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 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 

 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 يوجد المتطلبات المصاحبة  .6

 البكالوريوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلي الدراسة:نظام   .9

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

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

المفاهيم الرئيسة في العلوم السياسية، بدءاً من تعريف علم السياسية وتطوره تزويد الطالب ب إلىيتناول هذا الممرر 
، ويتناول الممرر تعريف الدولة ونشأتها والغرض منها، وفروعه رخر  اآلومناهجه وعاللته بالعلوم  أهميتهو
ها وطرق أنواعالحكومات والنظم السياسية بتمسيماتها التمليدية والحديثة، والدساتير:  أشكالالدول، و أشكالوب

أة وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدني: األحزاب السياسية وجماعات المصالح من حيث المفاهيم والنش
والوظائف، ومفهوم الرأ  العام. كما يتناول االنترخابات العامة واالستفتاء، وينتهي الممرر بتناول مفهومي العاللات 

 الدولية والسياسة الرخارجية وما يتصل بهما من مفاهيم.

 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: على بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  
a1  رخر  اآليشرح المفاهيم المتعلمة بعلم السياسة ونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم. 
a2  ،يعرف كل من الدولة، الحكومة، االنترخاب، االستفتاء، الرأ  العام، النظام االنترخابي، النظام الحزبي، الدستور

 المانون، النظام السياسي.
a3 رخابية، الدولة البسيطة )الموحدة(، الدولة الفيدرالية يذكر رخصائص كل من: النظم السياسية، النظم االنت

 )االتحادية(، النظم الحزبية.
a4  الرئيسةيعرف حمل العاللات الدولية وفروعه. 
b1  ،يفرق بين كل من الدولة والحكومة، المانون والدستور، واالنترخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة

 الحزب وجماعة المصلحة.
b2  ،الدول، النظم السياسية، النظم االنترخابية،  أشكاليمارن بين كل من: نظريات نشأة الدولة، النظم السياسية

 النظم الحزبية، النظم الدولية.
b3 .يبد  رأيه حول شكل الدولة، النظام السياسي، النظام الحزبي، النظام االنترخابي 
b4  ،الدول، النظم السياسية، النظم االنترخابية، النظم  أشكاليمارن بين الدستور والمانون، االنترخاب االستفتاء

 الحزبية.
c1  الدول، النظم السياسية التمليدية والمعاصرة، والنظم االنترخابية. أشكاليصنف 
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c2 م الحزبي.يرسم مرخطط يوضح العاللة بين النظام السياسي والنظام االنترخابي والنظا 
d1 .يسترخدم التكنولوجيا في دراسة المضايا السياسية 
d2 ،يعمل بشكل جماعي في فريك ويتواصل بفعالية 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
الالزمة ظهر المعرفة والفهم للمفاهيم والنظريات ي  

 لبناء معرفة علمية في حمل العلوم السياسية.
a1  يشرح المفاهيم المتعلمة بعلم السياسة ونشأته

 .رخر  اآلوتطوره وعاللته بالعلوم 

A2 
لحمل العلوم  الرئيسةالعلمية للفروع  سسيشرح األ
 السياسية.

a2  ،يعرف كل من الدولة، الحكومة، االنترخاب
االستفتاء، الرأ  العام، النظام االنترخابي، النظام 

 الحزبي، الدستور، المانون، النظام السياسي.

A3 
يتعرف على االتجاهات الحديثة في حمول المعرفة 

 السياسية.
a3  يذكر رخصائص كل من: النظم السياسية، النظم

االنترخابية، الدولة البسيطة )الموحدة(، الدولة 
 الفيدرالية )االتحادية(، النظم الحزبية.

  a4  الرئيسةيعرف حمل العاللات الدولية وفروعه. 

 B:المهارات الذهنية : 

B1 
يوظف المناهج واألدوات العلمية لفهم الظواهر 

 السياسية.والمؤسسات 

b1  يفرق بين كل من الدولة والحكومة، المانون
والدستور، واالنترخاب واالستفتاء، وشكل الدولة 

 وشكل الحكومة، الحزب وجماعة المصلحة.

