
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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 مناهج تحلٌل سٌاسً
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 مناهج تحلٌل سٌاسً اسم المقرر  .1

 pol4101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الدراسً األولالمستوى الرابع/ الفصل  المستوى والفصل الدراسً:  .4

 طرق بحث، النظرٌة السٌاسٌة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر )إن وجدت  .5

 ال ٌوجد  (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً/ انتظام نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل      فات المقرر:معد)ي( مواص  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

فلسفة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة، الخاصة ب ساسٌةالمعارف والمهارات األالطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت

البحوث  إعدادالسٌاسٌة، وخطوات المنهج العلمً فً  والمناهج واالقترابات والمدارس المستخدمة فً دراسة الظواهر

والدراسات السٌاسٌة بدءاً من تحدٌد المشكلة البحثٌة وصٌاغة الفروض العلمٌة وتصمٌم خطة البحث، وأسالٌب جمع وتحلٌل 

 وثٌقها.البٌانات والمعلومات وكٌفٌة كتابة تقرٌر البحث، وأنواع االقتباسات من المراجع والمصادر المختلفة وطرق ت

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:
a1 ٌ بأسس ومستوٌات منهجٌة البحث العلمً ووظٌفتها فً العلوم االجتماعٌة والسٌاسٌة.ظهر المعرفة والفهم 
a2  وكٌفٌة صٌاغتها وضبطها.مفهوم المشكلة البحثٌة، ومصادر الحصول علٌها، ومعاٌٌر اختٌارها، ٌشرح 

 b1 .ٌقٌم المناهج البحثٌة فً العلوم السٌاسٌة، وٌحدد طاقتها البحثٌة، والمواضٌع التً تناسبها 
b2  ًالدراسات واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر والقضاٌا السٌاسٌة. إعدادٌوظف المناهج واألدوات البحثٌة ف 
c1 البحةث، ...إلة ( حةول نقطةة بحثٌةة  أهمٌةةالبحةث،  أهةدافحدٌةد مشةكلة البحةث، ٌعد خطةة بحثٌةة متكاملةة وعنةواق، مقدمةة، ت
 محددة.

c2 .ٌكتب تقرٌر البحث وفق الضوابط المنهجٌة واللغوٌة ومعاٌٌر االقتباس والتوثٌق 
d1 .التعلٌم الذاتً المستمر وتنمٌة مهاراته البحثٌة والكتابٌة 
d2 صلأالعمل الجماعً فً فرٌق وامتالك مهارات التو. 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

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

a1  جٌة البحث بأسس ومستوٌات منهٌظهر المعرفة والفهم
 العلمً ووظٌفتها فً العلوم االجتماعٌة والسٌاسٌة.

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  مفهةوم المشةكلة البحثٌةة، ومصةادر الحصةول علٌهةا، ٌشرح
 ومعاٌٌر اختٌارها، وكٌفٌة صٌاغتها وضبطها.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 وات العلمٌة لفهم الظواهر ٌوظف المناهج واألد

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقةةٌم المنةةاهج البحثٌةةة فةةً العلةةوم السٌاسةةٌة، وٌحةةدد طاقتهةةا
 البحثٌة، والمواضٌع التً تناسبها.

B2 حداثٌفسر العالقات بٌق متغٌرات الظواهر واأل 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2 ًالدراسةةةات  إعةةةداد ٌوظةةةف المنةةةاهج واألدوات البحثٌةةةة فةةة
 واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر والقضاٌا السٌاسٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1  السٌاسٌة واإلدارة  للمشاكلٌقدم مقترحات حلول
 العامة وٌقدم مقترحات للتعامل معها.

 c1 ٌعةةد خطةةة بحثٌةةة متكاملةةة وعنةةواق، مقدمةةة، تحدٌةةد مشةةكلة
البحث، ...إل ( حول نقطةة بحثٌةة  ٌةأهمالبحث،  أهدافالبحث، 
 محددة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

 c2 ٌكتةةةب تقرٌةةةر البحةةةث وفةةةق الضةةةوابط المنهجٌةةةة واللغوٌةةةة
 ومعاٌٌر االقتباس والتوثٌق.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
اسً فً ترشٌد أداء ٌوظف مهارات االتصال السٌ

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1.التعلٌم الذاتً المستمر وتنمٌة مهاراته البحثٌة والكتابٌة 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

  d2أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وامتالك مهارات التو. 

