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 مواصفات مقرر نظام الحكم في اليمن
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 نظام الحكم في اليمن :اسم المقرر  .1

 POL1102 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    3 

 / الفصل الدراسي الثاني األولالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:   .4

 مبادئ العلوم السياسية    المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال يوجد    المتطلبات المصاحبة:  .6

 بكالوريوس علوم سياسية درس له المقرر:يالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربية   لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي/ انتظام  الدراسة:نظام   .9

 ناصر دمحم علي الطويل د.        معد مواصفات المقرر:  .11

    تاريخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

لنظام الحكم، وتعريفه ببيئة النظام السياسي اليمني، وتطوره في مرحلتي الرئيسة يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم 
التشطير والوحدة، وتركيب النظام والعالقة بين مؤسساته الدستورية وفقا للقواعد الدستورية، وكذا المكونات غير الرسمية )األحزاب 

ة النظام من الناحية الواقعية، وأبرز التفاعالت في إطار السياسية، منظمات المجتمع المدني، الجماعات والتيارات الدينية(، وتركيب
 النظام السياسي اليمني )االنتخابات، التحالفات، الحوار، الصراع(. 

 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يسكون الطالب قادراً على 

a1  .يوضح بشكل دقيق ومقنع المفاهيم المرتبطة بالسلطة السياسية 

 a2.يظهر المعرفة والفهم لبيئة النظام السياسي اليمني 

a3 .يقارن بين تركيبة النظام السياسي اليمني من الناحيتين النظرية )الدستورية( والواقعية 

b1 حديدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.يُقيّم العمليات التي تتم في اطار النظام السياسي اليمني وت 

b2 .يعلل أسباب اختالف تركيبة النظام في الدستور عنه في الواقع العملي 

b3 .يفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار في االنتخابات العامة 

b4 .ينتقد تجربة العمل الحزبي في اليمن 

c1 تكون منها النظام السياسي اليمني.يصنف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي ي 

c2 .يطور فهمه للنظام السياسي اليمني في الواقع العملي 

d1 يعد تقارير عن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية 

d2 .يمارس التعليم الذاتي المستمر لفهم النظام والحياة السياسية اليمنية 

d3 .يشارك زمالءه العمل التطوعي لممارسة التجارب العالمية في العمل الوطني 
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 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج: .1

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1  ُظهر المعرفة والفهم للمفاهيم والنظريات الالزمة ي
 في حقل العلوم السياسية.لبناء معرفة علمية 

a1  يوضح بشكل دقيق ومقنع المفاهيم المرتبطة بالسلطة

 السياسية. 

A2  لحقل العلوم الرئيسة يشرح األسس العلمية للفروع

 .السياسية

a2.يظهر المعرفة والفهم لبيئة النظام السياسي اليمني 

A3 .يُعرف االتجاهات الحديثة في حقول المعرفة السياسية  a3  يقارن بين تركيبة النظام السياسي اليمني من الناحيتين

 النظرية )الدستورية( والواقعية.

 B:المهارات الذهنية : 

B1 العلمية لفهم الظواهر  األدواتيوظف المناهج و

 والمؤسسات السياسية.

 b1  يُقيّم العمليات التي تتم في اطار النظام السياسي اليمني

 وتحديدا االنتخابات، الحوار، التحالفات.

B2  يفسر العالقات بين متغيرات الظواهر واألحداث

 السياسية مبينا العوامل التي تؤثر فيها.

 b2  يعلل أسباب اختالف تركيبة النظام في الدستور عنه في

 الواقع العملي.

B3  يحلل األزمات والتحوالت السياسية المحلية واإلقليمية

 والدولية.

b3  يفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار في

 االنتخابات العامة.

b4 .ينتقد تجربة العمل الحزبي في اليمن 

 C:المهارات المهنية والعملية : 

C1 العامة  اإلدارةيقدم مقترحات حلول للمش السياسية و
 مقترحات للتعامل معها. ويقدم

c1  يصنف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي يتكون منها

 النظام السياسي اليمني.

