
السٌاسً والتحول الدٌمقراطً  اإلصالحوالثورة( و )

 واالنتقال الدٌمقراطً، والتحدٌث السٌاسً(.

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تإثر فٌها.

b2 .ٌحلل قضاٌا السٌاسة العربٌة المعاصرة 

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

b2  قضاٌا السٌاسة العربٌة  إحدىٌعد موضوعاً حول
 المعاصرة )دراسات حالة(.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 

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

 معها.
 

c2  قضاٌا السٌاسة العربٌة  إحدىٌعد موضوعاً حول
 المعاصرة )دراسات حالة(.

C2 فً فهم قضاٌا  ؤهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

c3 ٌا ٌطبق المعارف النظرٌة فً توصٌف وتفسٌر القضا
 العربٌة.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المإسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1  ٌشارك فً النقاش حول قضاٌا السٌاسات العربٌة
 ومظاهرها ومآالتها. أسبابهاو أبعادهاالمعاصرة و

 

D2  ًٌاسً والدبلوماسً برامج العمل الس إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.
d2 .ٌوظف تكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا العربٌة المستجدة 

 

IV. ربط مخرمجات التعلم باستراتٌمجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس  مخرمجات المقرر / المعرفة والفهم

السٌاسً،  اإلصالحٌعرف مفاهٌم: االستبداد،  .1
الثورة، االنتقال السٌاسً، العدالة االنتقالٌة، 

 بناء الدولة.
 اإلصالحاالستبداد، وعوامل  أسبابٌذكر  .2

الثورة وخصائص ثورات  أسبابالسٌاسً، و
الربٌع العربً، ومراحل التحول الدٌمقراطً، 

 المحاضرة 

 الحوار والنقاش 

 التكالٌف الفردٌة 

 العروض الفردٌة 

 المشاركة والعروض الجماعٌة 

 ٌالمالحظة أثناءٌم التق 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 ًاالختبار النصفً والنهائ 
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 لٌات العدالة االنتقالٌة، وعناصر بناء الدولة.وآ
 اإلصالحٌشرح مظاهر االستبداد، قضاٌا  .3

السٌاسً، ومراحل الثورات، ومراحل االنتقال 
 الدٌمقراطً، آلٌات العدالة االنتقالٌة وأنواعها.

 

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

 استراتٌمجٌة التقوٌم   التدرٌساستراتٌمجٌة  مخرمجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

ٌفرق بٌن كل من: )االحتجاج واالنتفاضة  .1
السٌاسً  اإلصالحوالتمرد والثورة( و )

والتحول الدٌمقراطً واالنتقال الدٌمقراطً، 
 والتحدٌث السٌاسً(.

ٌبدي رأٌه حول قضاٌا السٌاسة العربٌة  .2
 المعاصرة.

 المحاضرة 

 الحوار والنقاش 

 التكالٌف الفردٌة 

 الفردٌة العروض 

 المشاركة والعروض الجماعٌة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 ًاالختبار النصفً والنهائ 

 

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

 استراتٌمجٌة التقوٌم مجٌة التدرٌساستراتٌ مخرمجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

قضاٌا السٌاسة  إحدىٌكتب موضوعاً حول  .1
 العربٌة المعاصرة )دراسات حالة(.

 المحاضرة 

 الحوار والنقاش 

 التكالٌف الفردٌة 

 العروض الفردٌة 

  المشاركة والعروض
 الجماعٌة

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 النهائًاالختبار النصفً و 

 

                                                            رابعا: ربط مخرمجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌمجٌة التدرٌس والتقٌٌم:

 استراتٌمجٌة التقوٌم استراتٌمجٌة التدرٌس مخرمجات المقرر 

القدرة على المشاركة فً النقاش حول قضاٌا  .1
 أسبابهاو أبعادهاٌة المعاصرة والسٌاسات العرب

 ومظاهرها ومآالتها.

