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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مواصفات مقرر مبادئ العلوم السٌاسٌة
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ العلوم السٌاسٌة :اسم المقرر .1

 POL1101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً األول –المستوى األول  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة  .6

 البكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

11.  

 أ.م.د عبدهللا الفقٌه معد مواصفات المقرر
 أ.م.د/ عدنان ٌاسٌن المقطري

 د. ناصر دمحم الطوٌل
 د. هانً مغلس

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

ومناهجه وعاللته بالعلوم ٌتناول هذا الممرر المفاهٌم الرئٌسة فً العلوم السٌاسٌة، بدءاً من تعرٌف علم السٌاسٌة وتطوره وأهمٌته 
، وٌتناول الممرر تعرٌف الدولة ونشأتها والغرض منها، وبأشكال الدول، وأشكال الحكومات والنظم السٌاسٌة األخرى وفروعه

بتمسٌماتها التملٌدٌة والحدٌثة، والدساتٌر: أنواعها وطرق وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدنً: األحزاب السٌاسٌة وجماعات 
شأة والوظائف، ومفهوم الرأي العام. كما ٌتناول االنتخابات العامة واالستفتاء، وٌنتهً الممرر بتناول المصالح من حٌث المفاهٌم والن

 مفهومً العاللات الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة وما ٌتصل بهما من مفاهٌم.

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراَ على أن:
a1 .ٌشرح المفاهٌم المتعلمة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم األخرى 
a2  ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب، االستفتاء، الرأي العام، النظام االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، المانون، النظام

 السٌاسً.
a3  ٌذكر خصائص كل من: النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، الدولة البسٌطة )الموحدة(، الدولة الفٌدرالٌة )االتحادٌة(، النظم

 الحزبٌة.
a4 .ٌعرف حمل العاللات الدولٌة وفروعه الرئٌسٌة 
b1 ة وشكل الحكومة، الحزب وجماعة ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، المانون والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدول

 المصلحة.
b2  ،ٌمارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم السٌاسٌة، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة

 النظم الدولٌة.
b3 .ًٌبدي رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاسً، النظام الحزبً، النظام االنتخاب 
b4 .ٌمارن بٌن الدستور والمانون، االنتخاب االستفتاء، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة 
c1 .ٌصنف أشكال الدول، النظم السٌاسٌة التملٌدٌة والمعاصرة، والنظم االنتخابٌة 
c2 م الحزبً.ٌرسم مخطط ٌوضح العاللة بٌن النظام السٌاسً والنظام االنتخابً والنظا 
d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة المضاٌا السٌاسٌة 
d2 ،ٌعمل بشكل جماعً فً فرٌك وٌتواصل بفعالٌة 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
والنظرٌات الالزمة لبناء ظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم ٌ  

 معرفة علمٌة فً حمل العلوم السٌاسٌة.
a1  ٌشرح المفاهٌم المتعلمة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره

 وعاللته بالعلوم األخرى.

A2 
ٌشرح األسس العلمٌة للفروع الرئٌسٌة لحمل العلوم 

 السٌاسٌة.
a2  ،ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب، االستفتاء

الرأي العام، النظام االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، 
 المانون، النظام السٌاسً.

A3 
ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حمول المعرفة 

 السٌاسٌة.
a3  ٌذكر خصائص كل من: النظم السٌاسٌة، النظم

االنتخابٌة، الدولة البسٌطة )الموحدة(، الدولة الفٌدرالٌة 
 )االتحادٌة(، النظم الحزبٌة.

  a4 .ٌعرف حمل العاللات الدولٌة وفروعه الرئٌسٌة 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر 

 السٌاسٌة.والمؤسسات 

b1  ،ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، المانون والدستور
واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة، الحزب 

 وجماعة المصلحة.

B2 
ٌفسر العاللات بٌن متغٌرات الظواهر واألحداث السٌاسٌة 

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌمارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم
السٌاسٌة، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، 

 النظم الحزبٌة، النظم الدولٌة.

