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 قسم اإلحصاء والمعلومات
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 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 مواصفات مقرر نظام الحكم فً الٌمن
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 نظام الحكم فً الٌمن :اسم المقرر  .1

 POL1102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 / الفصل الدراسً الثانً ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً:   .4

 مبادئ العلوم السٌاسٌة    المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد    المتطلبات المصاحبة:  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة   لغة تدرٌس المقرر:  .8

 إنتظامفصلً/   نظام الدراسة:  .9

 د. ناصر محمد علً الطوٌل       مواصفات المقرر:معد   .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

لنظام الحكم، وتعرٌفه ببٌئة النظام السٌاسً الٌمنً، وتطوره فً مرحلتً  الرئٌسة تزوٌد الطالب بالمفاهٌم إلى ٌهدف هذا المقرر 
ن مؤسساته الدستورٌة وفقا للقواعد الدستورٌة، وكذا المكونات غٌر الرسمٌة التشطٌر والوحدة، وتركٌب النظام والعالقة بٌ

)األحزاب السٌاسٌة، منظمات المجتمع المدنً، الجماعات والتٌارات الدٌنٌة(، وتركٌبة النظام من الناحٌة الواقعٌة، وأبرز التفاعالت 
 لصراع(. فً إطار النظام السٌاسً الٌمنً )االنتخابات، التحالفات، الحوار، ا

 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ٌسكون الطالب قادراً على 
a1  .ٌوضح بشكل دقٌق ومقنع المفاهٌم المرتبطة بالسلطة السٌاسٌة 

 a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 
a3 ٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والواقعٌة.ٌقارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من الناح 
b1 .ٌّم العملٌات التً تتم فً اطار النظام السٌاسً الٌمنً وتحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات  ٌُق
b2 .ًٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام فً الدستور عنه فً الواقع العمل 
b3 ابات العامة.ٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار فً االنتخ 
b4 .ٌنتقد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 
c1 .ًٌصنف المؤسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً ٌتكون منها النظام السٌاسً الٌمن 
c2 .ًٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً فً الواقع العمل 
d1 ٌعد تقارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
d2 المستمر لفهم النظام والحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة.ٌمارس التعلٌم الذات ً 
d3 .ًٌشارك زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب العالمٌة فً العمل الوطن 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
فهم للمفاهٌم والنظرٌات الالزمة ظهر المعرفة والٌُ 

 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.
a1  ٌوضح بشكل دقٌق ومقنع المفاهٌم المرتبطة بالسلطة

 السٌاسٌة. 
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A2 
لحقل العلوم  الرئٌسة العلمٌة للفروع  سسٌشرح األ
 .السٌاسٌة

a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 

A3 
رف االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة ٌُع

 السٌاسٌة.
 a3  ٌقارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من الناحٌتٌن

 النظرٌة )الدستورٌة( والواقعٌة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
العلمٌة لفهم الظواهر  دواتٌوظف المناهج واأل

 والمؤسسات السٌاسٌة.
 b1  ًٌّم العملٌات التً تتم ف اطار النظام السٌاسً الٌمنً ٌُق

 وتحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.

B2 
حدا  ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واإل

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.
 b2  ًٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام فً الدستور عنه ف

 الواقع العملً.

B3 
ٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة ٌحلل األزمات والتحوالت السٌاس

 والدولٌة.

b3  ًٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار ف
 االنتخابات العامة.

b4 .ٌنتقد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ة العامة دارٌقدم مقترحات حلول للمش السٌاسٌة واإل

 وٌقدم مقترحات للتعامل معها.
c1 ف المؤسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً ٌتكون ٌصن

 منها النظام السٌاسً الٌمنً.

