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 مواصفات مقرر نظام الحكم فً الٌمن
 

I.  :معلومات عامة عن الممرر 

 نظام الحكم فً الٌمن :اسم المقرر  .1

 POL1102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى األول / الفصل الدراسً الثانً 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

 فصلً/ انتظام  نظام الدراسة:  .9

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

    تارٌخ اعتماد مواصفات الممرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

لنظام الحكم، وتعرٌفه ببٌئة النظام السٌاسً الٌمنً، وتطوره  الرئٌسةتزوٌد الطالب بالمفاهٌم  إلىٌهدف هذا الممرر 
فً مرحلتً التشطٌر والوحدة، وتركٌب النظام والعاللة بٌن مإسساته الدستورٌة وفما للمواعد الدستورٌة، وكذا 

بة النظام المكونات غٌر الرسمٌة )األحزاب السٌاسٌة، منظمات المجتمع المدنً، الجماعات والتٌارات الدٌنٌة(، وتركٌ
 النظام السٌاسً الٌمنً )االنتخابات، التحالفات، الحوار، الصراع(.  إطارمن الناحٌة الوالعٌة، وأبرز التفاعالت فً 

 

III. :مخرجات التعلم 

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

 a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 
a3 .ٌمارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والوالعٌة 
b1  ًحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.النظام السٌاسً الٌمنً وت إطارٌُمٌّم العملٌات التً تتم ف 
b2 .ًٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام فً الدستور عنه فً الوالع العمل 
b3 .ٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار فً االنتخابات العامة 
b4 .ٌنتمد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 
c1 ٌ ًتكون منها النظام السٌاسً الٌمنً.ٌصنف المإسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الت 
c2 .ًٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً فً الوالع العمل 
d1 ٌعد تمارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
d2 .ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم النظام والحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة 
d3 لعالمٌة فً العمل الوطنً.ٌشارن زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب ا 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1 
ظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات ٌُ 

لبناء معرفة علمٌة فً حمل العلوم الالزمة 
 السٌاسٌة.

a1  ٌوضح بشكل دلٌك وممنع المفاهٌم المرتبطة
 بالسلطة السٌاسٌة. 

A2 
لحمل  الرئٌسةالعلمٌة للفروع  سسٌشرح األ

 .العلوم السٌاسٌة
a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 

A3 
ٌُعرف االتجاهات الحدٌثة فً حمول المعرفة 

 السٌاسٌة.
 a3  ٌمارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من

 الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والوالعٌة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1 
ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر 

 والمإسسات السٌاسٌة.
 b1  ًالنظام السٌاسً  إطارٌُمٌّم العملٌات التً تتم ف

 الٌمنً وتحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.

B2 
ٌفسر العاللات بٌن متغٌرات الظواهر 
واألحداث السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تإثر 

 فٌها.

 b2  ٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام فً الدستور
 عنه فً الوالع العملً.

B3 
المحلٌة ٌحلل األزمات والتحوالت السٌاسٌة 

 واإلللٌمٌة والدولٌة.

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

b4 .ٌنتمد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
دارة ٌمدم ممترحات حلول للمش السٌاسٌة واإل
 العامة وٌمدم ممترحات للتعامل معها.

c1  ًٌصنف المإسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الت
 ٌتكون منها النظام السٌاسً الٌمنً.

C2 
ٌطبك نظرٌات ومناهج البحث على لضاٌا 

 السٌاسٌة العربٌة واإلللٌمٌة والدولٌة.
c2  ٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً فً الوالع

 العملً.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1 
االتصال السٌاسً فً ترشٌد ٌوظف مهارات 

 أداء المإسسات العامة وتوجهات الرأي العام.
d1  ٌعد تمارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة

 الٌمنٌة

D2 
برامج العمل السٌاسً  إعدادٌشارن فً 
 الحوار والتفاوض.إدارة والدبلوماسً و

d2  ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم النظام والحٌاة
 السٌاسٌة الٌمنٌة.

D3 
ٌعمل مع زمالءه بروح الفرٌك الواحد ملتزماً 

 المهنة. ٌاتؤخاللب
d3  ٌشارن زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب

 العالمٌة فً العمل الوطنً.