B3 
ٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة واإلللٌمٌة 

 والدولٌة.
b3  ٌبدي رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاسً، النظام

 النظام االنتخابً.الحزبً، 

  
b4  ٌمارن بٌن الدستور والمانون، االنتخاب االستفتاء، أشكال

 الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 

ٌطبك المعارف ومناهج البحث فً دراسة مشاكل الحٌاة 
للتعامل  السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌمدم ممترحات

 معها.
 

c1  ٌصنف أشكال الدول، النظم السٌاسٌة التملٌدٌة
 والمعاصرة، والنظم االنتخابٌة.

C2 
ٌطور المعارف النظرٌة بما ٌساهم فً فهم لضاٌا السٌاسٌة 

 العربٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.
c2  ٌرسم مخطط ٌوضح العاللة بٌن النظام السٌاسً والنظام

 االنتخابً والنظام الحزبً.

 D:المهارات العامة واالنتمالٌة : 

D1 
ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء 

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.
d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة المضاٌا السٌاسٌة 

D2 
ٌشارن فً إعداد برامج العمل السٌاسً والدبلوماسً 

 وإدارة الحوار والتفاوض.
d2 ،ٌعمل بشكل جماعً فً فرٌك وٌتواصل بفعالٌة 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

a1  ٌشرح المفاهٌم المتعلمة بعلم السٌاسة ونشأته
 وتطوره وعاللته بالعلوم األخرى.

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس 

a2  ،ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب
االستفتاء، الرأي العام، النظام االنتخابً، النظام 

 الحزبً، الدستور، المانون، النظام السٌاسً.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

  الذاتًالتعلٌم 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

a3  ٌذكر خصائص كل من: النظم السٌاسٌة، النظم
االنتخابٌة، الدولة البسٌطة )الموحدة(، الدولة الفٌدرالٌة 

 )االتحادٌة(، النظم الحزبٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

a4 .ٌعرف حمل العاللات الدولٌة وفروعه الرئٌسٌة 

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

a5  ٌشرح المفاهٌم المتعلمة بعلم السٌاسة ونشأته
 وتطوره وعاللته بالعلوم األخرى.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  البحثٌةالمهام والتكالٌف 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، المانون
والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل 

 الحكومة، الحزب وجماعة المصلحة.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

  المشاركات الفردٌة والجماعٌةتمٌٌم 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

b2  ٌمارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم المحاضرة  التمٌٌم أثناء المالحظة 
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السٌاسٌة، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم 
 االنتخابٌة، النظم الحزبٌة، النظم الدولٌة.

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

b3  ،ًٌبدي رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاس
 النظام الحزبً، النظام االنتخابً.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 فردٌة مشارٌع 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

b4  ،ٌمارن بٌن الدستور والمانون، االنتخاب االستفتاء
أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم 

 الحزبٌة.

 المحاضرة 

 والمنالشة الحوار 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

 تمٌٌم المشاركات الفردٌة والجماعٌة 

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌصنف أشكال الدول، النظم السٌاسٌة التملٌدٌة
 والمعاصرة، والنظم االنتخابٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

  الذاتًالتعلٌم 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

  تمٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

c2  ًٌرسم مخطط ٌوضح العاللة بٌن النظام السٌاس
 والنظام االنتخابً والنظام الحزبً.

 ا المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

  الذهنًالعصف 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 التمٌٌم أثناء المالحظة 

  تمٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

                                                            رابعا: ربط مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتمٌٌم:

 استراتٌجٌة التموٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات الممرر 

D1  ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة المضاٌا
 السٌاسٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

تمارٌر التكالٌف الفردٌة تمٌٌم  -
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 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 والجماعٌة.

D2  ٌعمل بشكل جماعً فً فرٌك وٌتواصل
 بفعالٌة،

 المحاضرة -

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب  -
 فً الماعة.

تمٌٌم تمارٌر التكالٌف الفردٌة  -
 والجماعٌة.