C2  يطبق نظريات ومناهج البحث على قضايا السياسية

 العربية واإلقليمية والدولية.

c2 .يطور فهمه للنظام السياسي اليمني في الواقع العملي 

 D واالنتقالية:: المهارات العامة 

D1  يوظف مهارات االتصال السياسي في ترشيد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 يعد تقارير عن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية 

D2  يشارك في إعداد برامج العمل السياسي والدبلوماسي

 الحوار والتفاوض. إدارةو

d2  يمارس التعليم الذاتي المستمر لفهم النظام والحياة السياسية

 اليمنية.

D3  ًيعمل مع زمالءه بروح الفريق الواحد ملتزما

 بأخالقيات المهنة.

d3  يشارك زمالءه العمل التطوعي لممارسة التجارب العالمية في
 العمل الوطني.
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 ربط مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقييم .2

  أوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1  يوضح بشكل دقيق ومقنع المفاهيم المرتبطة

 بالسلطة السياسية. 
 المحاضرة 

 االختبارات التحريرية -

 الشفهيةاالختبارات  -

 a2 يظهر المعرفة والفهم لبيئة النظام السياسي

 اليمني.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحريرية -

 تقييم التكاليف الفردية والجماعية -

a3  يقارن بين تركيبة النظام السياسي اليمني من

 الناحيتين النظرية )الدستورية( والواقعية.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 االختبارات التحريرية -

 تقييم التكاليف الفردية والجماعية -

 

 ثانيا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

b1  يُقيّم العمليات التي تتم في اطار النظام

السياسي اليمني وتحديدا االنتخابات، 

 الحوار، التحالفات.

 

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

 
b2  يعلل أسباب اختالف تركيبة النظام في

 الدستور عنه في الواقع العملي.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 لمهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

b3  يفسر أسباب حضور الصراع بالرغم

 من االستمرار في االنتخابات العامة.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

b4 .ينتقد تجربة العمل الحزبي في اليمن 

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

 

 ثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقييم:

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 
 والعملية

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

c1  يصنف المؤسسات الرسمية وغير

الرسمية التي يتكون منها النظام 

 السياسي اليمني.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 
 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 
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 المهام والتكاليف ومجموعات العمل  .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

c2  يطور فهمه للنظام السياسي اليمني في

 الواقع العملي.

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

 

 المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقييم:رابعا: ربط مخرجات تعلم 

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر

d1  يعد تقارير عن النظام السياسي في

 الجمهورية اليمنية

 .المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

  مشاركة الطالب في القاعة.تقييم 

d2  يمارس التعليم الذاتي المستمر لفهم

 النظام والحياة السياسية اليمنية

 .المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 الحوار والمناقشة 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

d3  يشارك زمالءه العمل التطوعي
لممارسة التجارب العالمية في العمل 

 الوطني

 .المحاضرة 

 الحوار والمناقشة 

 المهام والتكاليف ومجموعات العمل 

 االختبارات التحريرية 

 .تقييم التكاليف الفردية والجماعية 

 .تقييم مشاركة الطالب في القاعة 

 

مواضيع المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة  .3
 لها.  

 

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                         أوال:

 الرقم
وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 
 األسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات تعلم المقرر

1 
مفهوم النظام 

 السياسي

التي تطلق على السلطة:الرئيسة المفاهيم   
الحكومة، نظام الحكم، النظام 

 السياسي
1 3 a1 a2 b1 b2  

2 
تطور النظام 

 السياسي اليمني 

تطور النظام السياسي في الشطر الشمالي 
 م.9111 – 9191اليمن )سابقا( من 

تطور النظام السياسي في الشطر الجنوبي 
 م.9111 –9191من اليمن )سابقا( 

تطور النظام السياسي في الجمهورية 
 0101 - 9111اليمنية 

 

1 3 

a1 a2 b1b2 

 المرجعية الدستورية 3
دستور الجمهورية اليمنية والوثائق 

 المرجعية األخرى
1 3 

a1 a2 c1 c2 

 b2 b3 c1 c2  3 9 تعريف السلطة التشريعية.بُنية النظام السياسي  4
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 اليمني: 
 )السلطة التشريعية(

تركيب السلطة التشريعية في ج. ي )مجلس 
 النواب(.

 الدورات البرلمانية. وظائف مجلس النواب.
 عمل مجلس النواب.