 

II. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  ٌوضح بشكل دلٌك وممنع المفاهٌم
 المرتبطة بالسلطة السٌاسٌة. 

 المحاضرة 
 االختبارات التحرٌرٌة -
 الشفهٌةاالختبارات  -

 a2 ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاس
 الٌمنً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 االختبارات التحرٌرٌة -
تمٌٌم التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة
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a3  ًٌمارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمن
من الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( 

 والوالعٌة.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

 االختبارات التحرٌرٌة -
تمٌٌم التكالٌف الفردٌة  -

 والجماعٌة

 

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

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

b1  ًإطارٌُمٌّم العملٌات التً تتم ف 
النظام السٌاسً الٌمنً وتحدٌدا 
 االنتخابات، الحوار، التحالفات.

 

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

 
b2  ٌعلل أسباب اختالف تركٌبة

النظام فً الدستور عنه فً الوالع 
 العملً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  لمهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

b3  ٌفسر أسباب حضور الصراع
بالرغم من االستمرار فً 

 االنتخابات العامة.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

b4  ًٌنتمد تجربة العمل الحزبً ف
 الٌمن.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

 

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

المهارات المهنٌة مخرجات المقرر/ 
 والعملٌة

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة 

c1  ٌصنف المإسسات الرسمٌة
وغٌر الرسمٌة التً ٌتكون 
 منها النظام السٌاسً الٌمنً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

c2  ًٌطور فهمه للنظام السٌاس
 الٌمنً فً الوالع العملً.

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.
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 التدرٌس والتقٌٌم: استراتٌجٌة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( برابعا: ربط 

 التقوٌم استراتٌجٌة  التدرٌس استراتٌجٌة  مخرجات المقرر

d1  ًٌعد تمارٌر عن النظام السٌاس
 فً الجمهورٌة الٌمنٌة

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل.

 الحوار والمنالشة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

d2  ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر
لفهم النظام والحٌاة 
 السٌاسٌة الٌمنٌة

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل.

 الحوار والمنالشة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

d3  ًٌشارن زمالءه العمل التطوع
لممارسة التجارب العالمٌة فً العمل 

 الوطنً

 .المحاضرة 

 الحوار والمنالشة 

  المهام والتكالٌف ومجموعات
 العمل

 االختبارات التحرٌرٌة 

  تمٌٌم التكالٌف الفردٌة
 والجماعٌة.

  ًتمٌٌم مشاركة الطالب ف
 الماعة.

 

III.  مواضٌع الممرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم الممصودة للممرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                         أوال:

 الرقم
وحدات/ 

موضوعات 
 المقرر

 المواضٌع التفصٌلٌة
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم النظام 

 السٌاسً

التً تطلك على  الرئٌسةالمفاهٌم 
 السلطة:

الحكومة، نظام الحكم، 
 النظام السٌاسً

1 3 a1 a2 b1 b2  

2 
تطور النظام 

 السٌاسً الٌمنً 

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

تطور النظام السٌاسً فً الشطر 
 –9191الجنوبً من الٌمن )سابما( 

 م.9111
تطور النظام السٌاسً فً الجمهورٌة 

 0101 - 9111الٌمنٌة 
 

1 3 

a1 a2 b1b2 

3 
المرجعٌة 
 الدستورٌة

دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والوثائك 
خرياآلالمرجعٌة    

1 3 
a1 a2 c1 c2 

 b2 b3 c1 c2  3 9 تعرٌف السلطة التشرٌعٌة.بُنٌة النظام  4
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 السٌاسً الٌمنً: 
)السلطة 
 التشرٌعٌة(

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

الدورات البرلمانٌة. وظائف مجلس 
 النواب.

 عمل مجلس النواب.
حصانات وحموق أعضاء مجلس 

 النواب

 السلطة التنفٌذٌة 5

 الجمهورٌة.رئاسة 
التنظٌم الدستوري لمنصب رئٌس 

 الجمهورٌة.
 مجلس الشورى.