B2 
يفسر العاللات بين متغيرات الظواهر واألحداث 

 السياسية مبينا العوامل التي تؤثر فيها.

b2  يمارن بين كل من: نظريات نشأة الدولة، النظم
الدول، النظم السياسية، النظم  أشكالالسياسية، 

 االنترخابية، النظم الحزبية، النظم الدولية.

B3 
يشرح التحوالت واألزمات السياسية المحلية 

 واإللليمية والدولية.
b3  ،يبد  رأيه حول شكل الدولة، النظام السياسي

 النظام االنترخابي.النظام الحزبي، 

  
b4  يمارن بين الدستور والمانون، االنترخاب

الدول، النظم السياسية، النظم  أشكالاالستفتاء، 
 االنترخابية، النظم الحزبية.

 C:المهارات المهنية والعملية : 

C1 

يطبك المعارف ومناهج البحث في دراسة مشاكل 
العامة ويمدم دارة الحياة السياسية واإل

 للتعامل معها. ممترحات
 

c1  الدول، النظم السياسية التمليدية  أشكاليصنف
 والمعاصرة، والنظم االنترخابية.

C2 
يطور المعارف النظرية بما يساهم في فهم لضايا 

 السياسية العربية واإللليمية والدولية.
c2  يرسم مرخطط يوضح العاللة بين النظام السياسي

 والنظام االنترخابي والنظام الحزبي.

 D:المهارات العامة واالنتمالية : 

D1 
يوظف مهارات االتصال السياسي في ترشيد أداء 

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأ  العام.
d1 .يسترخدم التكنولوجيا في دراسة المضايا السياسية 

D2 
برامج العمل السياسي  إعداديشارن في 
 الحوار والتفاوض.إدارة والدبلوماسي و

d2 ،يعمل بشكل جماعي في فريك ويتواصل بفعالية 
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IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

a1  يشرح المفاهيم المتعلمة بعلم السياسة
رخر  اآلونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم 

. 

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  

a2  ،يعرف كل من الدولة، الحكومة
االنترخاب، االستفتاء، الرأ  العام، النظام 
االنترخابي، النظام الحزبي، الدستور، 

 المانون، النظام السياسي.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

a3  يذكر رخصائص كل من: النظم
السياسية، النظم االنترخابية، الدولة 

البسيطة )الموحدة(، الدولة الفيدرالية 
 )االتحادية(، النظم الحزبية.

 المحاضرة 

  والمنالشةالحوار 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

a4  يعرف حمل العاللات الدولية
 .الرئيسةوفروعه 

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 البحثية المهام والتكاليف 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

a5  يشرح المفاهيم المتعلمة بعلم السياسة
رخر  اآلونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم 

. 

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  والتكاليف البحثيةالمهام 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

 

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

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  ،يفرق بين كل من الدولة والحكومة
المانون والدستور، واالنترخاب 

واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل 
 الحكومة، الحزب وجماعة المصلحة.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  المشاركات الفردية تمييم
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 
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 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

b2  يمارن بين كل من: نظريات نشأة
الدول،  أشكالالدولة، النظم السياسية، 

النظم السياسية، النظم االنترخابية، النظم 
 الحزبية، النظم الدولية.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

b3  يبد  رأيه حول شكل الدولة، النظام
السياسي، النظام الحزبي، النظام 

 االنترخابي.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 فردية مشاريع 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

b4  ،يمارن بين الدستور والمانون
الدول، النظم  أشكالاالنترخاب االستفتاء، 

السياسية، النظم االنترخابية، النظم 
 الحزبية.

 المحاضرة 

 والمنالشة الحوار 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1  الدول، النظم السياسية  أشكاليصنف
 التمليدية والمعاصرة، والنظم االنترخابية.

 المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

  الذاتيالتعليم 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 

c2  يرسم مرخطط يوضح العاللة بين
النظام السياسي والنظام االنترخابي والنظام 

 الحزبي.

 ا المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

  الذهنيالعصف 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

  المالحظة أثناءالتمييم 

  تمييم المشاركات الفردية
 والجماعية

 االرختبار النصفي والنهائية 
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                                                            التدريس والتمييم: استراتيجية رابعا: ربط مرخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب

 التمويم استراتيجية  التدريس استراتيجية   مرخرجات الممرر 

D1  يسترخدم التكنولوجيا في دراسة
 المضايا السياسية.

 المحاضرة -

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

المالحظة وتمييم مشاركة  -
 الطالب في الماعة.

تمارير التكاليف تمييم  -
 الفردية والجماعية.

D2  يعمل بشكل جماعي في فريك
 ويتواصل بفعالية،

 المحاضرة -

 الحوار والمنالشة 

 المهام والتكاليف البحثية 

 مشاريع فردية 

 العصف الذهني 

 التعليم الذاتي 

 المحاكاة 

المالحظة وتمييم مشاركة  -
 الطالب في الماعة.

تمييم تمارير التكاليف  -
 والجماعية.الفردية 

 

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 
تعريف بالممرر، 

تعريف السياسة وعلم 
 السياسة

التعريف بالممرر، وتعريف السياسة 
لغة واصطالحاً، وتعريف علم 
السياسة وفماً للمدارس التمليدية 

 والحديثة والسلوكية

1 3 a1 

2 
علم والسياسة والعلوم 

رخر اآل   

علم السياسية عاللته بالعلوم 
، أهميته، تطوره، مناهجه، رخر  اآل

 فروعه
1 3 a1 

 الدولة 3
تعريف الدولة، والتفرلة بين مفاهيم 

 )الدولة، الحكومة، األمة(
1 3 a1, a2 

 نظريات نشؤ الدولة 4

نظريات النشأة الممدسة، نظرية 
التاريرخي، الموة، نظرية التطور 

النظرية الماركسية، نظرية العمد 
 االجتماعي، نظرية المانون الدولي

1 3 b1 

5 
الغرض من الدولة 

 وظائفها
الدولة ووظائفها والغرض  أهداف

 منها والطاعة السياسية
1 3 a1 
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 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الدستور والمانون 6

التفرلة بين مفهومي الدستور 
والمانون وأوجه االرختالف بينهما، 

الدساتير وطريمة وضعها  أنواع
 وتعديلها

1 3 
a1, a2, b1, b4 

 

 الدول أشكال 8
ها، أنواعتعريف شكلة الدولة، و

والممارنة بينها من حيث الرخصائص 
 والمييزات والعيوب

1 3 
a1, a2, a3, C1 

d1 

 النظم السياسية أشكال 9
التمسيم التمليد  للنظم السياسية: 
صاحب السيادة، طريمة إسناد 

 وممارستها السلطة
1 3 

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

 النظم السياسية أشكال 10
التمسيم المعاصر للنظم السياسية: 

النيابية: البرلمانية  األنظمة
 والرئاسية، والمرختلطة

1 3 
a1, a2, a3, b1, 
b2, c1, c2 d1 

d2 

 المجتمع المدني 11
األحزاب السياسية: التعريف، نشأة 

األحزاب، النظم  أنواعاألحزاب، 
 الحزبية، الحزب الديممراطي

1 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c2 d1 

 المجتمع المدني 12
جماعات المصالح: التعريف، 

، المميزات نواعوالوظائف، األ
 والعيوب، والرأ  العام

1 3 
a1, a2, a3, b1, 

b2, c2 d1 

13 
االنترخابات العامة 

 واالستفتاء
وأنوعه تعريف مفهومي االنترخابات 

النظم االنترخابية أشكالو  
1 3 

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

d1 d2 

14 
االنترخابات العامة 

 واالستفتاء
 3 1 تعريف مفهوم االستفتاء وأنوعها

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

d1 d2 

 العاللات الدولية 16

تعريف العاللات الدولية، ومراحلها، 
والتنظيم وتعريف التنظيم الدولي، 

الدولي، والمانون الدولي، والسياسة 
الرخارجية، والسياسات الدولية. 