 حصانات وحقوق أعضاء مجلس النواب

 السلطة التنفيذية 5

 الجمهورية.رئاسة 
التنظيم الدستوري لمنصب رئيس 

 الجمهورية.
 مجلس الشورى.

 مجلس الوزراء )الحكومة(.
 السلطة المحلية.

9 3 

a2 b2 b3 c1 c2  

 السلطة القضائية 6

 مرتكزات استقالل السلطة القضائية.
 تطور السلطة القضائية في اليمن.

 مكونات السلطة القضائية.

 حصانات وحقوق القضاة.

1 3 

a2 b2 b3 c1 c2 

7 
المؤسسات غير 

 الرسمية
 )األحزاب السياسية(

نشوء وتطور القوى والتنظيمات السياسية 
 في اليمن.

 التعددية الحزبية.
 اإلطار القانوني للعمل الحزبي.

 تقييم تجربة العمل الحزبي في اليمن.

1 3 

c1 c2 b2 

8 
بُنية النظام السياسي 
اليمني من الناحية 

 الواقعية
 1 3 

 

9 
العمليات 

 والتفاعالت:
 (االنتخابات العامة(

 إدارة)تعريف االنتخابات العامة، 
االنتخابات، التقسيم االنتخابي، النظام 

االنتخابي، السجل االنتخابي، تقييم 
 االنتخابات في اليمن(.

0 9 

b3 d1 d2 c1 c2 

 التحالفات السياسية 10

)التحالف بين المؤتمر واالشتراكي، 
بين المؤتمر واإلصالح، تحالف التحالف 

اللقاء المشترك، التحالف بين المؤتمر 
 وأنصار هللا(.

9 3 

b3 d1 d2 c1 c2 

 الحوار السياسي 11
 الحوار بين المؤتمر واللقاء المشترك.

 مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
 حوار موفنبيك

9 3 
b3 d1 d2 c1 c2 

 الصراع السياسي 12
 التشطير.الصراع السياسي في مرحلة 

 الصراع السياسي في مرحلة الوحدة
1 3 

b1 d1 d2 c1 c2 

13 
حقوق وواجبات 

 المواطنين

 .األساسيةحقوق المواطنين  -

 واجبات المواطنين. -
1 3 

a1 d1 d2 d3 

 14 41 إجمالي األسابيع والساعات 
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 استراتيجيات التدريس: 

 

 وصف كيفية استخدامها استراتيجية التدريس

 المحاضرة
وفيها يتم ايضاح وشرح المعاارف النظرياة للمقاررات لجماع كبيار مان الطاالب فاي القاعاة بطريقاة 

فاي الوقات الاذي يقاوم فاي الطالاب باالساتماع  أحيانااً ماع اساتخدام السابورة األساتاذ مباشرة مان قبال 
 بهدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

 الحوار والمناقشة
باين أو األساتاذ أكثر داخال المحاضارة ساواء باين الطالاب وأو للفظي بين طرفين وفيها يتم التفاعل ا

 وتوجيهه.األستاذ عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف 

 المهام والتكاليف البحثية
مفردات المقرر ومان ثام يقاوم بعرضاه علاي  إحدىوهي طريقة اسناد لطالب اجراء بحث كامل في 

 بقية الطالب واثارة نقاش حول الموضوع في مجاالت العلوم السياسية المختلفة.

 العصف الذهني
مشاكلة ماا أو وفيها يتم التفاعل وتشجيع الطالب على طرح كل ما لديهم من أفكار حول قضاية ماا، 

 ضغوط النقد والتقييم.تطرح عليهم جميعا في اثناء المحاضرة بعيدا عن 

 مشاريع فردية 
يطلب من كل طالب تنفيذ دراسة موضوع محدد سالفاً، وبشاكل منفارد وقاد يكاون ياتم تكلياف جمياع 

 الطالب بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختلف.

 التعلم الذاتي
الماتعلم بمهماات تعليمياة عملية التعليم بحياث ينادمج  دارةوفيها يتم اتباع مجموعة من االجراءات إل

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفية والعقلية.

