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b1 ُيقّيم العملي
b2 يعلل أسباب
b3 يفسر أسبا
b4 ينتقد تجرب
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المعرفة والفھم

ع المفاھيم المر

يئة النظام السياس
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ُيعرف
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المؤس

D2  
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  والجماعية.
 في القاعة.
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 تقييم ا
 تقييم م
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 تقييم مش
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لمقصودة للمقرر

  ع
الساعات
 الفعلية
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موعات العمل

موعات العمل

موعات العمل
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 ريس

موعات العمل

موعات العمل
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موعات العمل.
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 كلية
 الريفي

 ضرة.
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 ضرة.
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 المحاض
 الحوار
 المھام و
 المحاض
 الحوار
 المھام و

المقرر (ت تعلم

است
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 ربط مخرجات

  ر

لسياسي في
 

مستمر لفھم
 اسية اليمنية

تطوعي
ي العمل

ة والفرعية (الن
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المفاھيم الر
الحكومة، نظ

السياسي

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

ب اختالف ترك
نه في الواقع الع

ب حضور الص
رار في االنتخاب

بة العمل الحزبي

ثالثا: ربط

المھاراتلمقرر/ 
  والعملية

مؤسسات الرسم
مية التي يتكون

  سي اليمني.

مه للنظام السياس
 ع العملي.

رابعا:

خرجات المقرر

ر عن النظام ال
 مھورية اليمنية

لتعليم الذاتي الم
ام والحياة السيا

مالءه العمل الت
رب العالمية في

 المقرر الرئيسة
   

لنظري         
ت/ موضوعات

 المقرر

 النظام 
سي
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b2 يعلل أسباب
الدستور عن

b3 يفسر أسباب
من االستمر

b4 ينتقد تجرب

مخرجات ال

c1 يصنف الم
الرسم
السياس

c2 يطور فھم
الواقع

مخ

d1 يعد تقارير
الجم

d2 يمارس ال
النظا

d3 يشارك زم
لممارسة التجار

 الوطني
 

مواضيع
لھا. 

الجانب ال أوال:

 الرقم
وحدات

1
مفھوم

السياسي

رئي  
د/صال

.

أ
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د/القاسم العباس  

a1 a2 b

a1 a2 c1

 b2 b3 c

a2 b2 b3 

a2 b2 b3 

c1 c2 b

 

b3 d1 d2 

b3 d1 d2 

b3 d1 d2 

     ان الجودة
      

1b2 

1 c2 

1 c2 

c1 c2  

c1 c2 

b2 

c1 c2 

c1 c2 

c1 c2 

وضما األكاديمي
دى العماد

3 
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٣ 

3 

3 

3 

3 

٦ 

٣ 
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مركز التطوير
د/ھد 

ي

ي
1 

1 

 

١ 

١ 
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ة

1 

1 

٢ 

١ 
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 كلية
 الريفي

 الشطر الشمالي
  م.١٩٩٠ –

 الشطر الجنوبي
  م.١٩٩٠ –

 الجمھورية

 والوثائق

  
في ج. ي

ف مجلس

 مجلس النواب

ب رئيس

.(  

   القضائية.
  ي اليمن.

 
 

ظيمات السياسية

  حزبي.
  ي في اليمن.

ة، إدارة
ابي، النظام
ي، تقييم

الشتراكي،
صالح، تحالف
بين المؤتمر

 ء المشترك.
  شامل.

عميد الك          
د/مشعل ا       

م السياسي في
– ١٩١٨سابقا)

م السياسي في
–١٩٦٧سابقا)

م السياسي في
٢٠٢٠ - ١٩  

مھورية اليمنية
ألخرى

لطة التشريعية.
ف لطة التشريعية

  واب).
برلمانية. وظائف

  س النواب.
حقوق أعضاء

  مھورية.
ستوري لمنصب

  
  ورى.

زراء (الحكومة)
  حلية.