C2 
ٌطبق نظرٌات ومناهج البح  على قضاٌا السٌاسٌة 

 العربٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
c2 .ًٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً فً الواقع العمل 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
ال السٌاسً فً ترشٌد أداء ٌوظف مهارات االتص

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.
d1 ٌعد تقارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 

D2 
ٌشارك فً إعداد برامج العمل السٌاسً 

 ة الحوار والتفاوض.إداروالدبلوماسً و
d2  ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم النظام والحٌاة السٌاسٌة

 ٌة.الٌمن

D3 
ملتزماً أحد ٌعمل مع زمالءه بروح الفرٌق الو

 بأخالقٌات المهنة.
d3  ٌشارك زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب العالمٌة

 فً العمل الوطنً.

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌوضح بشكل دقٌق ومقنع المفاهٌم المرتبطة
 بالسلطة السٌاسٌة. 

 المحاضرة 
 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفهٌة -

 a2 ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاس
 الٌمنً.

 ة.المحاضر 

 الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة -

a3  ٌقارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من
 الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والواقعٌة.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحرٌرٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة -

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( بثانٌا: ربط م

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1  ٌّم العملٌات التً تتم فً اطار النظام ٌُق
السٌاسً الٌمنً وتحدٌدا االنتخابات، 

 الحوار، التحالفات.

 .المحاضرة 

  والمناقشةالحوار 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 
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b2  ًٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام ف

 الدستور عنه فً الواقع العملً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 لمهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

b3  ٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم
 من االستمرار فً االنتخابات العامة.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 ٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفرد 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

b4 .ٌنتقد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: ربط مخرجات تعلم الم

مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة 
 والعملٌة

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة

c1  ٌصنف المؤسسات الرسمٌة وغٌر
الرسمٌة التً ٌتكون منها النظام 

 السٌاسً الٌمنً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 لتكالٌف ومجموعات العملالمهام وا 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

c2  ًٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً ف
 الواقع العملً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 ٌف الفردٌة والجماعٌة.تقٌٌم التكال 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر

d1  ًٌعد تقارٌر عن النظام السٌاسً ف
 الجمهورٌة الٌمنٌة

  ومجموعات العمل.المهام والتكالٌف 

 الحوار والمناقشة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

d2  ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم
 النظام والحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة

 .المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 الحوار والمناقشة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 ٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة.تق 

d3  ًٌشارك زمالءه العمل التطوع
لممارسة التجارب العالمٌة فً العمل 

 الوطنً

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكالٌف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحرٌرٌة 

 .تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة 

 .تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة 

 

III. قرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات مواضٌع الم
 المعتمدة لها.  

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                         أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 لتفصٌلٌةالمواضٌع ا

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم النظام 

 السٌاسً
 التً تطلق على السلطة: الرئٌسة المفاهٌم 

 الحكومة، نظام الحكم، النظام السٌاسً
1 3 a1 a2 b1 b2  
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2 
تطور النظام 

 السٌاسً الٌمنً 

تطور النظام السٌاسً فً الشطر الشمالً 
 م.9111 – 9191ا( من الٌمن )سابق

تطور النظام السٌاسً فً الشطر الجنوبً 
 م.9111 –9191من الٌمن )سابقا( 

تطور النظام السٌاسً فً الجمهورٌة 
 0101 - 9111الٌمنٌة 

1 3 

a1 a2 b1b2 

 المرجعٌة الدستورٌة 3
دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والوثائق 

اآلخرىالمرجعٌة   
1 3 

a1 a2 c1 c2 

4 
لسٌاسً ُبنٌة النظام ا

 الٌمنً: 
 )السلطة التشرٌعٌة(

 تعرٌف السلطة التشرٌعٌة.
تركٌب السلطة التشرٌعٌة فً ج. ي 

 )مجلس النواب(.
الدورات البرلمانٌة. وظائف مجلس 

 النواب.
 عمل مجلس النواب.
 مجلس النواب أعضاء حصانات وحقوق 

9 3 

 b2 b3 c1 c2 

 السلطة التنفٌذٌة 5

 رئاسة الجمهورٌة.
لدستوري لمنصب رئٌس التنظٌم ا

 الجمهورٌة.
 مجلس الشورى.