 مجلس الوزراء )الحكومة(.
 السلطة المحلٌة.

9 3 

a2 b2 b3 c1 c2  

 السلطة القضائٌة 6

 مرتكزات استمالل السلطة المضائٌة.
 تطور السلطة المضائٌة فً الٌمن.

 مكونات السلطة المضائٌة.
 حصانات وحموق المضاة.

1 3 

a2 b2 b3 c1 c2 

7 

المؤسسات غٌر 
 الرسمٌة

)األحزاب 
 السٌاسٌة(

نشوء وتطور الموى والتنظٌمات 
 السٌاسٌة فً الٌمن.
 التعددٌة الحزبٌة.

 المانونً للعمل الحزبً. طاراإل
 تمٌٌم تجربة العمل الحزبً فً الٌمن.

1 3 

c1 c2 b2 

8 

بُنٌة النظام 
السٌاسً الٌمنً 

من الناحٌة 
 الواقعٌة

 1 3 

 

9 

العملٌات 
 والتفاعالت:
االنتخابات 

 (العامة(

إدارة )تعرٌف االنتخابات العامة، 
االنتخابات، التمسٌم االنتخابً، النظام 
االنتخابً، السجل االنتخابً، تمٌٌم 

 االنتخابات فً الٌمن(.

0 9 

b3 d1 d2 c1 c2 

10 
التحالفات 
 السٌاسٌة

)التحالف بٌن المإتمر واالشتراكً، 
بٌن المإتمر واإلصالح، التحالف 

تحالف اللماء المشترن، التحالف بٌن 
 المإتمر وأنصار هللا(.

9 3 

b3 d1 d2 c1 c2 

 الحوار السٌاسً 11
 الحوار بٌن المإتمر واللماء المشترن.
 مإتمر الحوار الوطنً الشامل.

 حوار موفنبٌن
9 3 

b3 d1 d2 c1 c2 

 الصراع السٌاسً 12
الصراع السٌاسً فً مرحلة 

 التشطٌر.
 الصراع السٌاسً فً مرحلة الوحدة

1 3 
b1 d1 d2 c1 c2 

13 
حقوق وواجبات 

 المواطنٌن
 ٌة.ساسحموق المواطنٌن األ -

 واجبات المواطنٌن. -
1 3 

a1 d1 d2 d3 

  14 41 إجمالً األسابٌع والساعات 
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 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرة
وفٌها ٌتم اٌضاح وشرح المعارف النظرٌة للممررات لجمع كبٌر من الطالب فً الماعة 

مع استتخدام الستبورة احٌانتا فتً الولتت التذي ٌمتوم فتً  ستاذبطرٌمة مباشرة من لبل األ
 الطالب باالستماع بهدوء ، ولد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
لفظتتً بتتٌن طتترفٌن أو أكثتتر داختتل المحاضتترة ستتواء بتتٌن الطالتتب وفٌهتتا ٌتتتم التفاعتتل ال

 وتوجٌهه. ستاذأو بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ ستاذواأل

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفتردات الممترر ومتن ثتم ٌمتوم  إحتدىبحث كامتل فتً  إجراءوهً طرٌمة اسناد لطالب 

بعرضه علً بمٌة الطالب واثارة نمتاش حتول الموضتوع فتً مجتاالت العلتوم السٌاستٌة 
 المختلفة.

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لتدٌهم متن أفكتار حتول لضتٌة متا، 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم. أثناءأو مشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
 ولتد ٌتتم تكلٌتف ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراستة موضتوع محتدد ستلفاً، وبشتكل منفترد 
 جمٌع الطالب بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
بحٌتتث ٌنتتدمج المتتتعلم عملٌتتة التعلتتٌم دارة ات إلجتتراءاإلوفٌهتتا ٌتتتم اتبتتاع مجموعتتة متتن 

 بمهمات تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفٌة والعملٌة.