 

V.  .مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر والساعات المعتمدة لها 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف بالممرر، تعرٌف 
 السٌاسة وعلم السٌاسة

التعرٌف بالممرر، وتعرٌف السٌاسة لغة 
واصطالحاً، وتعرٌف علم السٌاسة وفماً 
 للمدارس التملٌدٌة والحدٌثة والسلوكٌة

1 3 a1 

2 
والعلوم علم والسٌاسة 

 األخرى
علم السٌاسٌة عاللته بالعلوم األخرى، 

 تطوره، مناهجه، أهمٌته، فروعه
1 3 a1 

 الدولة 3
تعرٌف الدولة، والتفرلة بٌن مفاهٌم 

 )الدولة، الحكومة، األمة(
1 3 a1, a2 

 نظرٌات نشؤ الدولة 4

نظرٌات النشأة الممدسة، نظرٌة الموة، 
نظرٌة التطور التارٌخً، النظرٌة 

الماركسٌة، نظرٌة العمد االجتماعً، 
 نظرٌة المانون الدولً

1 3 b1 

5 
الغرض من الدولة 

 وظائفها
أهداف الدولة ووظائفها والغرض منها 

 والطاعة السٌاسٌة
1 3 a1 

 الدستور والمانون 6
التفرلة بٌن مفهومً الدستور والمانون 
وأوجه االختالف بٌنهما، أنواع الدساتٌر 

وتعدٌلهاوطرٌمة وضعها   
1 3 

a1, a2, b1, b4 
 

 أشكال الدول 8
تعرٌف شكلة الدولة، وأنواعها، والممارنة 

بٌنها من حٌث الخصائص والمٌٌزات 
 والعٌوب

1 3 a1, a2, a3, C1 d1 

 أشكال النظم السٌاسٌة 9
التمسٌم التملٌدي للنظم السٌاسٌة: صاحب 
 السٌادة، طرٌمة إسناد السلطة وممارستها

1 3 
a1, a2, a3, a1, 
b2, c1, c2 d1  

 أشكال النظم السٌاسٌة 10
التمسٌم المعاصر للنظم السٌاسٌة: األنظمة 
 النٌابٌة: البرلمانٌة والرئاسٌة، والمختلطة

1 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2 d1 d2 

 المجتمع المدنً 11
األحزاب السٌاسٌة: التعرٌف، نشأة 
األحزاب، أنواع األحزاب، النظم 

 الحزبٌة، الحزب الدٌممراطً
1 3 

a1, a2, a3, b1, 
b2, c2 d1 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 المجتمع المدنً 12
جماعات المصالح: التعرٌف، والوظائف، 

األنواع، الممٌزات والعٌوب، والرأي 
 العام

1 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c2 d1 

13 
االنتخابات العامة 

 واالستفتاء
تعرٌف مفهومً االنتخابات وأنوعه 

االنتخابٌة وأشكال النظم  
1 3 

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, b4, C2 d1 

d2 

14 
االنتخابات العامة 

 واالستفتاء
 3 1 تعرٌف مفهوم االستفتاء وأنوعها

a1, a2, a3, b1, 
b2, b3, b4, c2 d1 

d2 

 العاللات الدولٌة 16

تعرٌف العاللات الدولٌة، ومراحلها، 
وتعرٌف التنظٌم الدولً، والتنظٌم الدولً، 

والمانون الدولً، والسٌاسة الخارجٌة، 
 والسٌاسات الدولٌة. وأنواع النظم الدولٌة

1 3 
a1, a3, a4, b2 d1 

 

 14 41 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس:  .4

استراتٌجٌة 
 التدرٌس

 وصف كٌفٌة استخدامها

 المحاضرة
كبٌعر معن الطعالب فعً الماععة بطرٌمعة مباشعرة معن  وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعارف النظرٌة للممررات لجمعع

لبل االستاذ مع استخدام السبورة احٌانا فعً الولعت العذي ٌمعوم فعً الطالعب باالسعتماع بهعدوء، ولعد ٌعدون بععض 
 الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
الطالعب واالسعتاذ أو بعٌن ععدد معن وفٌها ٌتم التفاعل اللفظعً بعٌن طعرفٌن أو أكثعر داخعل المحاضعرة سعواء بعٌن 

 الطالب أنفسهم تحت إشراف االستاذ وتوجٌهه.