ستقالل السلطة
طة القضائية في
سلطة القضائية.
حقوق القضاة.
ور القوى والتنظ

  حزبية.
نوني للعمل الحز
ة العمل الحزبي

نتخابات العامة
 التقسيم االنتخا
السجل االنتخابي

 في اليمن).
ين المؤتمر واال
ن المؤتمر واإلص
رك، التحالف ب

 هللا).
 المؤتمر واللقاء
وار الوطني الش

  بيك

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

تطور النظا
اليمن (سمن 

تطور النظا
من اليمن (س
تطور النظا

٩٩٠اليمنية 
  

دستور الجم
المرجعية األ

 

تعريف السل
تركيب السل
(مجلس النو
الدورات الب

  النواب.
عمل مجلس
حصانات و

الجمرئاسة 
التنظيم الدس
الجمھورية.
مجلس الشو
مجلس الوز
السلطة المح
مرتكزات اس
تطور السلط
مكونات الس
حصانات و
نشوء وتطو

 في اليمن.
التعددية الح
اإلطار القان
تقييم تجربة

 
  

(تعريف اال
االنتخابات،
االنتخابي، 
االنتخابات
(التحالف بي

بينالتحالف 
اللقاء المشتر
وأنصار هللا
الحوار بين
مؤتمر الحو
حوار موفنب

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 النظام 
سي اليمني 

جعية الدستورية

لنظام السياسي
 اليمني: 

طة التشريعية)

لطة التنفيذية

طة القضائية

ؤسسات غير 
 الرسمية

زاب السياسية)

لنظام السياسي
ي من الناحية 

 الواقعية

العمليات 
التفاعالت:

خابات العامة)

لفات السياسية

وار السياسي

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

2
تطور

السياسي

 المرج3

4
ُبنية ال

 (السلط

 السل5

 السلط6

7
المؤ

 (األحز

8
ُبنية ال
اليمني

 وا9
 (االنتخ

 التحال10

 الحو11

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

ة 
ع 

ن 

ي 

ا  م

ع 

ة 

ه 
ف 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

b1 d1 d2 

a1 d1 d2

 

ة  القاعة بطريق
طالب باالستماع

ين تاذ أو ب واالس

ي م بعرضه عل

ما، أو مشكلة م

ع تم تكليف جمي

ة بمھمات تعليمي

بيه من موقف ش
وسلوك الطرف

الدرجة  ع

 ١٠ 

W ١٠ 

٢٠  

  حققھا

b3 
a1 a2 

a1 a2 a

     ان الجودة
      

c1 c2 

2 d3 

ن الطالب في
وم في الط ي يق

ين الطالب و ء ب

رر ومن ثم يقوم
  ية المختلفة.

 حول قضية م
  ييم.

ت د يكون ي د وق

تعلم ب يندمج الم

تعلم م وفيره للم
دور وقرارات و

األسبوع

W8

1-W12

خرجات التي يح

d1 d2 c1 c
a3 b1 b2 b
3 b1 b٢ b3

وضما األكاديمي
دى العماد

3 

3 

٤٢ 

 تخدامھا

ر من  لجمع كبي
ذي في الوقت ال

  ة .
محاضرة سواء

  ه.
ى مفردات المقر
ت العلوم السياسي
لديھم من أفكار
غوط النقد والتقي
رد ، وبشكل منف

  ع مختلف.
 التعليم بحيث ي

و تم ت ع ي ع الواق
ه لكي يتقمص د

 

a1 a2 a3 

a1 a2 a 

المخ

c2 
b3 d1 
3 c1 c2 

  

مركز التطوير
د/ھد 

1 

1 

١٤  

صف كيفية است

ررات رية للمق
ا ف سبورة احيان
حظات البسيطة
و أكثر داخل الم
الستاذ وتوجيھه
 كامل في احدى
وع في مجاالت
ى طرح كل ما ل
ة بعيدا عن ضغ

محدد سلفاً،وع
 طالب مشروع
ت إلدارة عملية

  عقلية.
ه مع به معطيات
 يتم وضعه فيه

 التعلمخرجات 

b1 b2 b3 d

a3 b1 b2 b3

 الدرجة إلى 
جة التقويم 

   لنھائي
١٠%
١٠%
٢٠%

 كلية
 الريفي

  التشطير.حلة
  حلة الوحدة

  ن األساسية.
  ين.

وص

 المعارف النظر
مع استخدام الس
ض الطالب المالح
 بين طرفين أو
تحت إشراف ا
ب اجراء بحث ك

موضوش حول ال
ع الطالب على
ثناء المحاضرة
ذ دراسة موضو
 وقد يكون لكل
 من االجراءات
ه المعرفية والع
اب ا تتش سياسي م
الواقعية، حيث

  كه.