النظم الدولية أنواعو  

1 3 
a1, a3, a4, b2 

d1 
 

 14 41 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس:  .4

 استراتٌجٌة 
 التدرٌس

 وصف كٌفٌة استخدامها

 المحاضرة
النظرية للممررات لجمعع كبيعر معن الطعالب فعي الماععة بطريمعة وفيها يتم ايضاح وشرح المعارف 

مع اسعترخدام السعبورة احيانعا فعي الولعت العذ  يمعوم فعي الطالعب باالسعتماع  ستاذمباشرة من لبل األ
 بهدوء، ولد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

الحوار 
 والمناقشة

أو بعين  سعتاذمحاضرة سواء بعين الطالعب واألوفيها يتم التفاعل اللفظي بين طرفين أو أكثر دارخل ال
 وتوجيهه. ستاذعدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ

المهام 
والتكالٌف 

مفردات الممرر ومن ثم يموم بعرضعه علعي  إحدىبحث كامل في  إجراءوهي طريمة اسناد لطالب 
 بمية الطالب واثارة نماش حول الموضوع في مجاالت العلوم السياسية المرختلفة.



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 البحثٌة

 العصف الذهنً
وفيها يتم التفاعل وتشجيع الطالب على طرح كل ما لديهم من أفكار حول لضية ما، أو مشعكلة معا 

 المحاضرة بعيدا عن ضغوط النمد والتمييم. أثناءتطرح عليهم جميعا 

 مشارٌع فردٌة 
جميععع  ولععد يععتم تكليععف يطلععب مععن كععل طالععب تنفيععذ دراسععة موضععوع محععدد سععلفاً، وبشععكل منفععرد 

 الطالب بمشروع واحد، ولد يكون لكل طالب مشروع مرختلف.

 التعلم الذاتً
بحيث يندمج المعتعلم بمهمعات تعليميعة عملية التعليم دارة ات إلجراءاإلوفيها يتم اتباع مجموعة من 

 تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفية والعملية.

 المحاكاة
وفيها يتم افتعال والعع سياسعي معا تتشعابه معطياتعه معع الوالعع يعتم تعوفيره للمعتعلم معن مولعف شعبيه 

الطرف بموالف الحياة السياسية الوالعية، حيث يتم وضعه فيه لكي يتممص دور ولرارات وسلون 
 المراد تحليل وتولع سلوكه.

 

I. والتكليفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 W10 42  تمرير عن مفردة من الممرر إعداد 1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمنالشة 2

 32 اإلجمالً

 

VI. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
 إلىنسبة الدرجة 

  درجة  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 w10 20 22% التكاليف إعداد 1
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 d1 d2 

 حضور 
w1-
w15 

10 10% 
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 

b4 c1 c2 d1 d2 

3 
ارختبار منتصف 

 الفصل
w7 

10 12%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

c1 c2  

4 
 w14 النهائي االرختبار

60 62%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

c1 c2 

%122 100 اإلجمالي  
 

 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 :المراجع الرئٌسة

 .(2212للنشر والتوزيع،  األمين)صنعاء: مركز  علم السٌاسةعبد هللا الفميه،  .1
)دمشك: دار الفرلد ، ترجمة محيي الدين الحميد  ٌات علم السٌاسةأساسد  تانسي و نايجل جاكسون،  ستيفن .2

 (.2226للطباعة والنشر والتوزيع، 

 المراجع المساعدة

 .)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب. ت( موسوعة السٌاسةعبد الوهاب الكيالي، 

 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

VIII. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 المحاضرات.% من 55يلتزم الطالب بحضور  -

 الممرر تمريرا بحضور وغياب الطالب للمسم، ويحرم الطالب من درخول االمتحان أستاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 25في حال تجاوز الغياب  -

2 
  : آخرالحضور المت 

زيادة تأرخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأرخر يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 
  الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من درخول المحاضرة. أستاذعن ثالث مرات يحذر شفوياً من 

3 

 ضوابط االمتحان:

الممرر أن يترخذ ما يراه مناسباً  ستاذفي حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحك أل -
 لعالج الحالة.