 المحاكاة
وفٌهتتا ٌتتتم افتعتتال والتتع سٌاستتً متتا تتشتتابه معطٌاتتته متتع الوالتتع ٌتتتم تتتوفٌره للمتتتعلم متتن 
مولف شبٌه بموالف الحٌاة السٌاسٌة الوالعٌة، حٌتث ٌتتم وضتعه فٌته لكتً ٌتتمم  دور 

 الطرف المراد تحلٌل وتولع سلوكه.ولرارات وسلون 

 

IV. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تمرٌر عن مإسسة من  إعداد

 مإسسات الدولة
a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 c1 

c2 
W8 91 

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

91 

 01 اإلجمالً

 

V. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع التقٌٌم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة 

درجة  إلى
  التقوٌم النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

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

2 
حضور 

 المحاضرات
W1-W12 

91 91%  
a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 

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

4 
 -W 15 االختبار النهائً

W19 
91 91%  

a1 a2 a3 b1 b0 b3 c1 c2  

%911 911 اإلجمالً   
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VI. تعلم:لمصادر ا 

 :المراجع الرئٌسة

م، النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة )التطور التارٌخً، البُنٌة، التفاعالت 0101د. ناصر دمحم علً الطوٌل،  .9
 .3للطباعة والنشر، ط األمٌنوالعملٌات(، صنعاء، 

 المراجع المساعدة

 للطباعة والنشر األمٌن، نظام الحكم فً الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء، 0192دمحم الكبسً،  أحمدد.  .9

 وإنترنت:  إلكترونٌة مواد
 د. كمال المنوفً، ممدمة فً مناهج وطرق البحث فً علم السٌاسٌة، على الرابط:

book.com-https://www.noor 

 

VII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر 

9.  

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 

 % من المحاضرات.17ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً  أستاذٌمدم  -
 الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 07حال تجاوز الغٌاب 

0.  

   : آخرالحضور المت 

تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا  -
 الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذزٌادة عن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

3.  

 ضوابط االمتحان: 

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحك ألتؤخر فً حال  -

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

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.01ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -

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

2.  

 التكالٌف واألبحاث: 

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد  -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

7.  

 الغش: 

 ن الطالب.ئوبالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شفً حال ثبوت لٌام الطالب  -

فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة المخصصة  -
 لذلن.

9.  

 االنتحال: 

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

1.  
 : آخري سٌاسات 

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

 

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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 خطة مقرر نظام الحكم فً الٌمن
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 المكان ورقم الهاتف 112333921 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

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 

 المستوى األول / الفصل الدراسً الثانً الدراسً:المستوى والفصل   .1

 مبادئ العلوم السٌاسٌة المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر:  .6

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

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

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

 

III. الممرر الدراسً:  وصف 

لنظام الحكم، وتعرٌفه ببٌئة النظام السٌاسً الٌمنً، وتطوره  الرئٌسةتزوٌد الطالب بالمفاهٌم  إلىٌهدف هذا الممرر 
فً مرحلتً التشطٌر والوحدة، وتركٌب النظام والعاللة بٌن مإسساته الدستورٌة وفما للمواعد الدستورٌة، وكذا 

بة النظام المكونات غٌر الرسمٌة )األحزاب السٌاسٌة، منظمات المجتمع المدنً، الجماعات والتٌارات الدٌنٌة(، وتركٌ
 النظام السٌاسً الٌمنً )االنتخابات، التحالفات، الحوار، الصراع(.  إطارمن الناحٌة الوالعٌة، وأبرز التفاعالت فً 

 

IV. :مخرجات التعلم الممصودة للممرر 

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

 a2.ًٌظهر المعرفة والفهم لبٌئة النظام السٌاسً الٌمن 
a3 .ٌمارن بٌن تركٌبة النظام السٌاسً الٌمنً من الناحٌتٌن النظرٌة )الدستورٌة( والوالعٌة 
b1  ًحدٌدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.النظام السٌاسً الٌمنً وت إطارٌُمٌّم العملٌات التً تتم ف 
b2 .ًٌعلل أسباب اختالف تركٌبة النظام فً الدستور عنه فً الوالع العمل 
b3 .ٌفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار فً االنتخابات العامة 
b4 .ٌنتمد تجربة العمل الحزبً فً الٌمن 
c1 ٌ ًتكون منها النظام السٌاسً الٌمنً.ٌصنف المإسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة الت 
c2 .ًٌطور فهمه للنظام السٌاسً الٌمنً فً الوالع العمل 
d1 ٌعد تمارٌر عن النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
d2 .ٌمارس التعلٌم الذاتً المستمر لفهم النظام والحٌاة السٌاسٌة الٌمنٌة 
d3 .ًٌشارن زمالءه العمل التطوعً لممارسة التجارب العالمٌة فً العمل الوطن 
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V. :محتوى الممرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات الممرر الرلم
الساعات 
 الفعلٌة