 

II. علم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمربط مخرجات الت 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ألسس ومستوٌات ٌظهر المعرفة والفهم
علوم منهجٌة البحث العلمً ووظٌفتها فً ال

 االجتماعٌة والسٌاسٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

a2  مفهوم المشكلة البحثٌة، ومصةادر ٌشرح
الحصةةول علٌهةةا، ومعةةاٌٌر اختٌارهةةا، وكٌفٌةةة 

 صٌاغتها وضبطها.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

لتقارٌر وأوراق ومجموعات .ا3 -

 العمل.

 العصف الذهنً. -

 االختبارات التحرٌرٌة -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -
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 والجماعٌة. المهام والتكالٌف العملٌة. -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

 b1  ٌقةةةةةٌم المنةةةةةاهج البحثٌةةةةةة فةةةةةً العلةةةةةوم
السٌاسٌة، وٌحدد طاقتها البحثٌة، والمواضةٌع 

 التً تناسبها.

 الحوار والمناقشة. -

 لتقارٌر وأوراق ومجموعات العمل.ا -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

b2  ًٌوظةةةف المنةةةاهج واألدوات البحثٌةةةة فةةة
الدراسةةات واألبحةةاث والتقةةارٌر حةةول  إعةةداد

 الظواهر والقضاٌا السٌاسٌة.

 المحاضرات والعروض التوضٌحٌة -

 الحوار والمناقشة. -

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة. -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 اعة.الطالب فً الق

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

 

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

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس

c1 ،ٌعد خطة بحثٌة متكاملة وعنواق، مقدمة 
 أهمٌةةالبحةث،  أهةدافتحدٌد مشةكلة البحةث، 

 البحث، ...إل ( حول نقطة بحثٌة محددة.

 الحوار والمناقشة. -

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

c2 تقرٌةةةةر البحةةةةث وفةةةةق الضةةةةوابط  ٌكتةةةةب
المنهجٌةةةةةةة واللغوٌةةةةةةة ومعةةةةةةاٌٌر االقتبةةةةةةاس 

 والتوثٌق.

التقارٌر وأوراق ومجموعات  -

 العمل.

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

التكالٌف الفردٌة  تقٌٌم تقارٌر -

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  التعلةةةةٌم الةةةةذاتً المسةةةةتمر وتنمٌةةةةة
 مهاراته البحثٌة والكتابٌة.

 التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل. -

 العصف الذهنً. -

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة. -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

d2 العمل الجماعً فً فرٌق وامتالك 
 .أصلمهارات التو

 المهام والتكالٌف العملٌة. -

 التعلٌم الذاتً والتعاونً -

 التغذٌة الراجعة. -

 االختبارات الشفهٌة -

المالحظة وتقٌٌم مشاركة  -

 الطالب فً القاعة.

تقٌٌم تقارٌر التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة.

 

III. علم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات الت
 المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
موقع علم المناهج من ُبنٌة 

المعرفة العلمٌة وتعرٌف 
 منهجٌة البحث ومستوٌاتها

وتطور علم المناهج، تعرٌف  نشأةو
 منهجٌة البحث ومستوٌاتها(

1 3 a1 b1 d1 

 إجراءات اختٌار مشكلة البحث 2
وتعرٌف مشكلة البحث، مصادر 
 الحصول، ومعاٌٌر المفاضلة بٌنها(

1 3 
a2 c1 c2 d1 

خطة البحث ومكوناتها دإعدا 3  
وتعرٌف خطة البحث، ووظائفها، 

 ومكوناتها(
2 6 

c1 a1 a2 b1 b2 
d1 

4 
مناهج البحث فً العلوم 

السٌاسٌة )منهج تحلٌل النظم، 
 والمنهج المؤسسً(

ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل 
التً ٌركمز علٌها، وإجراءات تطبٌقه، 