 المحاكاة
وفيها ياتم افتعاال واقاع سياساي ماا تتشاابه معطياتاه ماع الواقاع ياتم تاوفيره للماتعلم مان موقاف شابيه 
بمواقف الحياة السياسية الواقعية، حيث يتم وضعه فيه لكي يتقمص دور وقارارات وسالوك الطارف 

 تحليل وتوقع سلوكه.المراد 

 
 والتكليفات: األنشطة .4

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكليف الرقم

1 
اعداد تقرير عن مؤسسة من مؤسسات 

 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 اإلجمالي

 

 تقييم التعلم: .5

 الدرجة  األسبوع التقييم أنشطة الرقم
نسبة الدرجة إلى 

درجة التقويم 
  النهائي

 المخرجات التي يحققها

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

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

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

W 15- W19 91 91% النهائياالختبار  4  a1 a2 a3 b1 b0 b3 c1 c2  
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 تعلم:لمصادر ا .6

 

 :المراجع الرئيسة

م، النظام السياسي في الجمهورية اليمنية )التطور التاريخي، البُنية، التفاعالت والعمليات(، 4242ناصر دمحم علي الطويل،  د.  .4

 .3صنعاء، األمين للطباعة والنشر، ط

 المراجع المساعدة

 ، نظام الحكم في الجمهورية اليمنية، صنعاء، األمين للطباعة والنشر0192أحمد دمحم الكبسي،  د.  .9

 مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت(

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

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

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر. .7

9.  

 سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 
 المحاضرات.% من 17يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز الغياب  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار% ويتم 07

0.  

   الحضور المتأخر:  
يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن ثالث  -

 مرات يحذر شفوياً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

3.  

 ضوابط االمتحان: 
 المقرر السماح له بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف ساعة يحق ألستاذ  -

 في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقيقة من بدء االمتحان.01ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 لخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح ا -

2.  

 التكاليف واألبحاث: 
 يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. -

 يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسليمها. -

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.  -

7.  

 الغش: 
 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي  -

 من الدرجة المخصصة لذلك. النقل في التكاليف واألبحاث يحرمأو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش  -

9.  
 االنتحال: 

 الطالب.شئون في حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الئحة  -

 سياسات أخرى:   .1

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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 مواعيد تسليم التكاليف واألبحاث ..إلخ.أو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل  -

 
 

 
 
 
 
 
 

 اليمننموذج خطة مقرر نظام الحكم في 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

ناصر دمحم علي الطويل د.  / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية  االسم 

 المكان ورقم الهاتف 112333921 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 الجمهورية اليمنيةنظام الحكم في  اسم المقرر:  .4

 POL1102 رمز المقرر ورقمه:  .4

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

     3 

 / الفصل الدراسي الثاني األولالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .1

 مبادئ العلوم السياسية المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:  .5

 ال يوجد المصاحبة لدراسة المقرر:المتطلبات   .6

 بكالوريوس علوم سياسية البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر:  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 الحرم الجامعي، كلية التجارة واالقتصاد مكان تدريس المقرر:   .9

 

III. المقرر الدراسي:  وصف 

لنظام الحكم، وتعريفه ببيئة النظام السياسي اليمني، وتطوره في مرحلتي الرئيسة يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمفاهيم 
التشطير والوحدة، وتركيب النظام والعالقة بين مؤسساته الدستورية وفقا للقواعد الدستورية، وكذا المكونات غير الرسمية )األحزاب 

المجتمع المدني، الجماعات والتيارات الدينية(، وتركيبة النظام من الناحية الواقعية، وأبرز التفاعالت في إطار السياسية، منظمات 
 النظام السياسي اليمني )االنتخابات، التحالفات، الحوار، الصراع(. 
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 أن: قادراً علىبعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يسكون الطالب  

a1  .يوضح بشكل دقيق ومقنع المفاهيم المرتبطة بالسلطة السياسية 

 a2.يظهر المعرفة والفهم لبيئة النظام السياسي اليمني 

a3 .يقارن بين تركيبة النظام السياسي اليمني من الناحيتين النظرية )الدستورية( والواقعية 

b1 .يُقيّم العمليات التي تتم في اطار النظام السياسي اليمني وتحديدا االنتخابات، الحوار، التحالفات 

