
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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 نظرٌة التنظٌم والتكامل اإلقلٌمً

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 نظرٌة التنظٌم والتكامل اإلقلٌمً : اسم المقرر  .1

 pol3110 رمز المقرر ورقمه:  .2

 ساعات المعتمدة:ال  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث/ الفصل الدراسً الثانً المستوى والفصل الدراسً:  .4

 مقدمة فً العالقات الدولٌة، تنظٌم دولً واقلٌمً :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌبرنامج الذي ال  .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 فصلً نظام الدراسة:  .9

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

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .11

 

II. :وصف المقرر 

التً  الرئٌسةبمجال التنظٌم والتكامل اإلقلٌمً، والعوامل لخاصة المعارف األساسٌة االطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت
استدعت وجود تنظٌمات إقلٌمٌة، واألسس التً تقوم علٌها وعالقتها بالتنظٌمات الدولٌة وخصوصا األمم المتحدة، كما ٌتناول 

، من حٌث األسس التً ٌقوم ألوروبًا، حٌث ٌتناول االتحاد اإلقلٌمٌة، وٌعرض نماذج من التنظٌمات اإلقلٌمٌةوظائف المنظمات 
علٌها ومراحل تطوره، والمؤسسات التً ٌتشكل منها، وجوانب القوة ومجاالت النجاح، وعوامل الضعف ومجاالت اإلخفاق، 

، وجامعة الدول العربٌة، اإلسالمً، ومنظمة الدول األمرٌكٌة، ومنظمة التعاون األفرٌقًبالنسبة لمنظمة االتحاد  األمر نفسهو
الفرعٌة، والمنظمة  اإلقلٌمٌةنظمة دول جنوب شرق آسٌا، كما ٌتناول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً كنموذج للتنظٌمات وم

 المتخصصة.  اإلقلٌمٌةالعربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم كنموذج للمنظمات 
 

III. :مخرجات التعلم 

 أن: على بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ٌسكون الطالب قادرا   

a1  ت فً نشأتها.أهم، والعوامل التً ساإلقلٌمٌةٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم التنظٌمات 

a2  وعالقتها بمٌثاق األمم المتحدة. اإلقلٌمٌةٌشرح األسس التً تقوم علٌها التنظٌمات 

b1  ة.محل الدراس اإلقلٌمٌةٌقارن بٌن مجاالت االهتمام والتركٌز لدى كل منظمة من المنظمات 

b2 اإلقلٌمٌةوالعوامل التً تؤدي إلى تباٌن أداء المنظمات  سبابٌحلل األ. 

c1 .ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت التً مرت بها جامعة الدول العربٌة 

c2  محل الدراسة. اإلقلٌمٌةٌحدد جوانب النجاح ومواطن اإلخفاق لدى المنظمات 

d1 الدولٌة وغٌر الدولٌة. اإلقلٌمٌةاسات والعروض حول أداء المنظمات ٌعد الدر 

d2 بفعالٌة. أصلالعمل الجماعً فً فرٌق وممارسة القٌادة والقدرة على التو 

 

I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 
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A1   ٌزمةر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الألظه 
 لبناء معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  اإلقلٌمٌةٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم التنظٌمات ،
 ت فً نشأتها.أهموالعوامل التً س

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  اإلقلٌمٌةعلٌها التنظٌمات ٌشرح األسس التً تقوم 
 وعالقتها بمٌثاق األمم المتحدة.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

 b1 ٌقارن بٌن مجاالت االهتمام والتركٌز لدى كل منظمة من
 محل الدراسة. اإلقلٌمٌةالمنظمات 

B2 حداثتغٌرات الظواهر واألٌفسر العالقات بٌن م 

 السٌاسٌة مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

b2 والعوامل التً تؤدي إلى تباٌن أداء  سبابٌحلل األ
 .اإلقلٌمٌةالمنظمات 

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

 c1 المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر ٌوظف
 التحوالت التً مرت بها جامعة الدول العربٌة.

C2  ٌطبق نظرٌات ومناهج البحث على قضاٌا السٌاسٌة

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالعربٌة و

c2  ٌحدد جوانب النجاح ومواطن اإلخفاق لدى المنظمات
 محل الدراسة. اإلقلٌمٌة

 Dلعامة واالنتقالٌة:: المهارات ا 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1 اإلقلٌمٌةٌعد الدراسات والعروض حول أداء المنظمات 

 الدولٌة وغٌر الدولٌة.