 وطاقته البحثٌة، والقٌود علٌه(
1 3 

b1 b2 a1 a2 c1 
c2 d1 

5 
منهج الجماعة ومنهج صنع 

 القرار

ومقوالت كل منهج، ووحدات التحلٌل 
التً ٌركمز علٌها والظواهر التً 
ٌناسبها، وإجراءات تطبٌقه، وطاقته 

 البحثٌة، والقٌود علٌه(

1 3 

b1 b2 a1 a2 c1 
c2 d1 

 منهج المصلحة الوطنٌة 6

ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل 
مز علٌها، والظواهر التً التً ٌرك

ٌناسبها، وإجراءات تطبٌقه، وطاقته 
 البحثٌة، والقٌود علٌه(

1 3 

b1 b2 a1 a2 c1 
c2 d1 

 b1 b2 a1 a2 c1 3 1ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل  اقتراب التحلٌل الثقافً 7
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التً ٌركمز علٌها، والمواضٌع التً 
ٌناسبها، وإجراءات تطبٌقه، وطاقته 

 البحثٌة، والقٌود علٌه(

c2 d1 

 منهج تحلٌل القوة 8
ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل 
التً ٌركمز علٌها، وإجراءات تطبٌقه، 

 وطاقته البحثٌة، والقٌود علٌه(
1 3 

b1 b2 a1 a2 c1 
c2 d1 

 منهج السنن 9
ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل 
التً ٌركمز علٌها، وإجراءات تطبٌقه، 

 البحثٌة، والقٌود علٌه( وطاقته
1 3 

b1 b2 a1 a2 c1 
c2 d1 

 كتابة تقرٌر البحث 10
تعرٌف تقرٌر البحث، مكونات تقرٌر 
البحث، اللغة العلمٌة، خطوات كتابة 

 تقرٌر البحث
2 6 

c2 c1 d1 a1 a2 
b1 b2 

 االقتباس والتوثٌق 11
تعرٌف االقتباس والتوثٌق، شروط 
ة االقتباس، أنواع االقتباس، كٌفٌ
 التوثٌق، مكاق التوثٌق.

1 3 
c2 c1 d1 a1 a2 

b1 b2 

 3 1  مناقشة التكالٌف البحثٌة 12
a1 a2 b1 b2 c1 

c2 d1 d2 

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
رات لجمع كبٌر مق الطالب فً القاعة بطرٌقةة وشرح المعارف النظرٌة للمقر إٌضاحوفٌها ٌتم 

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌانا  مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة مق قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدوق بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذبةٌق الطالةب و وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌق طةرفٌق أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌق عدد مق الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومق 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
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم مق أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة 

 المحاضرة بعٌدا عق ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةق كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 لطالب بمشروع واحد، وقد ٌكوق لكل طالب مشروع مختلف.ا

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

IV. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم
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 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 w5 5 تقٌٌم خطة بحث لرسالة جامعٌة 1

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w7 5 خطة بحث إعداد 2

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 w9 11 تقرٌر بحث إعداد 3

 21  االجمال

 

V. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى 
  درجة التقوٌم النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

1 
 ,w5, w7 ت والتكالٌف البحثٌة الواجبا

w9 
02 02%  

a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w1-w12 12 12% حضور المحاضرات 2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 12 12% اختبار نصفً 3   

w16 62 62% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

إلجمالًا  122 100%  

 

VI. تعلم:لمصادر ا 

 

 ال تزٌد عن مرجعٌن( : ) المراجع الرئٌسة

والقاهرة: كلٌة االقتصاد  ،سلسلة كتب دراسٌة مقدمة فً منهجٌة دراسة وطرق بحث الظواهر السٌاسٌة،، د. حامد عبدالماجد .1
 (.  0222،والعلوم السٌاسٌة