b2 .يعلل أسباب اختالف تركيبة النظام في الدستور عنه في الواقع العملي 

b3 .يفسر أسباب حضور الصراع بالرغم من االستمرار في االنتخابات العامة 

b4 زبي في اليمن.ينتقد تجربة العمل الح 

c1 .يصنف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي يتكون منها النظام السياسي اليمني 

c2 .يطور فهمه للنظام السياسي اليمني في الواقع العملي 

d1 يعد تقارير عن النظام السياسي في الجمهورية اليمنية 

d2 ة اليمنية.يمارس التعليم الذاتي المستمر لفهم النظام والحياة السياسي 

d3 .يشارك زمالءه العمل التطوعي لممارسة التجارب العالمية في العمل الوطني 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 مفهوم النظام السياسي 1
التي تطلق على السلطة:الرئيسة المفاهيم   

الحكم، النظام السياسيالحكومة، نظام   
W1 3 

2 
تطور النظام السياسي 

 اليمني 

تطور النظام السياسي في الشطر الشمالي من اليمن )سابقا( 
 م.9111 – 9191

تطور النظام السياسي في الشطر الجنوبي من اليمن )سابقا( 
 م.9111 –9191

 - 9111تطور النظام السياسي في الجمهورية اليمنية 
0101 

W2 3 

 W3 3 دستور الجمهورية اليمنية والوثائق المرجعية األخرى المرجعية الدستورية 3

4 
بُنية النظام السياسي 

 اليمني: 
 )السلطة التشريعية(

 تعريف السلطة التشريعية.
 تركيب السلطة التشريعية في ج. ي )مجلس النواب(.

 الدورات البرلمانية. وظائف مجلس النواب.
 عمل مجلس النواب.

 حصانات وحقوق أعضاء مجلس النواب

W4-W5 6 

 السلطة التنفيذية 5
 رئاسة الجمهورية.

 التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية.
 مجلس الشورى.

W6 3 
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 مجلس الوزراء )الحكومة(.
 السلطة المحلية.

 السلطة القضائية 6

 مرتكزات استقالل السلطة القضائية.
 تطور السلطة القضائية في اليمن.

 مكونات السلطة القضائية.

 حصانات وحقوق القضاة.

W7 3 

 W8 3 اختبار نصفي 7

1 
 المؤسسات غير الرسمية

 )األحزاب السياسية(

 نشوء وتطور القوى والتنظيمات السياسية في اليمن.
 التعددية الحزبية.

 اإلطار القانوني للعمل الحزبي.
 تقييم تجربة العمل الحزبي في اليمن.

W9 3 

1 
النظام السياسي  بُنية

اليمني من الناحية 
 الواقعية

 تركيبة النظام السياسي في الواقع العملي
 سمة توزيع السلطة في النظام السياسي من الناحية العملية

W10 3 

91 
 العمليات والتفاعالت:
 (االنتخابات العامة(

االنتخابات، التقسيم  إدارة)تعريف االنتخابات العامة، 
االنتخابي، السجل االنتخابي، تقييم  االنتخابي، النظام

 االنتخابات في اليمن(.
W11 9 

 التحالفات السياسية 10
)التحالف بين المؤتمر واالشتراكي، التحالف بين المؤتمر 
واإلصالح، تحالف اللقاء المشترك، التحالف بين المؤتمر 

 وأنصار هللا(.
W12 3 

 الحوار السياسي 11
 المشترك. الحوار بين المؤتمر واللقاء

 مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
 حوار موفنبيك

W13 3 

 الصراع السياسي 12
 الصراع السياسي في مرحلة التشطير.

 الصراع السياسي في مرحلة الوحدة
W14 3 

13 
حقوق وواجبات 

 المواطنين

 .األساسيةحقوق المواطنين  -

 واجبات المواطنين. -
W15 3 

 W16 3  االختبار النهائي 14

 41 19 إجمالي األسابيع والساعات 

 

 استراتيجيات التدريس: 

 

 وصف كيفية استخدامها استراتيجية التدريس

 المحاضرة
وفيها يتم ايضاح وشرح المعارف النظرية للمقررات لجمع كبير من الطاالب فاي القاعاة بطريقاة 

فاي الوقات الاذي يقاوم فاي الطالاب باالساتماع  أحيانااً مع استخدام السبورة األستاذ مباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد يدون بعض الطالب المالحظات البسيطة .