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2عمل الجماعً فً فرٌق وممارسة القٌادة والقدرة على ال
 بفعالٌة. أصلالتو

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 مالتقوٌاستراتٌجٌة  استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

  a1 ٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم التنظٌمات
 ت فً نشأتها.أهم، والعوامل التً ساإلقلٌمٌة

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

a2 س التً تقوم علٌها التنظٌمات ٌشرح األس
 وعالقتها بمٌثاق األمم المتحدة. اإلقلٌمٌة

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 ب فً القاعة.تقٌٌم مشاركة الطال -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 كٌز ٌقارن بٌن مجاالت االهتمام والتر
محل  اإلقلٌمٌةلدى كل منظمة من المنظمات 

 الدراسة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

b2   االختبارات الشفوٌة - . المحاضرات1والعوامل التً تؤدي إلى  سبابل األٌحل 
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 . الحوار والمناقشة.2 .اإلقلٌمٌةتباٌن أداء المنظمات 
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 ب فً القاعة.تقٌٌم مشاركة الطال -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1    ٌوظف المعارف العلمٌة والمناهج
 البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت التً

 مرت بها جامعة الدول العربٌة.

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

c2  ٌحدد جوانب النجاح ومواطن اإلخفاق
 محل الدراسة. مٌةاإلقلٌلدى المنظمات 

 . الحوار والمناقشة.1
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل2
 المهام والتكالٌف العملٌة.3
 . التغذٌة الراجعة.4

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌطور قدراته العلمٌة والمهنٌة ذاتٌاً من
العروض حول  إعدادخالل إجراء الدراسات و

 الدولٌة وغٌر الدولٌة. اإلقلٌمٌةأداء المنظمات 

 قارٌر وأوراق ومجموعات العمل.الت1
 المهام والتكالٌف العملٌة. 2
 . التغذٌة الراجعة.3

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

d2  العمل الجماعً فً فرٌق وممارسة
 بفعالٌة. أصلالقٌادة والقدرة على التو

 . الحوار والمناقشة.1
 ومجموعات العمل. التقارٌر وأوراق 2
 المهام والتكالٌف العملٌة. 3
 . التغذٌة الراجعة.4

 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

II. د مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌ كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

 مخرجات تعلم المقرر

1 
 قلٌمٌةاإلتعرٌف التنظٌمات 

 والمفاهٌم المرتبطة بها. 

 اإلقلٌمٌةتعرٌف التنظٌمات -
 تعرٌف االحالف العسكرٌة-
 اإلقلٌمٌةالتفرٌق بٌن التنظٌمات -

 الدولٌة وغٌر الدولٌة.

1 3 a1 a2 

2 
األسس التً تقوم علٌها 

وعالقتها  اإلقلٌمٌةالتنظٌمات 
 بمٌثاق األمم المتحدة

التكامل اإلقلٌمً كأساس  -
 .اإلقلٌمٌةت للمنظما

موقف مٌثاق األمم المتحدة من  -
 .اإلقلٌمٌةالتنظٌمات 

مجاالت التعاون بٌن األمم  -
 اإلقلٌمٌةالمتحدة والمنظمات 

1 3 

a2 a1 b1 b2 c1 
c2 
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 .األمنلحفظ السلم و

 االتحاد األوروبً 3

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة-  
 الهٌكل التنظٌمً-
 األداء السٌاسً -

1 3 

a1 a2 b1 b2 c2 
d1   

األفرٌقًاالتحاد  4  

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
 الهٌكل التنظٌمً-
 األداء السٌاسً -

1 3 

a1 a2 b1 b2 d1   

 جامعة الدول العربٌة 5

نشأة جامعة الدولة العربٌة -
ة فً ذلكأهموالعوامل التً س  

والوظائف  هدافاأل -  
العضوٌة وطرٌقة التصوٌت-  
الهٌكل التنظٌمً-  
األداء السٌاسً والعوامل  -

 المحددة له
التصورات المطروحة لتطوٌر  -

  الجامعة

2 3 

a1 a2 b1 b2 c1 
c2 d1   

اإلسالمًمنظمة التعاون  6  

النشأة والتطور-  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً-  
األداء السٌاسً-  

