
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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 مبادئ العلوم السٌاسٌة

I. المقرر:  معلومات عامة عن 

 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 صاحبةالمتطلبات الم  .6

 البكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

11.  

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

 د. ناصر محمد الطوٌل
 هانً مغلسد. 

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. لمقرر:وصف ا 

ٌته أهمالمفاهٌم الرئٌسة فً العلوم السٌاسٌة، بدءاً من تعرٌف علم السٌاسٌة وتطوره وإلى تزوٌد الطالب بهذا المقرر  ٌهدف
 أشكالالدول، و أشكال، وٌتناول المقرر تعرٌف الدولة ونشأتها والغرض منها، وبومناهجه وعالقته بالعلوم األخرى وفروعه

بتقسٌماتها التقلٌدٌة والحدٌثة، والدساتٌر: أنواعها وطرق وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدنً:  الحكومات والنظم السٌاسٌة
األحزاب السٌاسٌة وجماعات المصالح من حٌث المفاهٌم والنشأة والوظائف، ومفهوم الرأي العام. كما ٌتناول االنتخابات العامة 

 ت الدولٌة والسٌاسة الخارجٌة وما ٌتصل بهما من مفاهٌم.واالستفتاء، وٌنتهً المقرر بتناول مفهومً العالقا
 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: على بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  
a1 .ٌشرح المفاهٌم المتعلقة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره وعالقته بالعلوم األخرى 
a2 تاء، الرأي العام، النظام االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، القانون، ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب، االستف

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

 الحزبٌة.
a4  الرئٌسةٌعرف حقل العالقات الدولٌة وفروعه. 
b1  ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، القانون والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة، الحزب

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

 النظم الدولٌة.
b3 .ًٌبدي رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاسً، النظام الحزبً، النظام االنتخاب 
b4  ،الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة. أشكالٌقارن بٌن الدستور والقانون، االنتخاب االستفتاء 
c1  االنتخابٌة.الدول، النظم السٌاسٌة التقلٌدٌة والمعاصرة، والنظم  أشكالٌصنف 
c2 .ًٌرسم مخطط ٌوضح العالقة بٌن النظام السٌاسً والنظام االنتخابً والنظام الحزب 
d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا السٌاسٌة 
d2 بفعالٌة، أصلٌعمل بشكل جماعً فً فرٌق وٌتو 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مجمخرجات تعلم البرنا

 A:المعرفة والفهم : 

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

a1  ٌشرح المفاهٌم المتعلقة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره
 وعالقته بالعلوم األخرى.

A2 
العلوم  لحقل الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع 

 السٌاسٌة.

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

 القانون، النظام السٌاسً.

A3 
ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة 

 السٌاسٌة.

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

 )االتحادٌة(، النظم الحزبٌة.

  a4  الرئٌسةٌعرف حقل العالقات الدولٌة وفروعه. 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 نون والدستور، ٌفرق بٌن كل من الدولة والحكومة، القا
واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة، 

 الحزب وجماعة المصلحة.

B2 السٌاسٌة  حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2  ٌقارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم
لنظم االنتخابٌة، الدول، النظم السٌاسٌة، ا أشكالالسٌاسٌة، 

 النظم الحزبٌة، النظم الدولٌة.

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

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

  
b4  ،ٌقارن بٌن الدستور والقانون، االنتخاب االستفتاء

النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم  الدول، أشكال
 الحزبٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 

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

 معها.
 

c1  الدول، النظم السٌاسٌة التقلٌدٌة  أشكالٌصنف
 تخابٌة.والمعاصرة، والنظم االن

C2 فً فهم قضاٌا  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

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

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 ؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.الم

d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا السٌاسٌة 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

d2 بفعالٌة، أصلٌعمل بشكل جماعً فً فرٌق وٌتو 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

a1  ٌشرح المفاهٌم المتعلقة بعلم السٌاسة
 ونشأته وتطوره وعالقته بالعلوم األخرى.

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس 

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

االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، القانون، 
 النظام السٌاسً.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم 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 والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

 لمشاركات الفردٌة تقٌٌم ا

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

a4  ٌعرف حقل العالقات الدولٌة وفروعه
 .الرئٌسة

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة

 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

a5  ٌشرح المفاهٌم المتعلقة بعلم السٌاسة
 ونشأته وتطوره وعالقته بالعلوم األخرى.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة

 جماعٌةوال

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 ن الدولة والحكومة، ٌفرق بٌن كل م
القانون والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، 

وشكل الدولة وشكل الحكومة، الحزب 

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 المهام والتكالٌف البحثٌة  وجماعة المصلحة.