 مفهوم النظام السٌاسً 1
التً تطلك على السلطة: الرئٌسةالمفاهٌم   

السٌاسً الحكومة، نظام الحكم، النظام  
W1 3 

2 
تطور النظام السٌاسً 

 الٌمنً 

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

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

 9111تطور النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة 
- 0101 

W2 3 

الدستورٌةالمرجعٌة  3  
دستور الجمهورٌة الٌمنٌة والوثائك المرجعٌة 

خرياآل   
W3 3 

4 
بُنٌة النظام السٌاسً 
 الٌمنً: 

 )السلطة التشرٌعٌة(

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

 النواب(.
 الدورات البرلمانٌة. وظائف مجلس النواب.

 عمل مجلس النواب.
 أعضاء مجلس النوابحصانات وحموق 

W4-W5 6 

 السلطة التنفٌذٌة 5

 رئاسة الجمهورٌة.
 التنظٌم الدستوري لمنصب رئٌس الجمهورٌة.

 مجلس الشورى.
 مجلس الوزراء )الحكومة(.

 السلطة المحلٌة.

W6 3 

 السلطة المضائٌة 6

 مرتكزات استمالل السلطة المضائٌة.
 تطور السلطة المضائٌة فً الٌمن.

 المضائٌة. مكونات السلطة
 حصانات وحموق المضاة.

W7 3 

 W8 3 اختبار نصفً 7

1 
المإسسات غٌر 
 الرسمٌة

 )األحزاب السٌاسٌة(

نشوء وتطور الموى والتنظٌمات السٌاسٌة فً 
 الٌمن.

 التعددٌة الحزبٌة.
 المانونً للعمل الحزبً. طاراإل

 تمٌٌم تجربة العمل الحزبً فً الٌمن.

W9 3 

1 
السٌاسً بُنٌة النظام 

الٌمنً من الناحٌة 
 الوالعٌة

 تركٌبة النظام السٌاسً فً الوالع العملً
سمة توزٌع السلطة فً النظام السٌاسً من الناحٌة 

 العملٌة
W10 3 

91 
 العملٌات والتفاعالت:
 (االنتخابات العامة(

االنتخابات، إدارة )تعرٌف االنتخابات العامة، 
التمسٌم االنتخابً، النظام االنتخابً، السجل 

W11 9 
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 االنتخابً، تمٌٌم االنتخابات فً الٌمن(.

 التحالفات السٌاسٌة 10
)التحالف بٌن المإتمر واالشتراكً، التحالف بٌن 
المإتمر واإلصالح، تحالف اللماء المشترن، 

 التحالف بٌن المإتمر وأنصار هللا(.
W12 3 

 الحوار السٌاسً 11
 الحوار بٌن المإتمر واللماء المشترن.
 مإتمر الحوار الوطنً الشامل.

 حوار موفنبٌن
W13 3 

 الصراع السٌاسً 12
 الصراع السٌاسً فً مرحلة التشطٌر.
 الصراع السٌاسً فً مرحلة الوحدة

W14 3 

13 
حموق وواجبات 
 المواطنٌن

 ٌة.ساسحموق المواطنٌن األ -

 واجبات المواطنٌن. -
W15 3 

 W16 3  االختبار النهائً 14

 41 19 إجمالً األسابٌع والساعات 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها التدرٌس استراتٌجٌة 

 المحاضرة
وفٌها ٌتم اٌضتاح وشترح المعتارف النظرٌتة للممتررات لجمتع كبٌتر متن الطتالب فتً 