1 3 

a1 a2 b2 c1 d1   

 منظمة الدول األمرٌكٌة 7

النشأة -  
  افهداأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً والمهام-  

1 3 

a1 a2 b1 b2 c1   
d1   

 منظمة دول جنوب شرق أسٌا 8

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً-  

1 3 

a1 a2 b1 b2 c1 
d1   

9 
مجلس التعاون لدول الخلٌج 

 العربً

نشأة وتطور المجلس-  
والمهام هدافاأل -  
العضوٌة والمقر-  
كل التنظٌمًالهٌ-  
األداء السٌاسً -  

1 3 

a1 a2 b1 b2 c1 
c2 d1   

10 
المنظمة العربٌة للتربٌة 

 والثقافة والعلوم

 اإلقلٌمٌةمفهوم المنظمات -
 المتخصصة

وظائف المنظمات المتخصصة.-  
تعرٌف المنظمة العربٌة  -

 للتربٌة والثقافٌة والعلوم       

1 3 

a1 a2 b1 b2 c1 
c2 d1   



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد
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 عببس

11 
ناقشة أبحاث عرض وم

 الطالب
 3 9 

a1 a2 b1 b2 c1 
c2 d1 d2   

 42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

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

فً الوقت الذي ٌقةوم فةً الطالةب باالسةتماع  أحٌاناً مع استخدام السبورة  ألستاذامباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ افإشربٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن 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
ل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشةكلة وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح ك

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع  ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

 م الذاتًالتعل
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقةع ٌةتم تةوفٌره للمةتعلم مةن موقةف شةبٌه 

سٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةةث ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمل دور وقةةرارات وسةةلوك بمواقةةف الحٌةةاة ال
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

III. والتكلٌفات: األنشطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1d2 w10 11 تقرٌر عن منظمة إقلٌمٌة إعداد 1

 a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  w 1- 12 11 حضور المحاضرات 2

 21 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة 
إلى درجة 
  التقوٌم النهائً

 المخرجات التً ٌحققها

w1-w12 11 11% الحضور والمشاركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w4- w10 11 11% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2 

w8 21 21% اختبار نصفً 3  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  

w15-w16 61 61% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1  
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%111 111 االجمالً  5   

II. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : المراجع الرئٌسة

 (1993دار النٌل للطباعة، )القاهرة: ، المنظمات الدولٌة، 2115م، د. وائل احمد عال .1
 .(1993مفٌد شهاب، التنظٌم الدولً، )القاهر: دار النهضة،  .2

 المراجع المساعدة
 (1996محمد السعٌد الدقاق، التنظٌم الدولً، )اإلسكندرٌة: الدار الجامعٌة، 

 (2116بً الحقوقٌة، محمد المجذوب، التنظٌم الدولً، )بٌروت: منشورات الحل

 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:    )إن وجدت(
 

III. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1.  

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:

 % من المحاضرات.95ٌلتزم الطالب بحضور  -

تاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحان فً حال تجاوز ٌقدم أس -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

2.  

  الحضور المتأخر:  

ٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن  -

   حذر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. ثالث مرات ٌ

3.  

 ضوابط االمتحان:

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

 باً لعالج الحالة.فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناس -

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

4.  

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

5.  

  الغش:

 ن الطالب.ئوتطبق علٌه الئحة ش فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً -

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

6.  
  االنتحال:

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

7.  
 سٌاسات أخرى: 

 تخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل اس
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 خطة مقرر نظرٌة التنظٌم والتكامل االقلٌمً

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

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

 تفالمكان ورقم الها 774333649 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

 البرٌد اإللكترونً       

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 نظرٌة التنظٌم والتكامل اإلقلٌمً اسم المقرر:   .1

 pol3110 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 الدراسً الثانً المستوى الثالث/ الفصل المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
مقدمة فً العالقات الدولٌة، العالقات الدولٌة المعاصرة،   المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:

 التنظٌم الدولً 

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

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

 اللغة العربٌة المقرر: لغة تدرٌس  .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

التةً  الرئٌسةةبمجةال التنظةٌم والتكامةل اإلقلٌمةً، والعوامةل المعةارف األساسةٌة الخاصةة الطالب ب زوٌدٌهدف هذا المقرر إلى ت