 المحاضرة 

 الحوار والنقاش 

 التكالٌف الفردٌة 

 العروض الفردٌة 

  المشاركة والعروض
 الجماعٌة

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 ًاالختبار النصفً والنهائ 

 

V. العملٌة( وربطها بمخرمجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة و
 الساعات المعتمدة لها.

 مواضٌع محتوى المقرر

 لمجانب النظري                                                        أوالً: ا

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 رمجات تعلم المقررمخ

 تعرٌف بالمقرر 1

التعرٌف بالمقرر وطبٌعته، 
ومفرداته، والقضاٌا التً سٌتم 

تناولها، وطرٌقة التقٌٌم، والمراجع، 
التدرٌس أسلوبو  

1 3 - 
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 أساسٌةمرامجعة ومفاهٌم  2
مراجعة ما تم دراسته فً مقررات 
سابقة ذات صلة بالمقرر، ومناقشة 

الرئٌسةالمفاهٌم   
1 3 a1 

 االستبداد السٌاسً 3
، المظاهر، سبابالمفهوم، األ

 النتائج، تراجع ظاهرة االستبداد
1 3 

a1, a2, a3, b2, 
c1, d1 

 السٌاسً اإلصالح 4

السٌاسً، مطالب  اإلصالحمفهوم 
السٌاسً، العوامل  اإلصالح

 لإلصالحالداخلٌة والخارجٌة 
 السٌاسً 

1 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, d1 

5 
تفاضات/ احتمجامجات ثورات/ ان

 الربٌع العربً
، التداعٌاتسبابالمفاهٌم، األ  1 3 

a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, d1 

 االنتقال السٌاسً 6

المفهوم، والتفرقة بٌنه وبٌن مفاهٌم 
التحول الدٌمقراطً، التحدٌث 

 السٌاسً. اإلصالحالسٌاسً، 
مراحل االنتقال السٌاسً، آلٌات 

 االنتقال السٌاسً

2 6 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, d1 

 a1, b2, c1, d1 3 1 المفهوم، والمضامٌن بناء الدولة 7

 العدالة االنتقالٌة 8
المفهوم، أنواع العدالة االنتقالٌة، 

 وآلٌاتها 
1 3 a1, b2, c1, d1 

 a1, b2, c1, d1 3 1 موضوع مقترح الطائفٌة والتعددٌة االمجتماعٌة 9

مقترح موضوع التطرف الدٌنً، اإلرهاب 10  1 3 a1, b2, c1, d1 

  9 3  عرض ومناقشة بحوث الطالب 11

 42 14 المجانب النظري أسابٌع وساعات إمجمالً
 

 

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

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

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

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

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافطالب أنفسهم تحت بٌن عدد من ال

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

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

 العصف الذهنً
ٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة وفٌها ٌتم التفاعل وتشج
 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

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

 مشروع مختلف.الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب 

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.
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 المحاكاة
ٌه وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌرل للمةتعلم مةن موقةف شةب

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

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع مخرمجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

تقارٌر فردٌة وجماعٌة عن  إعداد 1
 قضاٌا سٌاسات عربٌة راهنة

a1 a2 a3 a4 b1 b2 c1 
w3, w4, w5, w6, w8, w9  21 

حضور المحاضرات والمشاركة فً  2
 المناقش

a1 a2 a4 b1 b2 c1 d1 
w1, w2, w3, w4, w5, w6, 
w8, w9, w10, w11, w12 

11 

 31 جمالًاإل

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرمجة إلى درمجة 

  التقوٌم النهائً
 مجاتالمخر

w10 22 22% التكالٌف والوامجبات 1  a1 a2 a3 a4 b1 b2 c1 

2 
 W1-W12 حضور المحاضرات

10 10% 
a1 a2 a4 b1 b2 c1 

d1d2 

w7 12 12% اختبار منتصف الفصل 3  a1 a2 a4 b1 b2 c1 d1 

4 
 w16 االختبار النهائً

60 62%  a1 a2 a4 b1 b2 c1 
d1d2 

جمالًاإل  1000 122%   

 

VIII. تعلم:لمصادر ا 

 : المرامجع الرئٌسة

ٌتسم المقرر بطبٌعة خاصة الختالف القضاٌا التً ٌتناولها من فترة زمنٌة ألخرى، لذا فإن تحدٌد مقرر بعٌنه أمر غٌر عملً، 
السٌاسً،  اإلصالحولطبٌعة القضاٌا التً تحتل الصدارة وتؤخذ األولوٌة فً النقاش فً المرحلة الراهنة، وهً: االستبداد، و

واالحتجاجات واالنتفاضات، واالنتقال الدٌمقراطً، والعدالة االنتقالٌة، وبناء الدولة، وغٌرها من المواضٌع، فإنه سٌتم  والثورات
 االعتماد على المراجع التً سٌتم تحدٌدها فً كل عام دراسً بحسب القضاٌا المثارة فً المنطقة.