العلوم السٌاسٌة فً العلوم االجتماعٌة، حقل  اإلسالمٌة، دورة المنهاجٌة . سٌف الدٌق عبدالفتاح ومعداق(د. نادٌة مصطفى ود .2
، ومركمز الحضارات للدراسات اإلسالمً( والقاهرة: المعهد العالمً للفكر 11و اإلسالمٌةنموذجا، سلسلة المنهجٌة 

 م(.0220السٌاسٌة، 

 المراجع المساعدة

 (1991عمار بوحوش، دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتاب الرسائل الجامعٌة، والجمزائر: المؤسسة الوطنٌة للكتاب، 
 (1991محمد شلبً، المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً، والجمزائر: الفجر للطباعة،  

نصر محم عارف، نظرٌات السٌاسة المقارنة ومنهجٌة دراسة النظم السٌاسٌة العربٌة وفرجٌنٌا: جامعة العلوم اإلسالمٌة 
 (1991واالجتماعٌة، 

لعلوم االجتماعٌة، دلٌل الطالب فً إنجامز بحث نادٌة سعٌد عاشور وإعداد وإشراف(، منهجٌة البحث العلمً فً ا
 (.0223سوسٌولوجً،والجمزائر: الوطنٌة للطباعة 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(

 
 

 

VII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % مق المحاضرات.15ٌلتمزم الطالب بحضور  -
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رر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب مق دخول االمتحاق فً حال تجاومز ٌقدم أستاذ المق -

 % وٌتم إقرار الحرماق مق مجلس القسم.05الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر مزٌادة عق ثالث 

   ا  مق أستاذ المقرر، وعند عدم االلتمزام ٌمنع مق دخول المحاضرة. مرات ٌحذر شفوٌ

 ضوابط االمتحان:  .3

 فً حال تأخر الطالب عق االمتحاق النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 ج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عق حضور االمتحاق النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أق ٌتخذ ما ٌرال مناسبا  لعال -

 ( دقٌقة مق بدء االمتحاق.02ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحاق النهائً إذا تأخر مقدار و -

 إذا تغٌب الطالب عق االمتحاق النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحاق فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌق أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عق الموعد المحدد ٌحرم مق درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

  الغش:  .5

 ق الطالب.ئوعلٌه الئحة ش فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحاق النصفً أو النهائً تطبق -

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

  االنتحال:  .6
 ق الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحاق نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى:   .7
 الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إل . أي سٌاسات أخرى مثل استخدام
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 خطة مقرر مناهج تحلٌل سٌاسً

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. ناصر محمد علً الطوٌل

 المكان ورقم الهاتف 11967774333649 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

    -  nasseraltawill4@gmail.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 مناهج تحلٌل سٌاسً اسم المقرر:   .1

 pol4101 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 لفصل الدراسً األولالمستوى الرابع/ ا المستوى والفصل الدراسً:  .4

 طرق البحث، النظرٌة السٌاسٌة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد :المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد –حرم الجامعً ال مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

فلسافة البحاث العلماً فاً العلاوم االجتماعٌاة، الخاصاة ب ساساٌةالمعارف والمهاارات األالطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت

البحااوث  إعاادادمااً فااً والمناااهج واالقترابااات والماادارس المسااتخدمة فااً دراسااة الظااواهر السٌاسااٌة، وخطااوات الماانهج العل

والدراسات السٌاسٌة بدءاً من تحدٌد المشكلة البحثٌة وصٌاغة الفروض العلمٌة وتصمٌم خطة البحث، وأسالٌب جمع وتحلٌل 

 البٌانات والمعلومات وكٌفٌة كتابة تقرٌر البحث، وأنواع االقتباسات من المراجع والمصادر المختلفة وطرق توثٌقها.

