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 سٌاسٌةقرر نظرٌة مواصفات م
 

I.  عامة عن المقرر: معلومات 

 سٌاسٌةنظرٌة  :اسم المقرر  .1

 pol3107 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة
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 الفصل الدراسً الثانً –المستوى الثالث  المستوى والفصل الدراسً:  .4
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II. :وصف المقرر 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة العلمٌة المطلوبة عن النظرٌة السٌاسٌة وموضوعاتها ووظائفها ومناهجها، 
ى المرتبطة بها، وعالقة النظرٌة السٌاسٌة فٌتناول مفهوم النظرٌة السٌاسٌة وتصنٌفاتها وخطوات بنائها، واألبنٌة النظرٌة األخر

والٌونانٌة واللٌبرالٌة واالشتراكٌة، كما ٌدرس  اإلسالمٌةبالمنهج، والقٌم السٌاسٌة فً النظرٌة، ونماذج من النظرٌات السٌاسٌة 
 النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة. أزمةنظرٌات الدولة و

 

III.  :سوف ٌكون الطالب قادرا على أن:بعد االنتهاء من دراسة المقرر مخرجات التعلم 

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

a1 ٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة وموضوعاتها ومناهجها. 
a2 .ٌستوعب مجمل قضاٌا الواقع السٌاسً واالجتماعً برؤٌة مجردة 
a3  السٌاسٌة.ٌناقش التطورات فً حقل النظرٌات 

 b1 علمً. أسلوبٌحلل وٌفسر ظواهر وقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة والعالقة بٌنها ب 
b2 .ٌستنبط العالقات بٌن متغٌرات الظواهر السٌاسٌة 
b3 .ٌبدي رأٌه فً القضاٌا المعاصرة التً تتناولها النظرٌات السٌاسٌة 
c1 على القضاٌا المعاصرة. ٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة وتطبٌقها 
c2 .ٌتخذ المواقف الفكرٌة الواعٌة والرشٌدة من االتجاهات السٌاسٌة والفكرٌة فً مجتمعه 
c3  المقوالت النظرٌة الحدٌثة والمعاصرة وٌطبق علٌها معاٌٌر النظرٌة أو النموذج النظري. إحدىٌكتب تقرٌرا عن 
d1  حول القضاٌا الكبرى فً مجتمعه.ٌوظف معارفه السٌاسٌة فً النقاشات المجتمعٌة 
d2 .ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً للتقرٌب بٌن الرؤى واألفكار من خالل المناقشات الفاعلة الناقدة والبناءة 
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IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1  ٌُلبناء  زمةهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الألظ
 معرفة علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.

a1  ٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة
 .وموضوعاتها ومناهجها

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 السٌاسٌة.

a2 جتماعً ٌستوعب مجمل قضاٌا الواقع السٌاسً واال
 برؤٌة مجردة.

A3 
ٌتعرف على االتجاهات الحدٌثة فً حقول المعرفة 

 السٌاسٌة.

 a3.ٌناقش التطورات فً حقل النظرٌات السٌاسٌة 
 
 

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1 ٌة ٌحلل وٌفسر ظواهر وقضاٌا النظرٌة السٌاس
 علمً. أسلوبوالعالقة بٌنها ب

B2 السٌاسٌة  حدا ٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل

 مبٌنا العوامل التً تؤثر فٌها.

 b2.ٌستنبط العالقات بٌن متغٌرات الظواهر السٌاسٌة 
 

B3 اإلقلٌمٌةٌشرح التحوالت واألزمات السٌاسٌة المحلٌة و 

 والدولٌة.

 b3لمعاصرة التً تتناولها ٌبدي رأٌه فً القضاٌا ا

 النظرٌات السٌاسٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

C1 
ٌطبق المعارف ومناهج البح  فً دراسة مشاكل الحٌاة 
السٌاسٌة واإلدارة العامة وٌقدم مقترحات للتعامل 

 معها.

c1  ٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة
 ة.وتطبٌقها على القضاٌا المعاصر

 

C2 فً فهم قضاٌا  أهمٌطور المعارف النظرٌة بما ٌس

 والدولٌة. اإلقلٌمٌةالسٌاسٌة العربٌة و

c2  ٌتخذ المواقف الفكرٌة الواعٌة والرشٌدة من االتجاهات
 السٌاسٌة والفكرٌة فً مجتمعه.

 

C3 
ٌُعد الدراسات والتقارٌر العلمٌة بما ٌسهم فً تطوٌر 

قانون وثقافة ال العمل السٌاسً وٌعزز سٌادة
 .المواطنة

 c3 المقوالت النظرٌة الحدٌثة  إحدىٌكتب تقرٌرا عن
والمعاصرة وٌطبق علٌها معاٌٌر النظرٌة أو النموذج 

 النظري.