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

وهً طرٌمة اسناد لطالب اجراء بحث كامل فً احدى مفردات الممرر ومن ثم ٌموم بعرضه علً بمٌة الطعالب 
 واثارة نماش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة.

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

 جمٌعا فً اثناء المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم.

 مشارٌع فردٌة 
الطععالب ٌطلعب معن كعل طالعب تنفٌعذ دراسعة موضعوع محعدد سععلفاً، وبشعكل منفعرد ولعد ٌكعون ٌعتم تكلٌعف جمٌعع 

 بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
وفٌهعا ٌععتم اتبععاع مجموعععة مععن االجععراءات إلدارة عملٌععة التعلععٌم بحٌععث ٌنععدمج المععتعلم بمهمععات تعلٌمٌععة تتناسععب 

 وحاجاته ولدراته المعرفٌة والعملٌة.

 المحاكاة
مع الوالع ٌعتم تعوفٌره للمعتعلم معن مولعف شعبٌه بموالعف الحٌعاة وفٌها ٌتم افتعال والع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته 

السٌاسععٌة الوالعٌععة، حٌععث ٌععتم وضعععه فٌععه لكععً ٌععتممص دور ولععرارات وسععلون الطععرف المععراد تحلٌععل وتولععع 
 سلوكه.

 

I. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 W10 42  الممرراعداد تمرٌر عن مفردة من  1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمنالشة 2

 32 اإلجمالً

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

VI. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 w10 20 22% اعداد التكالٌف 1
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

c1 c2 d1 d2 

 w1-w15 10 10% حضور 
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

c1 c2 d1 d2 

3 
 w7 اختبار منتصف الفصل

10 12%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2  

4 
 w14 االختبار النهائً

60 62%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 

%122 100 اإلجمالً  
 

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 :المراجع الرئٌسة

 .(2212)صنعاء: مركز األمٌن للنشر والتوزٌع،  السٌاسةعلم عبد هللا الفمٌه،  .1
، ترجمة محًٌ الدٌن الحمٌدي )دمشك: دار الفرلد للطباعة والنشر أساسٌات علم السٌاسةدي تانسً و ناٌجل جاكسون،  ستٌفن .2

 (.2226والتوزٌع، 

 المراجع المساعدة

 .)بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، ب. ت( موسوعة السٌاسةعبد الوهاب الكٌالً، 

 

VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

 ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان -

 % وٌتم إلرار الحرمان من مجلس المسم.25الغٌاب فً حال تجاوز  -

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 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 االمتحان:ضوابط 

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

 ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار نصف ساعة من بدء االمتحان. -

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

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

5 

  الغش:

 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون الطالب. -

 أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلن. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش -

6 
  االنتحال:

 ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة شؤون الطالب.فً حال ثبوت وجود شخص 

5 
 سٌاسات أخرى: 

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

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 خطة مقرر مبادئ العلوم السٌاسٌة
 

II. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ساعات أسبوعٌا( 3) الساعات المكتبٌة

 أ.م.د عبدهللا الفقٌه
 أ.م.د/ عدنان ٌاسٌن المقطري

 د. ناصر دمحم الطوٌل
 د. هانً مغلس

 االسم

 المكان ورقم الهاتف  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

III. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ العلوم السٌاسٌة اسم المقرر:  1

 POL1101 ورقمه: رمز المقرر 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 المستوى األول/ الفصل الدراسً األول المستوى والفصل الدراسً: 4

 ال ٌوجد المتطلبات السابقة لدراسة المقرر 5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر 6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة البرنامج: 5

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 2

 الحرم الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

IV. :وصف  المقرر 

وعاللته بالعلوم ومناهجه ٌتناول هذا الممرر المفاهٌم الرئٌسة فً العلوم السٌاسٌة، بدءاً من تعرٌف علم السٌاسٌة وتطوره وأهمٌته 
، وٌتناول الممرر تعرٌف الدولة ونشأتها والغرض منها، وبأشكال الدول، وأشكال الحكومات والنظم السٌاسٌة األخرى وفروعه

بتمسٌماتها التملٌدٌة والحدٌثة، والدساتٌر: أنواعها وطرق وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدنً: األحزاب السٌاسٌة وجماعات 
ٌث المفاهٌم والنشأة والوظائف، ومفهوم الرأي العام. كما ٌتناول االنتخابات العامة واالستفتاء، وٌنتهً الممرر بتناول المصالح من ح

 مفهومً العاللات الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة وما ٌتصل بهما من مفاهٌم.