 المرامجع المساعدة

)بٌروت: مركز دراسات  : رٌاح التغٌٌر2111-2111األمة العربٌة  حالٌوسف ونٌفٌن مسعد، )محرران(،  أحمد .1
 .(2211الوحدة العربٌة، أٌار/ماٌو 

)بٌروت: مركز  : معضالت التغٌٌر وآفاقه2112-2111حال األمة العربٌة  أحمد ٌوسف ونٌفٌن مسعد، )محرران(، .2
 .2212الوحدة العربٌة، أٌار/ماٌو 

 

 

I. قرر:الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الم 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 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

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

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

  الحضور المتأخر:   2
المحاضرة إذا تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر زٌادة عن ثالث  ٌسمح للطالب حضور

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

 ضوابط االمتحان: 3

 سباً لعالج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌرال منا -

 ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تؤخر مقدار نصف ساعة من بدء االمتحان. -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام 4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

  الغش: 5

 ن الطالب.ئوئً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النها -

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

  االنتحال: 6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

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

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 
 خطة مقرر قضاٌا سٌاسٌة عربٌة

II. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ساعات أسبوعٌا( 3)  الساعات المكتبٌة
 االسم أ.م د. عدنان ٌاسٌن المقطري

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

III. :معلومات عامة عن المقرر 

 قضاٌا سٌاسٌة عربٌة اسم المقرر:   .1

 pol4108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 الممجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

 ال ٌومجد لمتطلبات السابقة لدراسة المقررا  .5

 ال ٌومجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج:  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم المجامعً/ كلٌة التمجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

IV. المقرر الدراسً: وصف 

ذات عالقة بقضةاٌا سٌاسةٌة معاصةرة  أساسٌةة عربٌة جانبٌن، أولهما نظري ٌركز على تناول مفاهٌم ٌتناول مقرر قضاٌا سٌاسٌ
مقةارن كدراسةة حةاالت بعٌنهةا بغٌةة تعمٌةق  ؤسةلوبفً المنطقة العربٌة، وثانٌهما ٌهتم بتناول تلك القضةاٌا مةن واقةع الممارسةة ب

 الفهم واالستٌعاب للقضاٌا السٌاسٌة العربٌة المعاصرة.

 

V. :مخرمجات التعلم 

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

a1  ،السٌاسً، الثورة، االنتقال السٌاسً، العدالة االنتقالٌة، بناء الدولة. اإلصالحٌُّعرف مفاهٌم: االستبداد 
a2  ثورات الربٌع العربً، ومراحل التحول  الثورة وخصائص أسبابالسٌاسً، و اإلصالحاالستبداد، وعوامل  أسبابٌذكر

 الدٌمقراطً، وآلٌات العدالة االنتقالٌة، وعناصر بناء الدولة.
a3  السٌاسً، ومراحل الثورات، ومراحل االنتقال الدٌمقراطً، آلٌات العدالة االنتقالٌة  اإلصالحٌشرح مظاهر االستبداد، قضاٌا

 وأنواعها.
b1 السٌاسً والتحول الدٌمقراطً واالنتقال  اإلصالحتفاضة والتمرد والثورة( و )ٌفرق بٌن كل من: )االحتجاج واالن

 الدٌمقراطً، والتحدٌث السٌاسً(.
b2 .ٌحلل قضاٌا السٌاسة العربٌة المعاصرة 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

c2  قضاٌا السٌاسة العربٌة المعاصرة )دراسات حالة(. إحدىٌعد موضوعاً حول 
c3 اٌا العربٌة.ٌطبق المعارف النظرٌة فً توصٌف وتفسٌر القض 
d1 ومظاهرها ومآالتها. أسبابهاو أبعادهاٌشارك فً النقاش حول قضاٌا السٌاسات العربٌة المعاصرة و 
d2 .ٌوظف تكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا العربٌة المستجدة 

 

VI. :محتوى المقرر 

 المجانب النظري                                                           أوال:

 عدد األسابٌع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

 تعرٌف بالمقرر 1
التعرٌف بالمقرر وطبٌعته، ومفرداته، والقضاٌا 
التً سٌتم تناولها، وطرٌقة التقٌٌم، والمراجع، 