متع استتخدام الستبورة احٌانتا فتً الولتت التذي  ستاذالماعة بطرٌمة مباشرة من لبل األ
 ٌموم فً الطالب باالستماع بهدوء ، ولد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
وفٌها ٌتم التفاعتل اللفظتً بتٌن طترفٌن أو أكثتر داختل المحاضترة ستواء بتٌن الطالتب 

 وتوجٌهه. ستاذأو بٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف األ ستاذواأل

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات الممرر ومن ثتم ٌمتوم  إحدىبحث كامل فً  إجراءوهً طرٌمة اسناد لطالب 

بعرضه علً بمٌة الطالب واثارة نماش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاستٌة 
 المختلفة.

 العصف الذهنً
وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول لضٌة ما، 

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النمد والتمٌٌم. أثناءأو مشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
 ولتد ٌتتم تكلٌتف ٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد 
 جمٌع الطالب بمشروع واحد، ولد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتً
عملٌتة التعلتٌم بحٌتث ٌنتدمج المتتعلم دارة ات إلجتراءاإلوفٌها ٌتم اتبتاع مجموعتة متن 

 بمهمات تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته ولدراته المعرفٌة والعملٌة.

 المحاكاة
معطٌاتته متع الوالتع ٌتتم تتوفٌره للمتتعلم متن وفٌها ٌتم افتعال والع سٌاستً متا تتشتابه 

مولف شبٌه بموالف الحٌاة السٌاسٌة الوالعٌة، حٌث ٌتم وضعه فٌه لكً ٌتتمم  دور 
 ولرارات وسلون الطرف المراد تحلٌل وتولع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: نشطةاأل 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 W8 91 تمرٌر إعداد 1

 W1- W12 91 المحاضراتحضور  4
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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

 01  اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً
 درجة التقوٌم النهائً( إلى)نسبة الدرجة 

 W8 91 91% تمرٌر إعداد  .4

حضور   .4
 المحاضرات

W1-W12 91 91% 

 W8 01 01% اختبار نصفً  .3

 W16 91 91% النهائًاالختبار   .1

 %911 911 المجموع 

 

I. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

م، النظام السٌاسً فً الجمهورٌة الٌمنٌة )التطور التارٌخً، البُنٌة، 4242د. ناصر دمحم علً الطوٌل،  .4
 .3للطباعة والنشر، ط األمٌنالتفاعالت والعملٌات(، صنعاء، 

 المراجع المساعدة

 للطباعة والنشر األمٌن، نظام الحكم فً الجمهورٌة الٌمنٌة، صنعاء، 4241دمحم الكبسً،  أحمدد.  .4

 وإنترنت:  إلكترونٌةمواد 
 د. كمال المنوفً، مقدمة فً مناهج وطرق البحث فً علم السٌاسٌة، على الرابط:

book.com-https://www.noor 

 

 الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر: -4

9.  

 الحضور والغٌاب:  

 % من المحاضرات.17ٌلتزم الطالب بحضور  -

الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال  أستاذٌمدم  -
  الحرمان من مجلس المسم. إلرار% وٌتم 07تجاوز الغٌاب 

0.  
 :آخرالحضور المت

زٌادة تؤخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تؤخر ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا 
   الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.  أستاذعن ثالث مرات ٌحذر شفوٌاً من 

3.  

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 

 الممرر السماح له بالدخول. ستاذٌحك ألالطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة تؤخر فً حال  -

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

 ( دلٌمة من بدء االمتحان.01ممدار )تؤخر ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا  -
 تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة.إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً 

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .2

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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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

 الممرر نوع التكالٌف واألبحاث فً بداٌة الفصل، وٌحدد مواعٌد تسلٌمها. أستاذٌحدد  -

 الممرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. أستاذٌبٌن  -

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

7.  

 الغش: 

 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة ش -

 المخصصة لذلن. فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش أو النمل فً التكالٌف واألبحاث ٌحرم من الدرجة -

9.  

 االنتحال:

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

1.  
 :آخري سٌاسات  

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

 