 مجلس الوزراء )الحكومة(.
 السلطة المحلٌة.

9 3 

a2 b2 b3 c1 c2  

 السلطة القضائٌة 6

 مرتكزات استقالل السلطة القضائٌة.
 تطور السلطة القضائٌة فً الٌمن.

 مكونات السلطة القضائٌة.
 حصانات وحقوق القضاة.

1 3 

a2 b2 b3 c1 c2 

7 
ؤسسات غٌر الم

 الرسمٌة
 )األحزاب السٌاسٌة(

نشوء وتطور القوى والتنظٌمات السٌاسٌة 
 فً الٌمن.

 التعددٌة الحزبٌة.
 اإلطار القانونً للعمل الحزبً.

 تقٌٌم تجربة العمل الحزبً فً الٌمن.

1 3 

c1 c2 b2 

8 
ُبنٌة النظام السٌاسً 
الٌمنً من الناحٌة 

 الواقعٌة
 1 3 

 

9 
العملٌات 

الت:والتفاع  
 (االنتخابات العامة(

ة إدار)تعرٌف االنتخابات العامة، 
االنتخابات، التقسٌم االنتخابً، النظام 
االنتخابً، السجل االنتخابً، تقٌٌم 

 االنتخابات فً الٌمن(.

0 9 

b3 d1 d2 c1 c2 

 التحالفات السٌاسٌة 10

)التحالف بٌن المؤتمر واالشتراكً، 
تحالف التحالف بٌن المؤتمر واإلصالح، 

اللقاء المشترك، التحالف بٌن المؤتمر 
 وأنصار هللا(.

9 3 

b3 d1 d2 c1 c2 

 الحوار السٌاسً 11
 الحوار بٌن المؤتمر واللقاء المشترك.

 مؤتمر الحوار الوطنً الشامل.
 حوار موفنبٌك

9 3 
b3 d1 d2 c1 c2 

 b1 d1 d2 c1 c2 3 1 الصراع السٌاسً فً مرحلة التشطٌر. الصراع السٌاسً 12



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 فً مرحلة الوحدة الصراع السٌاسً

13 
حقوق وواجبات 

 المواطنٌن
 ٌة.ساسحقوق المواطنٌن األ -

 واجبات المواطنٌن. -
1 3 

a1 d1 d2 d3 

 14 41 إجمالً األسابٌع والساعات 
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 امهاإستخدوصف كٌفٌة  التدرٌس إستراتٌجٌة

 المحاضرة
رف النظرٌة للمقررات لجمعع كبٌعر معن الطعالب فعً القاععة بطرٌقعة وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعا

ام السعبورة احٌانعا فعً الوقعت العذي ٌقعوم فعً الطالعب باالسعتماع إسعتخدمع  ستاذمباشرة من قبل األ
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
بعٌن أو  سعتاذل المحاضرة سواء بعٌن الطالعب واألأكثر داخأو وفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن 

 وتوجٌهه. ستاذعدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ

 المهام والتكالٌف البحثٌة
بح  كامل فً احدى مفردات المقرر ومن ثم ٌقوم بعرضه علً إجراء لطالب  إسناد وهً طرٌقة 
 اسٌة المختلفة.نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌإثارة بقٌة الطالب و

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا فً 

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

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
ة عملٌة التعلٌم بحٌ  ٌندمج المعتعلم بمهمعات تعلٌمٌعة دارإلاإلجراءات وفٌها ٌتم اتباع مجموعة من 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
ً معا تتشعابه معطٌاتعه معع الواقعع ٌعتم تعوفٌره للمعتعلم معن موقعف شعبٌه وفٌها ٌتم افتعال واقعع سٌاسع

بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌ  ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتقمص دور وقرارات وسلوك الطرف 
 المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

IV. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تقرٌر عن مؤسسة من مؤسسات اعداد 

 الدولة
a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 c1 c2 W8 91 

 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 d1 W1-W12 91 حضور المحاضرات 2