مخ

d1 d2 c1 c

3 c1 c2 d1

  إلجمالي

 رجة
نسبة 
درج
الن

١٠٠ 
١٠٠ 
٢٠٠ 

عميد الك          
د/مشعل ا       

سياسي في مرح
سياسي في مرح

حقوق المواطنين
اجبات المواطني

 لساعات

ايضاح وشرح
تاذ م ن قبل االس
وقد يدون بعض

اللفظيالتفاعل
لطالب أنفسھم
يقة اسناد لطالب
ب واثارة نقاش
التفاعل وتشجيع
يھم جميعا في ا
 كل طالب تنفيذ
مشروع واحد،
اتباع مجموعة
حاجاته وقدراته
ع س ال واق افتع
لحياة السياسية ا
ليل وتوقع سلوك

سسات
c2 

اإل

الدر بوع

W٠ 
W1-٠ 

W٠ 

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

الصراع الس
الصراع الس

ح -
و -

لي األسابيع وال

  يس:

وفيھا يتم 
مباشرة من
بھدوء ، و
وفيھا يتم 
عدد من ال

 
وھي طري
بقية الطال
وفيھا يتم 
تطرح علي
يطلب من
الطالب بم
وفيھا يتم 
تتناسب وح
وفيھا يتم 
بمواقف ال
المراد تحل

: 

  / التكليف

ؤسسة من مؤس
 ولة

  محاضرات

األسب

W8 
 -W12 

W8 

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

راع السياسي

 وواجبات 
 طنين

إجمالي

اتيجيات التدريس

  ية التدريس

  حاضرة

  والمناقشة

 كاليف البحثية

  ف الذھني

  ع فردية 

   الذاتي

  حاكاة

طة والتكليفات:

النشاط /

د تقرير عن مؤ
الدو

حضور الم

 ييم التعلم:

 شطة التقييم

 التقرير
ر المحاضرات

  نصفي

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

 الصر12

13
حقوق
المواط

 
استرا

استراتيجي

المح

الحوار و

المھام والتك

العصف

مشاريع

التعلم

المح

 

III. األنشط

 الرقم

1  
اعداد

2  

 

IV. تقي

أنش الرقم

إعداد ا1

حضور2

اختبار3

رئي  
د/صال



 
 ة  
 س

 ،

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

a1 a2 a

ت والعمليات)،

حال تجاوز 

ر زيادة عن 

  
 عالج الحالة.

 يمه. 

  ب.

 ك.

  طالب.

     ان الجودة
      

3 b1 b٢ b3
 

 الُبنية، التفاعال

 ر

 االمتحان في ح

سي، وإذا تأخر
 ضرة. 

ح له بالدخول.
ا يراه مناسباً لع

 حان.

 لية.

.  

ي تأخر في تسلي

الطالبة شؤون 

المخصصة لذلك

الئحة شؤون الط

  

وضما األكاديمي
دى العماد

3 c1 c2  

طور التاريخي،

 للطباعة والنشر

الب من دخول

ي الفصل الدراس
ن دخول المحاض

ذ المقرر السما
قرر أن يتخذ ما
 من بدء االمتح
المتحان في الكل

تسليمھا.مواعيد 

جة التكليف الذي

طبق عليه الئحة

رم من الدرجة 

ابة عنه تطبق ال

األبحاث ..إلخ.

  

  

مركز التطوير
د/ھد 

٦٠%
١٠%

ية اليمنية (التط

صنعاء، األمين

سم، ويحرم الطا

لثالث مرات في
االلتزام يمنع من

اعة يحق ألستاذ
حق ألستاذ المق

) دقيقة٢٠ار (
خاصة بنظام اال

فصل، ويحدد م
 وتسليمھا.

 يحرم من درج

ي أو النھائي تط

 واألبحاث يحر

اء االمتحان نيا

سليم التكاليف و

 كلية
 الريفي

٦٠٠ 
١٠٠ 

 

ي في الجمھوري

اليمنية، صورية

  ضرات.
ب الطالب للقس

 مجلس القسم.