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

 الجماعٌةو

 االختبار النصفً والنهائٌة 

b2  ،ٌقارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة
الدول، النظم  أشكالالنظم السٌاسٌة، 

السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة، 
 النظم الدولٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ذاتًالتعلٌم ال 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

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

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 علٌم الذاتًالت 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

b4  ٌقارن بٌن الدستور والقانون، االنتخاب
الدول، النظم السٌاسٌة،  أشكالاالستفتاء، 

 النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 الٌف البحثٌةالمهام والتك 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس ارات المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المه

c1  الدول، النظم السٌاسٌة  أشكالٌصنف
 التقلٌدٌة والمعاصرة، والنظم االنتخابٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  حظةالمال أثناءالتقٌٌم 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

c2  ٌرسم مخطط ٌوضح العالقة بٌن النظام ا المحاضرة   المالحظة أثناءالتقٌٌم 
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 الحوار والمناقشة  السٌاسً والنظام االنتخابً والنظام الحزبً.

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

  تقٌٌم المشاركات الفردٌة
 والجماعٌة

 االختبار النصفً والنهائٌة 

 

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

 جٌة التقوٌماستراتٌ استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر 

D1  ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا
 السٌاسٌة.

 المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

D2 أصلكل جماعً فً فرٌق وٌتوٌعمل بش 
 بفعالٌة،

 المحاضرة -

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف البحثٌة 

 مشارٌع فردٌة 

 ًالعصف الذهن 

 ًالتعلٌم الذات 

 المحاكاة 

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

 

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

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 لٌةالفع

 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف بالمقرر، تعرٌف 
 السٌاسة وعلم السٌاسة

التعرٌف بالمقرر، وتعرٌف السٌاسة لغة 
واصطالحاً، وتعرٌف علم السٌاسة وفقاً 
 للمدارس التقلٌدٌة والحدٌثة والسلوكٌة

1 3 a1 

2 
علم والسٌاسة والعلوم 

 األخرى
علم السٌاسٌة عالقته بالعلوم األخرى، 

 ٌته، فروعهأهم، مناهجه، تطوره
1 3 a1 
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 الدولة 3
تعرٌف الدولة، والتفرقة بٌن مفاهٌم 

 )الدولة، الحكومة، األمة(
1 3 a1, a2 

 نظرٌات نشؤ الدولة 4

نظرٌات النشأة المقدسة، نظرٌة القوة، 
نظرٌة التطور التارٌخً، النظرٌة 

الماركسٌة، نظرٌة العقد االجتماعً، 
 نظرٌة القانون الدولً

1 3 b1 

5 
الغرض من الدولة 

 وظائفها
الدولة ووظائفها والغرض منها  أهداف

 والطاعة السٌاسٌة
1 3 a1 

 الدستور والقانون 6
التفرقة بٌن مفهومً الدستور والقانون 

وأوجه االختالف بٌنهما، أنواع الدساتٌر 
 وطرٌقة وضعها وتعدٌلها

1 3 
a1, a2, b1, b4 

 

 الدول أشكال 8
لة، وأنواعها، تعرٌف شكلة الدو

والمقارنة بٌنها من حٌث الخصائص 
 والمٌٌزات والعٌوب

1 3 a1, a2, a3, C1 d1 

 النظم السٌاسٌة أشكال 9
التقسٌم التقلٌدي للنظم السٌاسٌة: صاحب 

 السلطة وممارستها إسنادالسٌادة، طرٌقة 
1 3 

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

 النظم السٌاسٌة أشكال 10
عاصر للنظم السٌاسٌة: التقسٌم الم

النٌابٌة: البرلمانٌة والرئاسٌة،  نظمةاأل
 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 الدٌمقراطً
1 3 

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

 المدنً المجتمع 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 

النظم االنتخابٌة أشكالو  
1 3 

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

d2 

14 
العامة  االنتخابات
 واالستفتاء

 3 1 تعرٌف مفهوم االستفتاء وأنوعها
a1, a2, a3, b1, 

b2, b3, b4, c2 d1 
d2 

 العالقات الدولٌة 16

تعرٌف العالقات الدولٌة، ومراحلها، 
وتعرٌف التنظٌم الدولً، والتنظٌم 
الدولً، والقانون الدولً، والسٌاسة 

الخارجٌة، والسٌاسات الدولٌة. وأنواع 
ولٌةالنظم الد  

1 3 
a1, a3, a4, b2 d1 

 

 14 41 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس:  .4

استراتٌجٌة 
 التدرٌس

 وصف كٌفٌة استخدامها

وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقة مباشررة مرن  إٌضاحوفٌها ٌتم  المحاضرة
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فً الوقت الذي ٌقوم فً الطالب باالستماع بهدوء، وقرد ٌردون بعرض  أحٌاناً رة مع استخدام السبو األستاذقبل 
 الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو برٌن عردد مرن  األسرتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء برٌن الطالرب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافالطالب أنفسهم تحت 