 01 اإلجمالً

 

V. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
إلى نسبة الدرجة 

درجة التقوٌم 
  النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

W8 91 91% التقرٌر إعداد 1  b3 d1 d2 c1 c2 

W1-W12 91 91% حضور المحاضرات 2  a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 

W8 01 01% اختبار نصفً 3  a1 a2 a3 b1 b0 b3 c1 c2 
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%911 911 اإلجمالً   

 

VI. تعلم:لمصادر ا 

 

 :المراجع الرئٌسة

م، النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة )التطور التارٌخً، الُبنٌة، التفاعالت والعملٌات(، 4242. ناصر محمد علً الطوٌل، د
 .3للطباعة والنشر، ط األمٌنصنعاء، 

 المراجع المساعدة

 رللطباعة والنش األمٌن، نظام الحكم فً الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء، 0192محمد الكبسً،  أحمدد.  .9

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 علي الدين هالل، نفين مسعد، النظم السياسية العربية، قضايا االستمرار والتغيير، على الرابط

6788.pdf-kupd-ebooks.org-dfp-library.net/files/download-https://books 

 

VII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

9.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 

 % من المحاضرات.17ٌلتزم الطالب بحضور  -

المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز  أستاذٌقدم  -
 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 07الغٌاب 

0.  

   الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  -
 المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذثال  مرات ٌحذر شفوٌاً من 

3.  

 ضوابط االمتحان: 

 المقرر السماح له بالدخول. ستاذعن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألفً حال تأخر الطالب  -

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

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.01ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

2.  

 : بحا التكالٌف واأل

 فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. بحا المقرر نوع التكالٌف واأل أستاذٌحدد  -

 وتسلٌمها. بحا المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واأل أستاذٌبٌن  -

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

7.  

 الغش: 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -

 .ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك بحا النقل فً التكالٌف واألأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

9.  
 االنتحال: 

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

1.  
 سٌاسات أخرى: 

 ..إلخ. بحا مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل  -

 
  

https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-kupd-6788.pdf
https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-kupd-6788.pdf
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 نموذج خطة مقرر نظام الحكم فً الٌمن
 

I. رمعلومات عن مدرس المقر: 

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

 المكان ورقم الهاتف 112333921 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

ًلكترونالبرٌد اإل         

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 نظام الحكم فً الجمهورٌة الٌمنٌة اسم المقرر:  .4

 POL1102 :رمز المقرر ورقمه  .4

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

     3 

 / الفصل الدراسً الثانً ألولالمستوى ا المستوى والفصل الدراسً:  .1

 مبادئ العلوم السٌاسٌة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر:  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة برنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر:ال  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 الحرم الجامعً، كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

ببٌئة النظام السٌاسً الٌمنً، وتطوره فً مرحلتً  لنظام الحكم، وتعرٌفه الرئٌسة تزوٌد الطالب بالمفاهٌم إلى ٌهدف هذا المقرر 
التشطٌر والوحدة، وتركٌب النظام والعالقة بٌن مؤسساته الدستورٌة وفقا للقواعد الدستورٌة، وكذا المكونات غٌر الرسمٌة 

الواقعٌة، وأبرز التفاعالت )األحزاب السٌاسٌة، منظمات المجتمع المدنً، الجماعات والتٌارات الدٌنٌة(، وتركٌبة النظام من الناحٌة 
 فً إطار النظام السٌاسً الٌمنً )االنتخابات، التحالفات، الحوار، الصراع(. 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ٌسكون الطالب قادراً على 
a1 .ٌوضح بشكل دقٌق ومقنع المفاهٌم المرتبطة بالسلطة السٌاسٌة  

 a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 
a3 .ٌقارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والواقعٌة 
b1 .ٌّم العملٌات التً تتم فً اطار النظام السٌاسً الٌمنً وتحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات  ٌُق
b2 ف تركٌبة النظام فً الدستور عنه فً الواقع العملً.ٌعلل أسباب اختال 
b3 .ٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار فً االنتخابات العامة 
b4 .ٌنتقد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 
c1 .ًٌصنف المؤسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة التً ٌتكون منها النظام السٌاسً الٌمن 
c2 ٌاسً الٌمنً فً الواقع العملً.ٌطور فهمه للنظام الس 
d1 ٌعد تقارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
d2 .ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم النظام والحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة 
d3 .ًٌشارك زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب العالمٌة فً العمل الوطن 
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