 

IV. ودة للمقرر:مخرجات التعلم المقص 

 بعد االنتهاء مق دراسة هذا المقرر سٌكوق الطالب قادرا  على أق:
a1  بأسس ومستوٌات منهجٌة البحث العلمً ووظٌفتها فً العلوم االجتماعٌة والسٌاسٌة.ٌظهر المعرفة والفهم 
a2  ا وضبطها.مفهوم المشكلة البحثٌة، ومصادر الحصول علٌها، ومعاٌٌر اختٌارها، وكٌفٌة صٌاغتهٌشرح 

 b1 .ٌقٌم المناهج البحثٌة فً العلوم السٌاسٌة، وٌحدد طاقتها البحثٌة، والمواضٌع التً تناسبها 
b2  ًالدراسات واألبحاث والتقارٌر حول الظواهر والقضاٌا السٌاسٌة. إعدادٌوظف المناهج واألدوات البحثٌة ف 
c1 البحةث، ...إلة ( حةول نقطةة بحثٌةة  أهمٌةةالبحةث،  أهةدافبحةث، ٌعد خطةة بحثٌةة متكاملةة وعنةواق، مقدمةة، تحدٌةد مشةكلة ال
 محددة.
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c2 .ٌكتب تقرٌر البحث وفق الضوابط المنهجٌة واللغوٌة ومعاٌٌر االقتباس والتوثٌق 
d1 .التعلٌم الذاتً المستمر وتنمٌة مهاراته البحثٌة والكتابٌة 
d2 أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وامتالك مهارات التو. 

 

V. لمقرر:محتوى ا 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
موقع علم المناهج من ُبنٌة المعرفة 

العلمٌة وتعرٌف منهجٌة البحث 
 ومستوٌاتها

وتطور علم المناهج، تعرٌف منهجٌة البحث  نشأةو
 ومستوٌاتها(

w1 3 

 إجراءات اختٌار مشكلة البحث 2
رٌف مشكلة البحث، مصادر الحصول، وتع

 ومعاٌٌر المفاضلة بٌنها(
w2 3 

خطة البحث ومكوناتها إعداد 3  w3 -w4 6 وتعرٌف خطة البحث، ووظائفها، ومكوناتها( 

4 
مناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة 

)منهج تحلٌل النظم، والمنهج 
 المؤسسً(

ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل التً ٌركمز 
إجراءات تطبٌقه، وطاقته البحثٌة، علٌها، و

 والقٌود علٌه(
w5 3 

 منهج الجماعة ومنهج صنع القرار 5
ومقوالت كل منهج، ووحدات التحلٌل التً ٌركمز 
علٌها والظواهر التً ٌناسبها، وإجراءات تطبٌقه، 

 وطاقته البحثٌة، والقٌود علٌه(
w6 3 

 منهج المصلحة الوطنٌة 6
تحلٌل التً ٌركمز ومقوالت المنهج، ووحدات ال

علٌها، والظواهر التً ٌناسبها، وإجراءات 
 تطبٌقه، وطاقته البحثٌة، والقٌود علٌه(

w7 3 

 w8 3  اختبار نصفً 7

 اقتراب التحلٌل الثقافً 8
ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل التً ٌركمز 
علٌها، والمواضٌع التً ٌناسبها، وإجراءات 

 د علٌه(تطبٌقه، وطاقته البحثٌة، والقٌو
w9 3 

 منهج تحلٌل القوة 9
ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل التً ٌركمز 
علٌها، وإجراءات تطبٌقه، وطاقته البحثٌة، 

 والقٌود علٌه(
w10 3 

 منهج السنن 10
ومقوالت المنهج، ووحدات التحلٌل التً ٌركمز 
علٌها، وإجراءات تطبٌقه، وطاقته البحثٌة، 

 والقٌود علٌه(
w11 3 

ابة تقرٌر البحثكت 11  
تعرٌف تقرٌر البحث، مكونات تقرٌر البحث، 
 اللغة العلمٌة، خطوات كتابة تقرٌر البحث

w12 -w13 6 

 االقتباس والتوثٌق 12
تعرٌف االقتباس والتوثٌق، شروط االقتباس، 
 أنواع االقتباس، كٌفٌة التوثٌق، مكاق التوثٌق.