باين أو األستاذ أكثر داخل المحاضرة سواء بين الطالب وأو وفيها يتم التفاعل اللفظي بين طرفين  الحوار والمناقشة
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 وتوجيهه.األستاذ عدد من الطالب أنفسهم تحت إشراف 

 والتكاليف البحثيةالمهام 
مفردات المقرر ومن ثم يقوم بعرضه علي  إحدىوهي طريقة اسناد لطالب اجراء بحث كامل في 

 بقية الطالب واثارة نقاش حول الموضوع في مجاالت العلوم السياسية المختلفة.

 العصف الذهني
مشكلة ما أو وفيها يتم التفاعل وتشجيع الطالب على طرح كل ما لديهم من أفكار حول قضية ما، 

 تطرح عليهم جميعا في اثناء المحاضرة بعيدا عن ضغوط النقد والتقييم.

 مشاريع فردية 
يطلب من كل طالب تنفيذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد وقد يكون ياتم تكلياف جمياع 

 بمشروع واحد، وقد يكون لكل طالب مشروع مختلف.الطالب 

 التعلم الذاتي
عملية التعليم بحيث يندمج المتعلم بمهمات تعليمية  دارةوفيها يتم اتباع مجموعة من االجراءات إل

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفية والعقلية.

 المحاكاة
الواقاع ياتم تاوفيره للماتعلم مان موقاف شابيه وفيها يتم افتعال واقع سياسي ما تتشابه معطياتاه ماع 

بمواقااف الحياااة السياسااية الواقعيااة، حيااث يااتم وضااعه فيااه لكااي يااتقمص دور وقاارارات وساالوك 
 الطرف المراد تحليل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكليفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع النشاط/ التكليف الرقم

 W8 91 إعداد تقرير 1

 W1- W12 91 حضور المحاضرات 4

 01  اإلجمالي

 

VII. :تقييم التعلم 

 الدرجة موعد التقويم/ اليوم والتاريخ موضوعات التقويم الرقم
 الوزن النسبي

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقويم النهائي(

 W8 91 91% إعداد تقرير  .4

 W1-W12 91 91% حضور المحاضرات  .4

 W8 01 01% اختبار نصفي  .3

 W16 91 91% االختبار النهائي  .1

 %911 911 المجموع 

 

VIII. :مصادر التعلم 

  المرجع الرئيسي:
م، النظام السياسي في الجمهورية اليمنية )التطور التاريخي، البُنية، التفاعالت والعمليات(، 0101ناصر دمحم علي الطويل،  د. 

 .3صنعاء، األمين للطباعة والنشر، ط
 ، نظام الحكم في الجمهورية اليمنية، صنعاء، األمين للطباعة والنشر0192أحمد دمحم الكبسي،  د. 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر: -4
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9.  

 الحضور والغياب:  
 % من المحاضرات.17يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم، ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز الغياب  -

  الحرمان من مجلس القسم. إقرار% ويتم 07

0.  
 الحضور المتأخر:

يسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن ثالث مرات 
   يحذر شفوياً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. 

3.  

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: 
 يحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول.في حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفي لنصف ساعة  -

 في حال تغيب الطالب عن حضور االمتحان النصفي يحق ألستاذ المقرر أن يتخذ ما يراه مناسباً لعالج الحالة. -

 ( دقيقة من بدء االمتحان.01ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي 

2.  

 :األبحاثو التكليفات / المهام
 يحدد أستاذ المقرر نوع التكاليف واألبحاث في بداية الفصل، ويحدد مواعيد تسليمها. -

 يبين أستاذ المقرر الضوابط لتنفيذ التكاليف واألبحاث وتسليمها. -

 الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكاليف عن  -

7.  

 الغش: 
 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي  -

 النقل في التكاليف واألبحاث يحرم من الدرجة المخصصة لذلك.أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش  -

9.  
 االنتحال:

 الطالب.شئون في حال ثبوت وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الئحة  -

1.  
 سياسات أخرى: 

 مواعيد تسليم التكاليف واألبحاث ..إلخ.أو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل 

 

 
 

 