 ممدار نصف ساعة من بدء االمتحان.تأرخر ال يسمح للطالب بدرخول االمتحان النهائي إذا  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبك اللوائح الرخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

4 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

 الممرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. أستاذيحدد   -

 الممرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسليمها. أستاذيبين  -

في تأرخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  تأرخر إذا  -
 تسليمه.

5 

  الغش:

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبك عليه الئحة ش -

 أو النمل في التكاليف واألبحاث يحرم من الدرجة المرخصصة لذلن. ليام الطالب بالغشفي حال ثبوت  -

6 
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت وجود شرخص ينتحل شرخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الئحة ش

5 
 : آخري سٌاسات 

 مثل استرخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف واألبحاث ..إلخ. آرخر  أ  سياسات 

 
  



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 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 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 رمز المقرر ورقمه: 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

 الجامعً/ كلٌة التجارة واالقتصادالحرم  مكان تدرٌس المقرر:  9

 

IV. :وصف  المقرر 

المفاهيم الرئيسة في العلوم السياسية، بدءاً من تعريف علم السياسية وتطوره تزويد الطالب ب إلىيتناول هذا الممرر 
، ويتناول الممرر تعريف الدولة ونشأتها والغرض منها، وفروعه رخر  اآلومناهجه وعاللته بالعلوم  أهميتهو
ها وطرق أنواعالحكومات والنظم السياسية بتمسيماتها التمليدية والحديثة، والدساتير:  أشكالالدول، و أشكالوب

وضعها، ودراسة مؤسسات المجتمع المدني: األحزاب السياسية وجماعات المصالح من حيث المفاهيم والنشأة 
ستفتاء، وينتهي الممرر بتناول مفهومي العاللات والوظائف، ومفهوم الرأ  العام. كما يتناول االنترخابات العامة واال

 الدولية والسياسة الرخارجية وما يتصل بهما من مفاهيم.

 

V. :مخرجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادرا  على
a1  رخر  اآليشرح المفاهيم المتعلمة بعلم السياسة ونشأته وتطوره وعاللته بالعلوم. 
a2  ،يعرف كل من الدولة، الحكومة، االنترخاب، االستفتاء، الرأ  العام، النظام االنترخابي، النظام الحزبي، الدستور

 المانون، النظام السياسي.
a3  يذكر رخصائص كل من: النظم السياسية، النظم االنترخابية، الدولة البسيطة )الموحدة(، الدولة الفيدرالية

 )االتحادية(، النظم الحزبية.
a4  الرئيسةيعرف حمل العاللات الدولية وفروعه. 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

b1  ،يفرق بين كل من الدولة والحكومة، المانون والدستور، واالنترخاب واالستفتاء، وشكل الدولة وشكل الحكومة
 الحزب وجماعة المصلحة.

b2  ،نظم االنترخابية، الدول، النظم السياسية، ال أشكاليمارن بين كل من: نظريات نشأة الدولة، النظم السياسية
 النظم الحزبية، النظم الدولية.

b3 .يبد  رأيه حول شكل الدولة، النظام السياسي، النظام الحزبي، النظام االنترخابي 
b4  ،الدول، النظم السياسية، النظم االنترخابية، النظم  أشكاليمارن بين الدستور والمانون، االنترخاب االستفتاء