التً تقوم علٌها وعالقتها بالتنظٌمةات الدولٌةة وخصوصةا األمةم المتحةدة، كمةا ٌتنةاول استدعت وجود تنظٌمات إقلٌمٌة، واألسس 

، مةن حٌةث األسةس التةً األوروبةً، حٌةث ٌتنةاول االتحةاد اإلقلٌمٌةة، وٌعرض نماذج من التنظٌمةات اإلقلٌمٌةوظائف المنظمات 

ت النجةةاح، وعوامةةل الضةةعف ومجةةاالت ٌقةةوم علٌهةةا ومراحةةل تطةةوره، والمؤسسةةات التةةً ٌتشةةكل منهةةا، وجوانةةب القةةوة ومجةةاال

، وجامعةة الةدول اإلسةالمً، ومنظمة الدول األمرٌكٌة، ومنظمةة التعةاون األفرٌقًبالنسبة لمنظمة االتحاد  األمر نفسهاإلخفاق، و

فرعٌةة، ال اإلقلٌمٌةةللتنظٌمةات  نموذجةاً العربٌة، ومنظمة دول جنوب شرق آسٌا، كما ٌتناول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً 

 المتخصصة. اإلقلٌمٌةللمنظمات  نموذجاً والمنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 
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IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

 a1  ت فً نشأتها.مأه، والعوامل التً ساإلقلٌمٌةٌظهر المعرفة والفهم بمفهوم التنظٌمات 

a2  وعالقتها بمٌثاق األمم المتحدة. اإلقلٌمٌةٌشرح األسس التً تقوم علٌها التنظٌمات 

b1  محل الدراسة. اإلقلٌمٌةٌقارن بٌن مجاالت االهتمام والتركٌز لدى كل منظمة من المنظمات 

b2 اإلقلٌمٌةوالعوامل التً تؤدي إلى تباٌن أداء المنظمات  سبابٌحلل األ. 

c1 ظف المعارف العلمٌة والمناهج البحثٌة فً تحلٌل وتفسٌر التحوالت التً مرت بها جامعة الدول العربٌة.ٌو 

c2  محل الدراسة. اإلقلٌمٌةٌحدد جوانب النجاح ومواطن اإلخفاق لدى المنظمات 

d1  الدولٌة وغٌر الدولٌة. اإلقلٌمٌةٌعد الدراسات والعروض حول أداء المنظمات 

d2 بفعالٌة. أصلً فً فرٌق وممارسة القٌادة والقدرة على التوالعمل الجماع 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
والمفاهٌم  اإلقلٌمٌةتعرٌف التنظٌمات 

 المرتبطة بها. 

 اإلقلٌمٌةتعرٌف التنظٌمات -
 العسكرٌة األحالفتعرٌف -
الدولٌة وغٌر  اإلقلٌمٌةالتفرٌق بٌن التنظٌمات -

 الدولٌة.

w1 3 

2 
األسس التً تقوم علٌها التنظٌمات 

وعالقتها بمٌثاق األمم المتحدة اإلقلٌمٌة  

 .اإلقلٌمٌةالتكامل اإلقلٌمً كأساس للمنظمات  -
موقف مٌثاق األمم المتحدة من التنظٌمات  -

 .اإلقلٌمٌة
م المتحدة والمنظمات مجاالت التعاون بٌن األم -

 .األمنلحفظ السلم و اإلقلٌمٌة

w2 3 

 االتحاد األوروبً 3

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة-  
 الهٌكل التنظٌمً-
 األداء السٌاسً -

w3 3 

األفرٌقًاالتحاد  4  

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
 الهٌكل التنظٌمً-
 األداء السٌاسً -

w4 3 

 جامعة الدول العربٌة 5

شأة جامعة الدولة العربٌة والعوامل التً ن-
فً ذلك سأهمت  

والوظائف  هدافاأل -  
العضوٌة وطرٌقة التصوٌت-  
الهٌكل التنظٌمً-  
األداء السٌاسً والعوامل المحددة له -  
التصورات المطروحة لتطوٌر الجامعة -   

w5 -
w6 

6 
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 w7 3  اختبار نصفً 6

اإلسالمًمنظمة التعاون  7  

رالنشأة والتطو-  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً-  
األداء السٌاسً-  

w8 3 

 منظمة الدول األمرٌكٌة 8

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً والمهام-  

w9 3 

 منظمة دول جنوب شرق أسٌا 9

النشأة -  
  هدافاأل -
العضوٌة -  
الهٌكل التنظٌمً-  

w10 3 

لعربًمجلس التعاون لدول الخلٌج ا 11  

نشأة وتطور المجلس-  
والمهام هدافاأل -  
العضوٌة والمقر-  
الهٌكل التنظٌمً-  
األداء السٌاسً -  

w11 3 

 المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 11

المتخصصة اإلقلٌمٌةمفهوم المنظمات -  
وظائف المنظمات المتخصصة.-  
تعرٌف المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافٌة  -