هام والتكالٌف الم
 البحثٌة

مفرردات المقررر ومرن ثرم ٌقروم بعرضره علرً بقٌرة  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةالطالب و

 العصف الذهنً
قضرٌة مرا، أو مشركلة مرا تطررح وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم مرن أفكرار حرول 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءعلٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌف جمٌع الطالب بمشرروع  ٌتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد وقد 

 واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌة التعلرٌم بحٌرث ٌنردمج المرتعلم بمهمرات تعلٌمٌرة تتناسرب  اإلجراءاتمجموعة من  وفٌها ٌتم اتباع

 وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمتعلم من موقف شبٌه بمواقف الحٌاة 

وضرعه فٌره لكرً ٌرتقمص دور وقررارات وسرلوك الطررف المرراد تحلٌرل وتوقرع  السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌتم
 سلوكه.

 

I. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 W10 42  تقرٌر عن مفردة من المقرر إعداد 1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمناقشة 2

 32 اإلجمالً

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 w10 20 22% التكالٌف إعداد 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 
اختبار منتصف 

 الفصل
w7 

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،  علم السٌاسةعبد هللا الفقٌه،  .1
، ترجمة محًٌ الدٌن الحمٌدي )دمشق: دار الفرقد للطباعة السٌاسةأساسٌات علم دي تانسً و ناٌجل جاكسون،  ستٌفن .2

 (.2226والنشر والتوزٌع، 
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 المراجع المساعدة

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

 

VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   ٌة:سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌم

 % 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  -

2 
  الحضور المتأخر:  

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

3 

 ضوابط االمتحان:

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

 خول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار نصف ساعة من بدء االمتحان.ال ٌسمح للطالب بد -

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

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 بٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها.ٌ -

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

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. ال ثبوت قٌام الطالب بالغشفً ح -

6 
  االنتحال:

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

5 
 سٌاسات أخرى: 

 لتكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم ا
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 خطة مقرر مبادئ العلوم السٌاسٌة

II. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ساعات أسبوعٌا( 3) الساعات المكتبٌة

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

 د. ناصر محمد الطوٌل
 د. هانً مغلس

 االسم

 كان ورقم الهاتفالم  السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

III. :معلومات عامة عن المقرر 

 مبادئ العلوم السٌاسٌة اسم المقرر:  1

 POL1101 رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الفصل الدراسً األول المستوى 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 

ٌته أهمالمفاهٌم الرئٌسة فً العلوم السٌاسٌة، بدءاً من تعرٌف علم السٌاسٌة وتطوره وإلى تزوٌد الطالب بهذا المقرر  هدفٌ
 أشكالالدول، و أشكال، وٌتناول المقرر تعرٌف الدولة ونشأتها والغرض منها، وبومناهجه وعالقته بالعلوم األخرى وفروعه

ها التقلٌدٌة والحدٌثة، والدساتٌر: أنواعها وطرق وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدنً: الحكومات والنظم السٌاسٌة بتقسٌمات
األحزاب السٌاسٌة وجماعات المصالح من حٌث المفاهٌم والنشأة والوظائف، ومفهوم الرأي العام. كما ٌتناول االنتخابات العامة 

 والسٌاسة الخارجٌة وما ٌتصل بهما من مفاهٌم. واالستفتاء، وٌنتهً المقرر بتناول مفهومً العالقات الدولٌة
 

V. :مخرجات التعلم 

 أن: االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على بعد
a1 .ٌشرح المفاهٌم المتعلقة بعلم السٌاسة ونشأته وتطوره وعالقته بالعلوم األخرى 
a2 ي العام، النظام االنتخابً، النظام الحزبً، الدستور، القانون، ٌعرف كل من الدولة، الحكومة، االنتخاب، االستفتاء، الرأ

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

 الحزبٌة.
a4  الرئٌسةٌعرف حقل العالقات الدولٌة وفروعه. 
b1  بٌن كل من الدولة والحكومة، القانون والدستور، واالنتخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة، الحزب ٌفرق

 وجماعة المصلحة.
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b2  ،الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة،  أشكالٌقارن بٌن كل من: نظرٌات نشأة الدولة، النظم السٌاسٌة
 النظم الدولٌة.

b3  رأٌه حول شكل الدولة، النظام السٌاسً، النظام الحزبً، النظام االنتخابً.ٌبدي 
b4  ،الدول، النظم السٌاسٌة، النظم االنتخابٌة، النظم الحزبٌة. أشكالٌقارن بٌن الدستور والقانون، االنتخاب االستفتاء 
c1  ة.الدول، النظم السٌاسٌة التقلٌدٌة والمعاصرة، والنظم االنتخابٌ أشكالٌصنف 
c2 .ًٌرسم مخطط ٌوضح العالقة بٌن النظام السٌاسً والنظام االنتخابً والنظام الحزب 
d1 .ٌستخدم التكنولوجٌا فً دراسة القضاٌا السٌاسٌة 
d2 بفعالٌة، أصلٌعمل بشكل جماعً فً فرٌق وٌتو 