خر ربع ساعة لث
ر، وعند عدم ا

صفي لنصف سا
حان النصفي يح
ي إذا تأخر مقدا
طبق اللوائح الخ

ث في بداية الف
ف واألبحاث و
الموعد المحدد

المتحان النصفي

قل في التكاليف

صية طالب ألدا

مواعيد تسل أو

عميد الك          
د/مشعل ا       

W 15٠ 
٠ 

 النظام السياسي

حكم في الجمھو
( 

 المقرر.

% من المحاض٧
وغياببحضور

 الحرمان من م

حاضرة إذا تأخ
قرمن أستاذ الم

ن االمتحان النص
ن حضور االمتح
المتحان النھائي
تحان النھائي تط

تكاليف واألبحا
ط لتنفيذ التكاليف

م التكاليف عن 

ب بالغش في اال

ب بالغش أو النق

ص ينتحل شخص

ستخدام الموبايل

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

5- W1٦ 

ي

م،٢٠٢٠ويل،
.٣والنشر، ط

، نظام الح٢٠١٤
    (إن وجدت)

 مقرر.

ت المتبعة في ا
يات التعليمية:
٧٥ب بحضور

المقرر تقريرا ب
% ويتم إقرار

   
لب حضور المح
ت يحذر شفوياً م

خر الطالب عن
يب الطالب عن
طالب بدخول اال
طالب عن االمت

 
 المقرر نوع الت
 المقرر الضوابط
طالب في تسليم

وت قيام الطالب

وت قيام الطالب

وت وجود شخص

ت أخرى مثل اس

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

  ار النھائي

 اإلجمالي

  تعلم:لا صادر

 :رئيسة
محمد علي الطو
ألمين للطباعة و

  مساعدة
٤حمد الكبسي، 
ونية وإنترنت:
طة بمفردات الم

ضوابط والسياسات
 حضور الفعالي

يلتزم الطالب -
يقدم أستاذ ا -

%٢٥الغياب 
 ضور المتأخر: 

يسمح للطالب -
ثالث مرات

 ط االمتحان: 
في حال تأخ -
في حال تغي -
يسمح للطال  -
إذا تغيب الط -

ف واألبحاث: 
يحدد أستاذ -
يبين أستاذ ا -
إذا تأخر الط -
  
في حال ثبو -

في حال ثبو -
  ال: 

في حال ثبو -
  ت أخرى: 

أي سياسات -

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

االختبا4

V.مص

المراجع الر
د. ناصر م .١

صنعاء، األ
المراجع الم

د. أحمد مح .١
مواد إلكترو
لمراجع المرتبط

VI.الض

١.  

سياسة
-
-

٢.  
الحض 

-

٣.   

ضوابط
-
-
-
-

٤.  

التكاليف
-
-
-

٥.  
الغش:
-
-

٦.  
االنتحا
-

٧.  
سياسات
-

رئي  
د/صال

١

١

ال

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

 



 
 ة  
 س

 س

 ع

 

ي 
ب 
ر 

 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

 

الخميس  اء

   

 منية

المجموع
ريب

 ٣
 ي الثاني

 

 

 القتصاد

ره في مرحلتي
سمية (األحزاب
عالت في إطار

     ان الجودة
      

/ أسبوعيا)٣( 

األربعا   الثاء

 

الجمھورية اليم
POL1 

تدرعملي
 

لفصل الدراسي
لوم السياسية

 يوجد
 علوم سياسية

  العربية
وااللية التجارة 

 اليمني، وتطو
كونات غير الرس
ية، وأبرز التفاع

وضما األكاديمي
دى العماد

 

( عات المكتبية

الثال  االثنين

  

ظام الحكم في ا
102
 الساعات

عسمنار
  

ستوى األول / ال
مبادئ العلو
ال ي
بكالوريوس
اللغة
رم الجامعي، كلي

لنظام السياسي
ورية، وكذا المك
 الناحية الواقعي

  عية.
 ، التحالفات.

.  

  

مركز التطوير
د/ھد 

 حكم في اليمن

الساع

 ت األحد

  

نظ

 نظري
 

المس

الحر

وتعريفه ببيئة ال
 للقواعد الدستو
كيبة النظام من

ستورية) والواقع
خابات، الحوار،

  ي.
  العامة.

لسياسي اليمني.