 الحزبية.
c1  الدول، النظم السياسية التمليدية والمعاصرة، والنظم االنترخابية. أشكاليصنف 
c2 .يرسم مرخطط يوضح العاللة بين النظام السياسي والنظام االنترخابي والنظام الحزبي 
d1 .يسترخدم التكنولوجيا في دراسة المضايا السياسية 
d2 ،يعمل بشكل جماعي في فريك ويتواصل بفعالية 

  

VI.  محتوى المقرروحدات /مواضٌع 

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

1 
تعريف بالممرر، تعريف السياسة 

 وعلم السياسة

التعريف بالممرر، وتعريف السياسة لغة 
واصطالحاً، وتعريف علم السياسة وفماً للمدارس 

 التمليدية والحديثة والسلوكية
W1 3 

رخر اآلعلم والسياسة والعلوم  2   
، تطوره، رخر  اآلعلم السياسية عاللته بالعلوم 

 ، فروعهأهميتهمناهجه، 
W2 3 

 الدولة 3
تعريف الدولة، والتفرلة بين مفاهيم )الدولة، 

 الحكومة، األمة(
W3 3 

 نظريات نشؤ الدولة 4
نظريات النشأة الممدسة، نظرية الموة، نظرية 
التطور التاريرخي، النظرية الماركسية، نظرية 

 العمد االجتماعي، نظرية المانون الدولي
W4 3 

 الغرض من الدولة وظائفها 5
الدولة ووظائفها والغرض منها والطاعة  أهداف
 السياسية

W5 3 

 الدستور والمانون 6
التفرلة بين مفهومي الدستور والمانون وأوجه 

الدساتير وطريمة  أنواعاالرختالف بينهما، 
 وضعها وتعديلها

W6 3 

 الدول أشكال 7
ها، والممارنة بينها أنواعتعريف شكلة الدولة، و

 من حيث الرخصائص والمييزات والعيوب
W7 3 

 W8 3  ارختبار أعمال الفصل 8

 النظم السياسية أشكال 9
التمسيم التمليد  للنظم السياسية: صاحب السيادة، 

 طريمة إسناد السلطة وممارستها
W9 3 

 النظم السياسية أشكال 10
 األنظمةالتمسيم المعاصر للنظم السياسية: 

 النيابية: البرلمانية والرئاسية، والمرختلطة
W10 3 

 المجتمع المدني 11
األحزاب السياسية: التعريف، نشأة األحزاب، 

األحزاب، النظم الحزبية، الحزب  أنواع
 الديممراطي

W11 3 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس القسم  

 د/القاسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 المجتمع المدني 12
جماعات المصالح: التعريف، والوظائف، 

 ، المميزات والعيوب، والرأ  العامنواعاأل
W12 3 

 االنترخابات العامة واالستفتاء 13
 أشكالتعريف مفهومي االنترخابات وأنوعه و

 النظم االنترخابية
W13 3 

 W14 3 تعريف مفهوم االستفتاء وأنوعها االنترخابات العامة واالستفتاء 14

 العاللات الدولية 16

تعريف العاللات الدولية، ومراحلها، وتعريف 
التنظيم الدولي، والتنظيم الدولي، والمانون 

الدولي، والسياسة الرخارجية، والسياسات الدولية. 
النظم الدولية أنواعو  

W15 3 

 W16 3  نهاية الفصلامتحان  16

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرة
وفيها يتم ايضاح وشرح المعارف النظرية للممررات لجمع كبير من الطالب في الماعة 

مع اسعترخدام السعبورة احيانعا فعي الولعت العذ  يمعوم فعي  ستاذبطريمة مباشرة من لبل األ
 الطالب باالستماع بهدوء ، ولد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة
وفيهععا يععتم التفاعععل اللفظععي بععين طععرفين أو أكثععر دارخععل المحاضععرة سععواء بععين الطالععب 

 وتوجيهه. ستاذأو بين عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ ستاذواأل

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفعردات الممعرر ومعن ثعم يمعوم  إحعدىبحث كامعل فعي  إجراءوهي طريمة اسناد لطالب 

بعرضه علي بمية الطالب واثارة نمعاش حعول الموضعوع فعي مجعاالت العلعوم السياسعية 
 المرختلفة.