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

 d1فه السٌاسٌة  فً النقاشات المجتمعٌة حول ٌوظف معار
 القضاٌا الكبرى فً مجتمعه.

 

D2  ًبرامج العمل السٌاسً والدبلوماسً  إعدادٌشارك ف

 وإدارة الحوار والتفاوض.

 d2 ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً للتقرٌب بٌن الرؤى
 واألفكار من خالل المناقشات الفاعلة الناقدة والبناءة.

 

 

 التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم ربط مخرجات 1

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم
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a1  ٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا
النظرٌة السٌاسٌة وموضوعاتها 

 .ومناهجها
 
  

 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

a2  ٌستوعب مجمل قضاٌا الواقع
 السٌاسً واالجتماعً برؤٌة مجردة.

 
 

 المحاضرة  -

 والمناقشة الحوار -
 العصف الذهنً -
 المهام والتكلٌفات -
 العروض الفردٌة -

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

a3  ٌناقش التطورات فً حقل النظرٌات
 السٌاسٌة.

 
 

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهنً -
 ٌفاتالمهام والتكل -
 العروض الفردٌة -

المالحظةةة وتقٌةةٌم مشةةاركة الطالةةب فةةً  -
 القاعة.

 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 والنهائً. االختبار النصفً -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس رجات المقرر/ المهارات الذهنٌة مخ

b1  ٌحلل وٌفسر ظواهر وقضاٌا
 أسلوبالنظرٌة السٌاسٌة والعالقة بٌنها ب

 علمً.

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 .هائًوالن االختبار النصفً -

 b2  ٌستنبط العالقات بٌن متغٌرات
 الظواهر السٌاسٌة.

 المحاضرة  -

 الحوار والمناقشة -
 المهام والتكلٌفات -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 .والنهائً االختبار النصفً -

b3  ٌبدي رأٌه فً القضاٌا المعاصرة
 التً تتناولها النظرٌات السٌاسٌة.

 المحاضرة  -

 ار والمناقشةالحو -
 المهام والتكلٌفات -

 مالحظة األداء. -
 تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات الفردٌة. -
 .والنهائً االختبار النصفً -

 

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

 ستراتٌجٌة التقوٌما استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

 c1  ٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا النظرٌة
 السٌاسٌة وتطبٌقها على القضاٌا المعاصرة.

 المحاضرة -

الحوار والمناقشة والتغذٌة  -

 الراجعة

 التعلم الذاتً -
 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظةةةةةةةة وتقٌةةةةةةةٌم مشةةةةةةةاركة  -
 الطالب فً القاعة.

 ت الفردٌة.تقٌٌم تقارٌر التكلٌفا -
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 c2  ٌتخذ المواقف الفكرٌة الواعٌة والرشٌدة من
 االتجاهات السٌاسٌة والفكرٌة فً مجتمعه.

 

 المحاضرة -

الحوار والمناقشة والتغذٌة  -

 الراجعة

 التعلم الذاتً -
 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظةةةةةةةة وتقٌةةةةةةةٌم مشةةةةةةةاركة  -
 الطالب فً القاعة.

 الفردٌة.تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات  -
 

 c3  المقوالت النظرٌة  إحدىٌكتب تقرٌرا عن
الحدٌثة والمعاصرة وٌطبق علٌها معاٌٌر النظرٌة 

 أو النموذج النظري.

 المحاضرة -

الحوار والمناقشة والتغذٌة  -

 الراجعة

 التعلم الذاتً -
 التكلٌفات الفردٌة -
 سمنار )حلقة نقاش( -

المالحظةةةةةةة وتقٌةةةةةةٌم مشةةةةةةاركة  -
 الطالب فً القاعة.

 تقارٌر التكلٌفات الفردٌة.تقٌٌم  -
 

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1 ٌوظف معارفه السٌاسٌة فً النقاشات 
 المجتمعٌة حول القضاٌا الكبرى فً مجتمعه.

 

 الحوار والمناقشة -
 التعلم الذاتً. -
 والمهام والتكالٌف. األنشطة -

 مالحظة األداء. -
تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات  -

 .األنشطةو
 

d2  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً للتقرٌب بٌن
الرؤى واألفكار من خالل المناقشات الفاعلة الناقدة 

 والبناءة.