 

V. :مخرجات التعلم 

 أن:بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراَ على 
a1 .ٌشرح المفاهٌم المتعلمة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم األخرى 
a2  ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب، االستفتاء، الرأي العام، النظام االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، المانون، النظام

 السٌاسً.
a3  ٌذكر خصائص كل من: النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، الدولة البسٌطة )الموحدة(، الدولة الفٌدرالٌة )االتحادٌة(، النظم

 الحزبٌة.
a4 .ٌعرف حمل العاللات الدولٌة وفروعه الرئٌسٌة 
b1 ة وشكل الحكومة، الحزب وجماعة ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، المانون والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدول

 المصلحة.
b2  ،ٌمارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم السٌاسٌة، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 النظم الدولٌة.
b3 .ًٌبدي رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاسً، النظام الحزبً، النظام االنتخاب 
b4 ن بٌن الدستور والمانون، االنتخاب االستفتاء، أشكال الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة.ٌمار 
c1 .ٌصنف أشكال الدول، النظم السٌاسٌة التملٌدٌة والمعاصرة، والنظم االنتخابٌة 
c2 زبً.ٌرسم مخطط ٌوضح العاللة بٌن النظام السٌاسً والنظام االنتخابً والنظام الح 
d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة المضاٌا السٌاسٌة 
d2 ،ٌعمل بشكل جماعً فً فرٌك وٌتواصل بفعالٌة 

  

VI. وحدات /مواضٌع محتوى المقرر 

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة

1 
تعرٌف بالممرر، تعرٌف السٌاسة 

 وعلم السٌاسة

التعرٌف بالممرر، وتعرٌف السٌاسة لغة واصطالحاً، 
وتعرٌف علم السٌاسة وفماً للمدارس التملٌدٌة والحدٌثة 