  ل الوطني.

 كلية
 الريفي

 مقرر نظام الح

السبت

  
 

 

نظام الحكم، و
لدستورية وفقا
 الدينية)، وترك

 صراع).

  أن:  على
 السياسية.

ن النظرية (الدس
ي وتحديدا االنتخ
ي الواقع العملي
في االنتخابات ا

ن منھا النظام ال
 
 

  ياسية اليمنية.
عالمية في العمل

عميد الك          
د/مشعل ا       

نموذج خطة

د علي الطويل

٧٧٤٣٣٣  

  

:  
  رر:

ريس المقرر:

ھيم الرئيسية لن
بين مؤسساته ال
عات والتيارات

ت، الحوار، الص

قادراًن الطالب
تبطة بالسلطة ا

  سي اليمني.
ي من الناحيتين
السياسي اليمني
الدستور عنه في
من االستمرار ف

سمية التي يتكون
الواقع العملي.
مھورية اليمنية
ظام والحياة السي
سة التجارب الع

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

  :س المقرر

د. ناصر محمد

٦٤٩

  المقرر:

  

  لمقرر:

  لدراسي:
دراسة المقرر:
ة لدراسة المقر
لتي يتم فيھا تد

  
  ر:

 راسي:
 الطالب بالمفا
لنظام والعالقة ب
لمدني، الجماع
خابات، التحالفات

 ودة للمقرر:
 المقرر يسكون
ع المفاھيم المر
ئة النظام السياس
 السياسي اليمني
ي اطار النظام ا
كيبة النظام في
صراع بالرغم م

  بي في اليمن.
مية وغير الرس
سي اليمني في ا
سياسي في الجم
مستمر لفھم النظ
تطوعي لممارس

 

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

مات عن مدرس

م د

 م الھاتف

كتروني

مات عامة عن
  لمقرر:

لمقرر ورقمه:

عات المعتمدة لل

توى والفصل ال
لبات السابقة لد
لبات المصاحبة
مج/ البرامج ال
دريس المقرر:
 تدريس المقرر

المقرر الدر  ف
رر إلى تزويد
حدة، وتركيب الن

المجتمع ال مات
ي اليمني (االنتخ

ت التعلم المقصو
من دراسة ھذا
شكل دقيق ومقنع
عرفة والفھم لبيئ
 تركيبة النظام
يات التي تتم في
ب اختالف ترك
ب حضور الص
زبيبة العمل الح

مؤسسات الرسم
مه للنظام السياس
ر عن النظام الس
تعليم الذاتي المس
مالءه العمل التط

 
 
 

ك
ق

   يس القسم
صالح المقطري

 

I. معلوم

 االسم

المكان ورقم

اإللكالبريد   

II.معلوم
اسم ال.١
رمز ا.٢

الساع.٣

المستو.٤
المتطل.٥
المتطل.٦
البرنام.٧
لغة تد.٨
مكان.٩

III.وصف
يھدف ھذا المقر
التشطير والوح
السياسية، منظم
النظام السياسي

IV.مخرجات
بعد االنتھاء م 

a1 يوضح بش
 a2يظھر المع
a3 يقارن بين
b1 ُيقّيم العملي
b2 يعلل أسباب
b3 يفسر أسبا
b4 ينتقد تجرب
c1 يصنف الم
c2 يطور فھم
d1 يعد تقارير
d2 يمارس الت
d3 يشارك زم

رئي  
د/صال

ي
ا
ا
ا

V



 
 ة  
 س

 ة

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

لساعات الفعلية

3 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

٦ 

٣ 

٣ 

     ان الجودة
      

ال  األسبوع

W1 

W2 

W3 

W4-W5

W6 

W7 

W8 

W9 

W10 

W11 

W12 

W13 

وضما األكاديمي
دى العماد

ا

ن 

من 

١ - 

خرى

  ب).
5 

  ن.

 ة العملية

سيم 
ييم 

لمؤتمر 
لمؤتمر 

  

مركز التطوير
د/ھد 

  صيلية

لسلطة:
سي

شمالي من اليمن

جنوبي من اليم

٩٩٠ية اليمنية 

 المرجعية األخر

 (مجلس النواب
   النواب.

  نواب

  لجمھورية.

  ة.