      والعلوم  

w12 3 

  عرض ومناقشة أبحاث الطالب 12
w13-
w!5 

9 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 
 

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
عةة وشرح المعارف النظرٌة للمقررات لجمع كبٌر مةن الطةالب فةً القا إٌضاحوفٌها ٌتم  .3

فةةً الوقةةت الةةذي ٌقةةوم فةةً الطالةةب  أحٌانةةاً مةةع اسةةتخدام السةةبورة  األسةةتاذبطرٌقةةة مباشةةرة مةةن قبةةل 
 باالستماع بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
وفٌهةةا ٌةةتم التفاعةةل اللفظةةً بةةٌن طةةرفٌن أو أكثةةر داخةةل المحاضةةرة سةةواء بةةٌن الطالةةب  .4

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافمن الطالب أنفسهم تحت  أو بٌن عدد األستاذو

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

مفةردات المقةرر ومةن ثةم ٌقةوم بعرضةه  إحةدىكامةل فةً تكلٌف الطالب بإجراء بحث وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
ل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حةول قضةٌة مةا، أو وفٌها ٌتم التفاع .5

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءمشكلة ما تطرح علٌهم جمٌعا 

تكلٌف جمٌع الطةالب  ٌتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضوع محدد سلفاً، وبشكل منفرد وقد  مشارٌع فردٌة 
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 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

 طالب مشروع مختلف. بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم  اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن  .6

 بمهمات تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
وقةف وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌره للمةتعلم مةن م .7

شبٌه بمواقف الحٌاة السٌاسٌة الواقعٌة، حٌث ٌةتم وضةعه فٌةه لكةً ٌةتقمل دور وقةرارات وسةلوك 
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

VI. والتكلٌفات: األنشطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النشاط/ التكلٌف الرقم

 w10 11 تقرٌر عن منظمة إقلٌمٌة إعداد 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات 2

 20 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 موضوعات التقوٌم الرقم
موعد التقوٌم/ الٌوم 

 والتارٌخ
 الدرجة

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً(

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة 1  

w4 w10 11 11% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

w7 21 21% اختبار نصفً 3  

%61 60 هائًاالختبار الن 4  

%111 111 اإلجمالً  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة: .1

 (1993دار النٌل للطباعة، )القاهرة: ، المنظمات الدولٌة، 2115د. وائل احمد عالم،  .2

 .(1993مفٌد شهاب، التنظٌم الدولً، )القاهر: دار النهضة،  .3

 المراجع المساعدة: .4
 (1996سكندرٌة: الدار الجامعٌة، محمد السعٌد الدقاق، التنظٌم الدولً، )اإل

 محمد المجذوب، التنظٌم الدولً، )بٌروت: منشورات الحلبً الحقوقٌة، .5
 

 )إن وجدت(مواد إلكترونٌة وإنترنت:     .6
 

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.95ٌلتزم الطالب بحضور  -



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 ذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للقسم، وٌحرم الطالب من دخول االمتحانٌقدم أستا -

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25فً حال تجاوز الغٌاب  -

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

   ر شفوٌاً من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة. مرات ٌحذ

 ضوابط االمتحان:  .3

 فً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق ألستاذ المقرر السماح له بالدخول. -

لعالج  فً حال تغٌب الطالب عن حضور االمتحان النصفً ٌحق ألستاذ المقرر أن ٌتخذ ما ٌراه مناسباً  -

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.21ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحاثو التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحاث وتسلٌمها. -

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

  الغش:  .5

 ن الطالب.ئوً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ -

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

  االنتحال:  .6
 ن الطالب.ئوفً حال ثبوت وجود شخل ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الئحة ش

 سٌاسات أخرى:   .9
 ستخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.أي سٌاسات أخرى مثل ا

 