 والسلوكٌة
W1 3 

 علم والسٌاسة والعلوم األخرى 2
تطوره، مناهجه، علم السٌاسٌة عاللته بالعلوم األخرى، 

 أهمٌته، فروعه
W2 3 

 الدولة 3
تعرٌف الدولة، والتفرلة بٌن مفاهٌم )الدولة، الحكومة، 

 األمة(
W3 3 

 نظرٌات نشؤ الدولة 4
نظرٌات النشأة الممدسة، نظرٌة الموة، نظرٌة التطور 

التارٌخً، النظرٌة الماركسٌة، نظرٌة العمد 
 االجتماعً، نظرٌة المانون الدولً

W4 3 

 الغرض من الدولة وظائفها 5
أهداف الدولة ووظائفها والغرض منها والطاعة 

 السٌاسٌة
W5 3 

 الدستور والمانون 6
التفرلة بٌن مفهومً الدستور والمانون وأوجه االختالف 

 بٌنهما، أنواع الدساتٌر وطرٌمة وضعها وتعدٌلها
W6 3 

 أشكال الدول 7
والممارنة بٌنها من تعرٌف شكلة الدولة، وأنواعها، 

 حٌث الخصائص والمٌٌزات والعٌوب
W7 3 

 W8 3  اختبار أعمال الفصل 8

 أشكال النظم السٌاسٌة 9
التمسٌم التملٌدي للنظم السٌاسٌة: صاحب السٌادة، 

 طرٌمة إسناد السلطة وممارستها
W9 3 

 أشكال النظم السٌاسٌة 10
النٌابٌة: التمسٌم المعاصر للنظم السٌاسٌة: األنظمة 

 البرلمانٌة والرئاسٌة، والمختلطة
W10 3 

 المجتمع المدنً 11
األحزاب السٌاسٌة: التعرٌف، نشأة األحزاب، أنواع 

 األحزاب، النظم الحزبٌة، الحزب الدٌممراطً
W11 3 

 المجتمع المدنً 12
جماعات المصالح: التعرٌف، والوظائف، األنواع، 

 الممٌزات والعٌوب، والرأي العام
W12 3 

 االنتخابات العامة واالستفتاء 13
تعرٌف مفهومً االنتخابات وأنوعه وأشكال النظم 

 االنتخابٌة
W13 3 

 W14 3 تعرٌف مفهوم االستفتاء وأنوعها االنتخابات العامة واالستفتاء 14

 العاللات الدولٌة 16
تعرٌف العاللات الدولٌة، ومراحلها، وتعرٌف التنظٌم 

الدولً، والمانون الدولً، والسٌاسة الدولً، والتنظٌم 
 الخارجٌة، والسٌاسات الدولٌة. وأنواع النظم الدولٌة

W15 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 W16 3  امتحان نهاٌة الفصل 16

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
النظرٌة للممعررات لجمعع كبٌعر معن الطعالب فعً الماععة بطرٌمعة وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعارف 

مباشرة من لبل االستاذ معع اسعتخدام السعبورة احٌانعا فعً الولعت العذي ٌمعوم فعً الطالعب باالسعتماع 
 بهدوء ، ولد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
المحاضرة سواء بعٌن الطالعب واالسعتاذ أو بعٌن وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل 

 عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف االستاذ وتوجٌهه.

 المهام والتكالٌف البحثٌة
وهً طرٌمة اسناد لطالب اجراء بحث كامل فً احدى مفردات الممرر ومن ثم ٌموم بعرضعه علعً 

 ة المختلفة.بمٌة الطالب واثارة نماش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌ

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول لضٌة ما، أو مشعكلة معا 

 تطرح علٌهم جمٌعا فً اثناء المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم.

 مشارٌع فردٌة 
ٌكعون ٌعتم تكلٌعف جمٌعع ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشعكل منفعرد ولعد 

 الطالب بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
وفٌها ٌتم اتباع مجموعة من االجراءات إلدارة عملٌة التعلٌم بحٌث ٌنعدمج المعتعلم بمهمعات تعلٌمٌعة 

 تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفٌة والعملٌة.

 المحاكاة
معا تتشعابه معطٌاتعه معع الوالعع ٌعتم تعوفٌره للمعتعلم معن مولعف شعبٌه  وفٌها ٌتم افتععال والعع سٌاسعً

بموالف الحٌاة السٌاسٌة الوالعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتممص دور ولرارات وسلون الطعرف 
 المراد تحلٌل وتولع سلوكه.

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 W10 42  تمرٌر عن مفردة من الممرراعداد  1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمنالشة 2

 32 اإلجمالً

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 W10 20 22% التكالٌف واألنشطة 1
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 d1 d2 

 حضور 2
W1-
W12 

10 10% 
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 

4 
 W8 اختبار منتصف الفصل

10 12%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 االقتصبدبرنبمج 

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

5 
 W16 االختبار النهائً

62 62%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 

%422 100 اإلجمالً   

 

IX. تعلم:لمصادر ا 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 .(2212)صنعاء: مركز األمٌن للنشر والتوزٌع،  علم السٌاسةعبد هللا الفمٌه،  .3
، ترجمة محًٌ الدٌن الحمٌدي )دمشك: دار الفرلد للطباعة أساسٌات علم السٌاسةدي تانسً و ناٌجل جاكسون،  ستٌفن .4

 (.2226والنشر والتوزٌع، 

 المراجع المساعدة

 .)بٌروت: المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، ب. ت( موسوعة السٌاسةعبد الوهاب الكٌالً، 

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

 الطالب من دخول االمتحانٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم  -

 % وٌتم إلرار الحرمان من مجلس المسم.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 
  ٌمنع من دخول المحاضرة.ٌحذر شفوٌاً من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام 

3 

 ضوابط االمتحان:

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

 ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار نصف ساعة من بدء االمتحان. -

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

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5 

  الغش:

 فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون الطالب. -

 أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلن. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش -

6 
  االنتحال:

 فً حال ثبوت وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الئحة شؤون الطالب.

5 
 سٌاسات أخرى: 

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

 