سياسية في اليمن

  ن.

  عملي
سي من الناحية

النتخابات، التقس
ل االنتخابي، تقي

 التحالف بين ا
 التحالف بين ا

 ك.

 كلية
 الريفي

لمواضيع التفص

ي تطلق على الس
م، النظام السياس
ي في الشطر الش

  م.١٩٩
ي في الشطر الج

  م.١٩
ي في الجمھوري

يمنية والوثائق

  ريعية.
يعية في ج. ي
وظائف مجلس

 
ضاء مجلس الن

نصب رئيس الج

  كومة).

سلطة القضائية
  ئية في اليمن.

  ضائية.
  ضاة.

  ي

والتنظيمات الس

  الحزبي.ل
حزبي في اليمن

ي في الواقع الع
في النظام السياس

لعامة، إدارة اال
نتخابي، السجل

.( 
ر واالشتراكي،
للقاء المشترك،

واللقاء المشترك

عميد الك          
د/مشعل ا       

ال

يم الرئيسية التي
مة، نظام الحكم
 النظام السياسي

(٩٠ – ١٩١٨
 النظام السياسي

(٩٠ –١٩٦٧
 النظام السياسي

٢  

ر الجمھورية الي

ف السلطة التشر
ب السلطة التشر
ت البرلمانية. و
مجلس النواب.

ات وحقوق أعض
   الجمھورية.

م الدستوري لمن
  س الشورى.

س الوزراء (الحك
  ة المحلية.

استقالل السزات
 السلطة القضائ
ت السلطة القض
ات وحقوق القض

اختبار نصفي

وتطور القوى و
  ية الحزبية.

ر القانوني للعمل
جربة العمل الح

ة النظام السياسي
وزيع السلطة في

االنتخابات اف
ابي، النظام االن
ابات في اليمن)
لف بين المؤتمر
صالح، تحالف ال

 ار هللا).
ر بين المؤتمر و

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

  ر

سي
المفاھي
الحكوم

سي

تطور
(سابقا)
تطور

(سابقا)
تطور
٢٠٢٠

دستوررية

سي

ية)

تعريف
تركيب
الدورا
عمل م
حصانا

ة

رئاسة
التنظيم
مجلس
مجلس
السلطة

ة

مرتكز
تطور

مكونات
حصانا

سمية
سية)

نشوء
التعددي
اإلطار
تقييم تج

سي
ية

تركيبة
سمة تو

الت:
مة)

(تعريف
االنتخا
االنتخا

سية
(التحال
واإلص
صاوأن

الحواري

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 لمقرر:

 :ي

وحدات المقرر

السياسم النظام 

ر النظام السياسي
ي 

رجعية الدستور

ية النظام السياس
 اليمني: 

لسلطة التشريعي

السلطة التنفيذية

لسلطة القضائية

سسات غير الرس
ألحزاب السياسي

ية النظام السياس
يمني من الناحي
 الواقعية

مليات والتفاعال
النتخابات العام

تحالفات السياسي

لحوار السياسي

 
 
 

ك
ق
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V. محتوى ا

الجانب النظري

و  الرقم

مفھوم 1

2 
تطور
اليمني

 المر 3

4 
ُبنية

 (ال

 ا 5

 ال 6

7 

٨ 
المؤس
 (األ

٩ 
ُبنية
الي

١٠
 العم
 (اال

 الت10

 ا11

رئي  
د/صال

ا



 
 ة  
 س

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

3 

3 

3 
4٨ 

ة  قاعة بطريق
ب باالستماع 

تاذ أو  ب واالس

وم بعرضه  يق
  فة.

ا، أو مشكلة  م

ع   تكليف جمي

ات  تعلم بمھم

بيه   موقف ش
لوك  رات وس

  يم النھائي)

     ان الجودة
      

W14 

W15 

W16 
1٦ 

 الطالب في الق
وم في الطالب يق

ب ين الطال واء ب

م ي رر ومن ث مق
لسياسية المختلف
 حول قضية م

  التقييم.
د وقد يكون يتم

دمج الم ث ين ي

تعلم من يره للم
را مص دور وق

 الدرجة

١٠ 

١٠ 

٢٠ 

  وزن النسبي
ى درجة التقويم

١٠% 
١٠%  

وضما األكاديمي
دى العماد

 تخدامھا

 لجمع كبير من
ذي ي ي الوقت ال

  ة .
المحاضرة سو

  وجيھه.
ردات المق ى مف
جاالت العلوم ال
لديھم من أفكار
ضغوط النقد وا
، وبشكل منفرد

  ع مختلف.
يم بحي ة التعل ملي

وفير تم ت ع ي لواق
تقم ي ي ه لك  في

الو
سبة الدرجة إلى

  

مركز التطوير
د/ھد 

  ير.
  ة

  ة.