 مفهوم النظام السٌاسً 1
التً تطلق على السلطة: الرئٌسة المفاهٌم   

 الحكومة، نظام الحكم، النظام السٌاسً
W1 3 

2 
تطور النظام السٌاسً 

 الٌمنً 

تطور النظام السٌاسً فً الشطر الشمالً من الٌمن 
 م.9111 – 9191)سابقا( 

تطور النظام السٌاسً فً الشطر الجنوبً من الٌمن 
 م.9111 –9191)سابقا( 

 - 9111تطور النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
0101 

W2 3 

اآلخرىدستور الجمهورٌة الٌمنٌة والوثائق المرجعٌة  المرجعٌة الدستورٌة 3  W3 3 

4 
ُبنٌة النظام السٌاسً 

 الٌمنً: 
لتشرٌعٌة()السلطة ا  

 تعرٌف السلطة التشرٌعٌة.
 تركٌب السلطة التشرٌعٌة فً ج. ي )مجلس النواب(.

 الدورات البرلمانٌة. وظائف مجلس النواب.
 عمل مجلس النواب.
 مجلس النواب أعضاء حصانات وحقوق 

W4-W5 6 

 السلطة التنفٌذٌة 5

 رئاسة الجمهورٌة.
 التنظٌم الدستوري لمنصب رئٌس الجمهورٌة.

 الشورى. مجلس
 مجلس الوزراء )الحكومة(.

 السلطة المحلٌة.

W6 3 

 السلطة القضائٌة 6

 مرتكزات استقالل السلطة القضائٌة.
 تطور السلطة القضائٌة فً الٌمن.

 مكونات السلطة القضائٌة.
 حصانات وحقوق القضاة.

W7 3 

 W8 3 اختبار نصفً 7

1 
المؤسسات غٌر 

 الرسمٌة
 )األحزاب السٌاسٌة(

 تطور القوى والتنظٌمات السٌاسٌة فً الٌمن.نشوء و
 التعددٌة الحزبٌة.

 اإلطار القانونً للعمل الحزبً.
 تقٌٌم تجربة العمل الحزبً فً الٌمن.

W9 3 

1 
ُبنٌة النظام السٌاسً 
الٌمنً من الناحٌة 

 الواقعٌة

 تركٌبة النظام السٌاسً فً الواقع العملً
 الناحٌة العملٌة سمة توزٌع السلطة فً النظام السٌاسً من

W10 3 

91 
 العملٌات والتفاعالت:
 (االنتخابات العامة(

ة االنتخابات، التقسٌم إدار)تعرٌف االنتخابات العامة، 
االنتخابً، النظام االنتخابً، السجل االنتخابً، تقٌٌم 

 االنتخابات فً الٌمن(.
W11 9 

 التحالفات السٌاسٌة 10
التحالف بٌن المؤتمر )التحالف بٌن المؤتمر واالشتراكً، 

واإلصالح، تحالف اللقاء المشترك، التحالف بٌن المؤتمر 
 وأنصار هللا(.

W12 3 

 W13 3 الحوار بٌن المؤتمر واللقاء المشترك. الحوار السٌاسً 11
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 مؤتمر الحوار الوطنً الشامل.
 حوار موفنبٌك

 الصراع السٌاسً 12
 الصراع السٌاسً فً مرحلة التشطٌر.