التدرٌس أسلوبو  
w1 3 

 أساسٌةمرامجعة ومفاهٌم  2
سابقة ذات  مراجعة ما تم دراسته فً مقررات

الرئٌسةصلة بالمقرر، ومناقشة المفاهٌم   
w2 3 

 االستبداد السٌاسً 3
، المظاهر، النتائج، تراجع سبابالمفهوم، األ

 ظاهرة االستبداد
w3 3 

 السٌاسً اإلصالح 4
 اإلصالحالسٌاسً، مطالب  اإلصالحمفهوم 

 لإلصالحالسٌاسً، العوامل الداخلٌة والخارجٌة 
 السٌاسً 

w4 3 

5 
ورات/ انتفاضات/ احتمجامجات ث

 الربٌع العربً
، التداعٌاتسبابالمفاهٌم، األ  w5 3 

 االنتقال السٌاسً 6

المفهوم، والتفرقة بٌنه وبٌن مفاهٌم التحول 
 اإلصالحالدٌمقراطً، التحدٌث السٌاسً، 

 السٌاسً.
 مراحل االنتقال السٌاسً، آلٌات االنتقال السٌاسً

w6-w7 6 

 w8 3  اختبار نصفً 7

 w9 3 المفهوم، والمضامٌن بناء الدولة 8

 w10 3 المفهوم، أنواع العدالة االنتقالٌة، وآلٌاتها  العدالة االنتقالٌة 9

 w11 3 موضوع مقترح الطائفٌة والتعددٌة االمجتماعٌة 10

 w12 3 موضوع مقترح التطرف الدٌنً، اإلرهاب 11

 w13- w15 9  عرض ومناقشة بحوث الطالب 12

 w16 3  تبار نهائًاخ 13

 48 16 المجانب النظري أسابٌع وساعات إمجمالً

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 استراتٌمجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌمجٌة التدرٌس

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

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

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

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 لمهام والتكالٌف البحثٌةا
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

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

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

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

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتاع مجموعةةة مةةن وفٌهةةا ٌةةتم اتبةة

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

VII. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرمجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w3, w4, w5, w6, w8, w9 21 تقارٌر فردٌة وجماعٌة عن قضاٌا سٌاسات عربٌة راهنة إعداد 1

 w1-w12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 2

 31 جمالًاإل

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرمجة األسبوع موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

)نسبة الدرجة إلى درجة 
 التقوٌم النهائً(

 w3, w4, w5, w6, w8, w9 22 20% التكالٌف البحثٌة إعداد 1

حضور المحاضرات والمشاركة فً  2
 النقاش

w1-w!2 12 12%  

w8 12 12% اختبار نصفً 3  

w16 62 62% االختبار النهائً 4  

 جمالًاإل
122 

122%  

 
 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

IX. :مصادر التعلم 

 : المرامجع الرئٌسة

ٌتسم المقرر بطبٌعة خاصة الختالف القضاٌا التً ٌتناولها من فترة زمنٌة ألخرى، لذا فإن تحدٌد مقرر بعٌنه أمر غٌر عملً، 
السٌاسً،  اإلصالحً النقاش فً المرحلة الراهنة، وهً: االستبداد، وولطبٌعة القضاٌا التً تحتل الصدارة وتؤخذ األولوٌة ف

والثورات واالحتجاجات واالنتفاضات، واالنتقال الدٌمقراطً، والعدالة االنتقالٌة، وبناء الدولة، وغٌرها من المواضٌع، فإنه سٌتم 
 ارة فً المنطقة.االعتماد على المراجع التً سٌتم تحدٌدها فً كل عام دراسً بحسب القضاٌا المث

 المرامجع المساعدة

)بٌروت: مركز دراسات  : رٌاح التغٌٌر2111-2111حال األمة العربٌة ٌوسف ونٌفٌن مسعد، )محرران(،  أحمد .1
 .(2211الوحدة العربٌة، أٌار/ماٌو 

ركز )بٌروت: م : معضالت التغٌٌر وآفاقه2112-2111حال األمة العربٌة ٌوسف ونٌفٌن مسعد، )محرران(،  أحمد .2
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X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 تم إقرار الحرمان من مجلس القسم.% و25ٌفً حال تجاوز الغٌاب  -

  الحضور المتأخر:   2
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر زٌادة عن ثالث 

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

 ضوابط االمتحان: 3

 ب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌرال مناسباً لعالج الحالة.فً حال تغٌ -

 ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تؤخر مقدار نصف ساعة من بدء االمتحان. -

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

 :األبحاثو كلٌفات / المهامالت 4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 ه.إذا تؤخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تؤخر فً تسلٌم -

  الغش: 5

 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 -

  االنتحال: 6
 ن الطالب.ئون نٌابة عنه تطبق الئحة شفً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحا

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

 