صف كيفية است

رية للمقررات
سبورة احيانا في
حظات البسيطة
ر داخل ا و أكث
ف االستاذ وتو
 كامل في احدى
موضوع في مج
ى طرح كل ما ل

ضرة بعيدا عن ض
ضوع محدد سلفاً،
طالب مشروع
ءات إلدارة عم

  رفية والعقلية.
 معطياته مع ال
تم وضعه ث ي

  سبوع

W

W1-

(نس رجة
١٠
١٠  

 كلية
 الريفي

  ي الشامل.

ي مرحلة التشطي
ي مرحلة الوحدة

األساسيةاطنين
  مواطنين.

عات

وص

 المعارف النظر
مع استخدام الس
ض الطالب المالح
ين طرفين أو  ب
سھم تحت إشرا
ب اجراء بحث ك
 نقاش حول الم

الطالب علىع
ي اثناء المحاض
ذ دراسة موضو
 وقد يكون لكل
راء ن االج ة م ع
 وقدراته المعر
ياسي ما تتشابه

ث ة، حي ة الواقعي
  وقع سلوكه.

األسب

W8 

W12 

 

الدر والتاريخ

٠
 ٠

عميد الك          
د/مشعل ا       

ر الحوار الوطني
   موفنبيك

ع السياسي في
ع السياسي في

حقوق الموا -
واجبات الم -

  

ألسابيع والساع

ايضاح وشرح
ن قبل االستاذ م
وقد يدون بعض
التفاعل اللفظي

أنفسمن الطالب
يقة اسناد لطالب
الطالب واثارة
التفاعل وتشجيع
 عليھم جميعا في
 كل طالب تنفيذ
مشروع واحد،
اع مجموع  اتب
ناسب وحاجاته
افتعال واقع سي
ية اة السياس لحي
مراد تحليل وتو

  يف

 ر

 ضرات

لتقويم/ اليوم و

W8
W1-W12

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

مؤتمر
حوار

ي
الصرا
الصرا

-
-

 إجمالي األ

 يس:

وفيھا يتم 
مباشرة من
بھدوء ، و
وفيھا يتم 
بين عدد م

 
وھي طري
علي بقية
وفيھا يتم 
ما تطرح
يطلب من
الطالب بم
تم ا ي وفيھ
تعليمية تتن
وفيھا يتم 
ف ال بمواق
الطرف الم

النشاط/ التكلي

إعداد تقرير

حضور المحاض

 مالي

موعد ا يم

  ات

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

لصراع السياسي

ق وواجبات 
 طنين

 بار النھائي

اتيجيات التدريس

  ية التدريس

  حاضرة

  والمناقشة

 كاليف البحثية

  ف الذھني

  ع فردية 

   الذاتي

  حاكاة

   والتكليفات:

ح

اإلجم

  علم:

ضوعات التقوي

  إعداد تقرير
ضور المحاضرا
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ق
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 ال12

13
حقوق
المواط

االختب14

 

استرا

استراتيجي

المح

الحوار و

المھام والتك

العصف

مشاريع

التعلم

المح

 

VI. األنشطة

  الرقم

1  

٢ 

VII.  التعتقييم

موض الرقم

١.
حض.٢

رئي  
د/صال

I

I



 
 ة  
 س

 

 

رئيس الجامعة  
د/القاسم العباس  

والعمليات)، 

تجاوز الغياب 

عن ثالث مرات

 ج الحالة.

 

 

  ب.

     ان الجودة
      

٢٠%  
٦٠% 

١٠٠%  

ة، التفاعالت و

تحان في حال ت

 تأخر زيادة عن

  ه بالدخول.
ه مناسباً لعالج

 

خر في تسليمه.