 ٌاسً فً مرحلة الوحدةالصراع الس
W14 3 

13 
حقوق وواجبات 

 المواطنٌن
 ٌة.ساسحقوق المواطنٌن األ -

 واجبات المواطنٌن. -
W15 3 

 W16 3  االختبار النهائً 14

 41 19 إجمالً األسابٌع والساعات 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 امهاإستخدوصف كٌفٌة  التدرٌس إستراتٌجٌة

 المحاضرة
شرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقعة وفٌها ٌتم اٌضاح و
ام السبورة احٌانا فً الوقت العذي ٌقعوم فعً الطالعب باالسعتماع إستخدمع  ستاذمباشرة من قبل األ

 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  سعتاذأكثعر داخعل المحاضعرة سعواء بعٌن الطالعب واأل أووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طعرفٌن 

 وتوجٌهه. ستاذبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ

 المهام والتكالٌف البحثٌة
بح  كامل فً احدى مفعردات المقعرر ومعن ثعم ٌقعوم بعرضعه إجراء لطالب  إسناد وهً طرٌقة 

 علوم السٌاسٌة المختلفة.نقاش حول الموضوع فً مجاالت الإثارة علً بقٌة الطالب و

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا فً 

 مشارٌع فردٌة 
منفرد وقد ٌكون ٌتم تكلٌف جمٌع ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل 
 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
ة عملٌععة التعلععٌم بحٌعع  ٌنععدمج المععتعلم بمهمععات دارإلاإلجععراءات وفٌهععا ٌععتم اتبععاع مجموعععة مععن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقعع ٌعتم تعوفٌره للمعتعلم معن موقعف شعبٌه وفٌها ٌتم افتعال 

بمواقععف الحٌععاة السٌاسععٌة الواقعٌععة، حٌعع  ٌععتم وضعععه فٌععه لكععً ٌععتقمص دور وقععرارات وسععلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

I. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل النشاط/ التكلٌف الرقم

 W8 91 إعداد تقرٌر 1

 W1- W12 91 حضور المحاضرات 4

 01  اإلجمالً

 

II. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً

 درجة التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 W8 91 91% إعداد تقرٌر  .4



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 W1-W12 91 91% حضور المحاضرات  .4

 W8 01 01% اختبار نصفً  .3

 W16 91 91% االختبار النهائً  .1

 %911 911 المجموع 

 

III. :مصادر التعلم 

  :الرئٌسالمرجع 
م، النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة )التطور التارٌخً، الُبنٌة، التفاعالت والعملٌات(، 0101د. ناصر محمد علً الطوٌل، 

 .3للطباعة والنشر، ط األمٌنصنعاء، 
 للطباعة والنشر األمٌن، نظام الحكم فً الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء، 0192محمد الكبسً،  أحمدد. 

 

I. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

9.  

 الحضور والغٌاب:  

 % من المحاضرات.17ٌلتزم الطالب بحضور  -

لغٌاب المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز ا أستاذٌقدم  -
  الحرمان من مجلس القسم. إقرار% وٌتم 07

0.  
 الحضور المتأخر:

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثال  مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثال  مرات 
   المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذٌحذر شفوٌاً من 

3.  

 ت واالمتحانات:ضوابط االختبارا 

 المقرر السماح له بالدخول. ستاذفً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق أل -

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

 دقٌقة من بدء االمتحان. (01ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.

2.  

 :بحا األو التكلٌفات / المهام

 فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. بحا المقرر نوع التكالٌف واأل أستاذٌحدد  -

 وتسلٌمها. بحا واأل المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف أستاذٌبٌن  -

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

7.  

 الغش: 

 ن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌه الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً  -

 ٌحرم من الدرجة المخصصة لذلك. بحا كالٌف واألالنقل فً التأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش  -

9.  
 االنتحال:

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

1.  
 سٌاسات أخرى: 

 ..إلخ. بحا مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألأو ام الموباٌل إستخدأي سٌاسات أخرى مثل 

  