 العصف الذهنً
وفيها يتم التفاعل وتشجيع الطالب على طرح كل ما لعديهم معن أفكعار حعول لضعية معا، 

 المحاضرة بعيدا عن ضغوط النمد والتمييم. أثناءأو مشكلة ما تطرح عليهم جميعا 

 مشارٌع فردٌة 
 ولعد يعتم تكليعف يطلب من كل طالب تنفيذ دراسعة موضعوع محعدد سعلفاً، وبشعكل منفعرد 
 جميع الطالب بمشروع واحد، ولد يكون لكل طالب مشروع مرختلف.

 التعلم الذاتً
عمليععة التعلععيم بحيععث ينععدمج المععتعلم دارة ات إلجععراءاإلوفيهععا يععتم اتبععاع مجموعععة مععن 

 بمهمات تعليمية تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفية والعملية.

 المحاكاة
معطياتععه مععع الوالععع يععتم تععوفيره للمععتعلم مععن وفيهععا يععتم افتعععال والععع سياسععي مععا تتشععابه 

مولف شبيه بموالف الحياة السياسية الوالعية، حيعث يعتم وضععه فيعه لكعي يعتممص دور 
 ولرارات وسلون الطرف المراد تحليل وتولع سلوكه.

 

VII. والتكليفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 W10 42  تمرير عن مفردة من الممرر إعداد 1

 W1-W12 42  حصور المحاضرات والمنالشة 2
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 32 اإلجمالً

 

VIII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
درجة   إلىنسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 W10 20 22% نشطةالتكاليف واأل 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 
ارختبار منتصف 

 الفصل
W8 

10 12%  
a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

c1 c2 

5 
 W16 االرختبار النهائي

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

 .(2212للنشر والتوزيع،  األمين)صنعاء: مركز  علم السٌاسةعبد هللا الفميه،  .3
، ترجمة محيي الدين الحميد  )دمشك: دار الفرلد ٌات علم السٌاسةأساسد  تانسي و نايجل جاكسون،  ستيفن .4

 (.2226للطباعة والنشر والتوزيع، 

 المراجع المساعدة

 .)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب. ت( موسوعة السٌاسةعبد الوهاب الكيالي، 

 

X. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

1 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.55يلتزم الطالب بحضور  -

 الممرر تمريرا بحضور وغياب الطالب للمسم، ويحرم الطالب من درخول االمتحان أستاذيمدم  -

 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% ويتم 25في حال تجاوز الغياب  -

2 
  : آخرالحضور المت 

زيادة تأرخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأرخر يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 
  الممرر، وعند عدم االلتزام يمنع من درخول المحاضرة. أستاذعن ثالث مرات يحذر شفوياً من 

3 

 ضوابط االمتحان:

الممرر أن يترخذ ما يراه مناسباً  ستاذفي حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحك أل -
 لعالج الحالة.

 ممدار نصف ساعة من بدء االمتحان.تأرخر ال يسمح للطالب بدرخول االمتحان النهائي إذا  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبك اللوائح الرخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام 4
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 الممرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. أستاذيحدد   -

 الممرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسليمها. أستاذيبين  -

في تأرخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذ  تأرخر إذا  -
 تسليمه.

5 

  الغش:

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت ليام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبك عليه الئحة ش -

 أو النمل في التكاليف واألبحاث يحرم من الدرجة المرخصصة لذلن. ليام الطالب بالغشفي حال ثبوت  -

6 
  االنتحال:

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت وجود شرخص ينتحل شرخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبك الئحة ش

5 
 : آخري سٌاسات 

 مثل استرخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكاليف واألبحاث ..إلخ. آرخر  أ  سياسات 
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