  ؤون الطالب.
ذلك.خصصة ل

ة شؤون الطالب

وضما األكاديمي
دى العماد

التاريخي، الُبنية

 باعة والنشر

من دخول االمت

 الدراسي، وإذا
    

مقرر السماح له
 أن يتخذ ما يرا
 بدء االمتحان.

 في الكلية.

  يد تسليمھا.

تكليف الذي تأخ

عليه الئحة شؤ
من الدرجة المخ

عنه تطبق الئحة

  ..إلخ.

  

مركز التطوير
د/ھد 

٢٠ 
٦٠

١٠  

يمنية (التطور ا

للطباء، األمين 

ويحرم الطالب 

ات في الفصل
ل المحاضرة. 

 يحق ألستاذ الم
 ألستاذ المقرر

) دقيقة من٢٠
ظام االمتحان ف

ل، ويحدد مواعي
 يمھا.

رم من درجة الت

 النھائي تطبق 
ألبحاث يحرم م

المتحان نيابة ع

ليف واألبحاث 

 كلية
 الريفي

٠
٠

٠

ي الجمھورية الي

ة اليمنية، صنعا

  ت.
طالب للقسم، و

.  

ساعة لثالث مر
 يمنع من دخول

 لنصف ساعة
 النصفي يحق
 تأخر مقدار (
ائح الخاصة بنظ

في بداية الفصل
واألبحاث وتسلي
عد المحدد يحر

حان النصفي أو
ي التكاليف واأل

ة طالب ألداء اال

عيد تسليم التكالي

عميد الك          
د/مشعل ا       

W8  
W16

ظام السياسي في

 في الجمھورية

  رر:

 من المحاضرات
ضور وغياب الط
ن مجلس القسم

ذا تأخر ربع س
ند عدم االلتزام

النصفيمتحان
ضور االمتحان
حان النھائي إذا
ھائي تطبق اللوا

يف واألبحاث ف
تنفيذ التكاليف و
كاليف عن المو

غش في االمتح
غش أو النقل في

ينتحل شخصية

موبايل أو مواع

 صنعاء
  واالقتصاد
 د والمالية
 القتصاد

الجودةد لشئون
صر الطويل

 
 ي

المجموع

 تعلم:

م، النظ٢٠٢٠ 
 .٣شر، ط

، نظام الحكم٢

لمتبعة في المق

  
%٧٥حضور

رر تقريرا بحض
رار الحرمان من

 
ور المحاضرة إ
اذ المقرر، وعن
ت واالمتحانات:
لطالب عن االم
الطالب عن حض
ب بدخول االمتح

االمتحان النھن 
 :األبحاث

قرر نوع التكالي
رر الضوابط لت

تسليم التكب في

قيام الطالب بالغ
قيام الطالب بالغ

وجود شخص ي

مثل استخدام الم

جامعة ص
كلية التجارة و
قسم االقتصاد
برنامج اال

نائب العميد      
د/ناص  

 اختبار نصفي
الختبار النھائي

التمصادر  
  ي:

 علي الطويل،
ن للطباعة والنش

٢٠١٤الكبسي، 

ط والسياسات ال

ضور والغياب:
يلتزم الطالب بح
يقدم أستاذ المقر

% ويتم إقر٢٥
 ضور المتأخر:

 للطالب حضو
 شفوياً من أستا
ابط االختبارات
في حال تأخر ال
في حال تغيب ا
ال يسمح للطالب
غيب الطالب عن
او فات / المھام

يحدد أستاذ المقر
يبين أستاذ المقر
إذا تأخر الطالب

 ش:
في حال ثبوت ق
في حال ثبوت ق

  حال:

في حال ثبوت و
  سات أخرى:

سياسات أخرى م
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٣.
اال.٤

 

VIII.
المرجع الرئيسي
د. ناصر محمد
صنعاء، األمين
د. أحمد محمد 

الضوابط -١

١.

الحض 
ي -
ي -

٥

٢.
الحض
يسمح
يحذر

٣.

ضوا 
ف -
ف -
ال -

إذا تغ

٤.

التكليف
ي -
ي -
إ -

٥.
الغش 
ف -
ف -

٦.
االنتح

ف -

٧.
سياس 

أي س
 

رئي  
د/صال

ا
د
ص
د

 