  

VI. وحدات /مواضٌع محتوى المقرر 

                            الجانب النظري                                أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

1 
تعرٌف بالمقرر، تعرٌف السٌاسة 

 وعلم السٌاسة

التعرٌف بالمقرر، وتعرٌف السٌاسة لغة واصطالحاً، 
وتعرٌف علم السٌاسة وفقاً للمدارس التقلٌدٌة والحدٌثة 

 ٌةوالسلوك
W1 3 

 علم والسٌاسة والعلوم األخرى 2
علم السٌاسٌة عالقته بالعلوم األخرى، تطوره، 

 ٌته، فروعهأهممناهجه، 
W2 3 

 الدولة 3
تعرٌف الدولة، والتفرقة بٌن مفاهٌم )الدولة، 

 الحكومة، األمة(
W3 3 

 نظرٌات نشؤ الدولة 4
نظرٌات النشأة المقدسة، نظرٌة القوة، نظرٌة التطور 

ارٌخً، النظرٌة الماركسٌة، نظرٌة العقد الت
 االجتماعً، نظرٌة القانون الدولً

W4 3 

 الغرض من الدولة وظائفها 5
الدولة ووظائفها والغرض منها والطاعة  أهداف

 السٌاسٌة
W5 3 

 الدستور والقانون 6
التفرقة بٌن مفهومً الدستور والقانون وأوجه 

قة وضعها االختالف بٌنهما، أنواع الدساتٌر وطرٌ
 وتعدٌلها

W6 3 

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

 حٌث الخصائص والمٌٌزات والعٌوب
W7 3 

 W8 3  اختبار أعمال الفصل 8

 النظم السٌاسٌة أشكال 9
التقسٌم التقلٌدي للنظم السٌاسٌة: صاحب السٌادة، 

 السلطة وممارستها إسنادطرٌقة 
W9 3 

 النظم السٌاسٌة أشكال 10
النٌابٌة:  نظمةالتقسٌم المعاصر للنظم السٌاسٌة: األ

 البرلمانٌة والرئاسٌة، والمختلطة
W10 3 

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

 األحزاب، النظم الحزبٌة، الحزب الدٌمقراطً
W11 3 

 المجتمع المدنً 12
ح: التعرٌف، والوظائف، األنواع، جماعات المصال

 الممٌزات والعٌوب، والرأي العام
W12 3 

 االنتخابات العامة واالستفتاء 13
النظم  أشكالتعرٌف مفهومً االنتخابات وأنوعه و

 االنتخابٌة
W13 3 

 W14 3 تعرٌف مفهوم االستفتاء وأنوعها االنتخابات العامة واالستفتاء 14



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 العالقات الدولٌة 16
ف العالقات الدولٌة، ومراحلها، وتعرٌف التنظٌم تعرٌ

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

W15 3 

 W16 3  امتحان نهاٌة الفصل 16

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها ساستراتٌجٌة التدرٌ

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

فً الوقت الذي ٌقروم فرً الطالرب باالسرتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 ار والمناقشةالحو
أو  األسرتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طررفٌن أو أكثرر داخرل المحاضررة سرواء برٌن الطالرب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقروم بعرضره  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةلً بقٌة الطالب وع

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌرف جمٌرع  ٌرتممرن كرل طالرب تنفٌرذ دراسرة موضروع محردد سرلفاً، وبشركل منفررد وقرد  ٌطلب

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌررة التعلررٌم بحٌررث ٌنرردمج المررتعلم بمهمررات  اإلجررراءاتوفٌهررا ٌررتم اتبرراع مجموعررة مررن 

 عرفٌة والعقلٌة.تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته الم

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقرع ٌرتم تروفٌره للمرتعلم مرن موقرف شربٌه 
بمواقررف الحٌرراة السٌاسررٌة الواقعٌررة، حٌررث ٌررتم وضررعه فٌرره لكررً ٌررتقمص دور وقرررارات وسررلوك 

 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.
 

VII. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم شاط / التكلٌفالن الرقم

 W10 42  تقرٌر عن مفردة من المقرر إعداد 1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمناقشة 2

 32 اإلجمالً
 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 W10 20 22% األنشطةكالٌف والت 1
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 

c2 d1 d2 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 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 

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 الفقٌه،  .3
، ترجمة محًٌ الدٌن الحمٌدي )دمشق: دار الفرقد 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  -

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

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

3 

 ضوابط االمتحان:

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

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

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

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

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

5 
 سٌاسات أخرى: 

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