w14 3 

 w15 3  مناقشة التكالٌف البحثٌة 13

 w16 3  اختبار نهائً 14

 48 16  إجمالً األسابٌع والساعات
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 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  ٌانا  أحمع استخدام السبورة  األستاذمباشرة مق قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدوق بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌق طةرفٌق أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌق الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌق عدد مق الطالب أنفسهم تحت 

 والتكالٌف البحثٌةالمهام 
مفردات المقرر ومق 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
مةا، أو مشةكلة  وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم مق أفكار حول قضٌة

 المحاضرة بعٌدا عق ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةق كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفا ، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكوق لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوعةةة مةةق وفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجم

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

ه فٌةةه لكةةً ٌةةتقم  دور وقةةرارات وسةةلوك بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةع
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 وإق وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w5 5 تقٌٌم خطة بحث لرسالة جامعٌة 1

 w7 5 خطة بحث إعداد 2

 w9 11 تقرٌر بحث إعداد 3

 w1-w12 11 الحضور والمشاركة 4

 31 لًاإلجما
 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 ونسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1-w12 12 12% الحضور والمشاركة 1  

w5 w7 w9 02 02% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w8 12 12% اختبار نصفً 3  

w16 60 62% اختبار نهائً 4  

 
%122 122 االجمالً   

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

، سلسلة كتب دراسٌة والقاهرة: مقدمة فً منهجٌة دراسة وطرق بحث الظواهر السٌاسٌة، 0222د. حامد عبدالماجد،  .1
 كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة(.  

فً العلوم االجتماعٌة،  اإلسالمٌةة المنهاجٌة م، دور2112د. نادٌة مصطفى ود. سٌف الدٌق عبدالفتاح ومعداق(،   .2
، ومركمز اإلسالمً( والقاهرة: المعهد العالمً للفكر 11و اإلسالمٌةحقل العلوم السٌاسٌة نموذجا، سلسلة المنهجٌة 

 م(.0220الحضارات للدراسات السٌاسٌة، 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 المراجع المساعدة:
 (1991جامعٌة، والجمزائر: المؤسسة الوطنٌة للكتاب، عمار بوحوش، دلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتاب الرسائل ال

 (1991محمد شلبً، المنهجٌة فً التحلٌل السٌاسً، والجمزائر: الفجر للطباعة،  
نصر محم عارف، نظرٌات السٌاسة المقارنة ومنهجٌة دراسة النظم السٌاسٌة العربٌة وفرجٌنٌا: جامعة العلوم اإلسالمٌة 

 (1991واالجتماعٌة، 
د عاشور وإعداد وإشراف(، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة، دلٌل الطالب فً إنجامز بحث نادٌة سعٌ

 (.0223سوسٌولوجً،والجمزائر: الوطنٌة للطباعة 
 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:
 د. كمال المنوفي، مقدمة في مناهج وطرق البحث في علم السياسية، على الرابط:

book.com-https://www.noor 
 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % مق المحاضرات.15ٌلتمزم الطالب بحضور  -

ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب مق دخول االمتحاق فً حال تجاومز  -

 % وٌتم إقرار الحرماق مق مجلس القسم.05 الغٌاب

  الحضور المتأخر:    .0
ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر مزٌادة عق ثالث 

   مرات ٌحذر شفوٌا  مق أستاذ المقرر، وعند عدم االلتمزام ٌمنع مق دخول المحاضرة. 

 ضوابط االمتحان:  .3

 حال تأخر الطالب عق االمتحاق النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.فً  -

فً حال تغٌب الطالب عق حضور االمتحاق النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أق ٌتخذ ما ٌرال مناسبا  لعالج  -

 الحالة.

 تحاق.( دقٌقة مق بدء االم02ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحاق النهائً إذا تأخر مقدار و -

 إذا تغٌب الطالب عق االمتحاق النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحاق فً الكلٌة. -

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 مها.ٌبٌق أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌ -

 إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكالٌف عق الموعد المحدد ٌحرم مق درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه. -

  الغش:  .5

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

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

  االنتحال:  .6
 ق الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخ  ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحاق نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى:   .1
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إل .
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