 وار والمناقشةالح -
 التعلم الذاتً. -
 والمهام والتكالٌف. األنشطة -

 مالحظة األداء. -
تقٌٌم تقارٌر التكلٌفات  -

 .األنشطةو
 

 

VII.  مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
مخرجات تعلم 

 المقرر

1 
مدخل تعرٌفً بالنظرٌة 

 السٌاسٌة

طبٌعة مادة النظرٌة السٌاسٌة  -

لعلم  وموقعها فً الحقول المعرفٌة

 السٌاسة

 مراحل تطور النظرٌة السٌاسٌة -

 النظرٌة السٌاسٌة أهمٌة -

1 3 a1 ،b2 ،c3 

2 
التعرٌف بالنظرٌة السٌاسٌة 

 ووظائفها وموضوعاتها

تعرٌف عام للنظرٌة فً العلوم  -

 االجتماعٌة والمفاهٌم ذات الصلة
2 6 

a1 ،a2 ،a3 ،
b1 ،c2 ،d1 
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تعرٌفات النظرٌة السٌاسٌة من  -

 مداخل متعددة

ة التفرٌق بٌن النظرٌة السٌاسٌ -

والفلسفة السٌاسة والفكر السٌاسً، 

 والعلم السٌاسً التجرٌبً

 وظائف النظرٌة السٌاسٌة -

 خصائص النظرٌة السٌاسٌة -

 مصادر النظرٌة السٌاسٌة -

 مشكالت النظرٌة السٌاسٌة -

 موضوعات النظرٌة السٌاسٌة -

 تصنٌف النظرٌات 4

التصنٌف بحسب مستوى التحلٌل:  -

 ى، المتوسطة، الصغرى()الكبر

بحسب نوع التحلٌل: )التجرٌبٌة،  -

 الفلسفٌة(

 خطوات بناء النظرٌة -

1 3 a4 b3 

5 
األبنٌة النظرٌة: النموذج 

النظري والمقولة وعالقتهما 
 بالنظرٌة

تعرٌف النموذج النظري  -

وتصنٌفاته ومكوناته وخصائصه 

 والعالقة بٌنه وبٌن النظرٌة

تعرٌف المقولة وخصائصها  -

تها بالنظرٌة والنموذج وعالق

 النظري

1 3 
a1 ،a2  ،b2 ،

c2 ،d1 

 النظرٌة والمنهج العلمً 5

 التعرٌف بالمنهج ووظائفه -

 العالقة بٌن النظرٌة والمنهج -

 مناهج دراسة النظرٌة السٌاسٌة -

 المفاهٌم وبناء النظرٌة السٌاسٌة -

1 3 
a1 ،a2  ،b2 ،

c2 ،d1 

 القٌم السٌاسٌة  6

 مفهوم القٌم السٌاسٌة -

 وظٌفة القٌم السٌاسٌة -

قٌمتً العدالة والحرٌة فً النظرٌة  -

 السٌاسٌة

 الدٌمقراطٌة كقٌمة سٌاسٌة -

 اإلسالمٌةمنظومة القٌم السٌاسٌة  -

1 3 
a1 ،a2  ،b2 ،

c2 ،d1 

 النظرٌة السٌاسٌة الٌونانٌة 8

 وصف الحٌاة السٌاسٌة الٌونانٌة -

 مصادر النظرٌة السٌاسٌة الٌونانٌة -

سٌة موضوع النظرٌة السٌا -

 الٌونانٌة

الدولة فً النظرٌة السٌاسٌة  -

 الٌونانٌة

فضٌلة الحٌاة المشتركة وقٌمة  -

1 3 
a1 ،a3 ،b1 ،
b2 ،c1 ،d2 
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 العدالة

 الفرد والمجتمع الدولة -

 ةاألوروبٌالنظرٌات السٌاسٌة  9

ة فً األوروبٌالنظرٌة السٌاسٌة  -

 القرون الوسطى

 النظرٌة اللٌبرالٌة -

1 3 
a1 ،a3 ،b1 ،
b2 ،b3 ،c1 ،

c2 ،c3 ،d1 ،d2 

 اإلسالمٌةالنظرٌة السٌاسٌة  10

مصادر النظرٌة السٌاسٌة  -

 اإلسالمٌة

خصائص النظرٌة السٌاسٌة  -

 اإلسالمٌة

الدولة كٌان تارٌخً وظٌفً فً  -

 اإلسالم

بٌن  اإلسالمٌةالنظرٌة السٌاسٌة  -

 الواقع والمثال

السردٌة الكبرى  بوصفهاالخالفة  -

 اإلسالمٌةفً النظرٌة 

الة فً النظرٌة السٌاسٌة قٌمة العد -

 اإلسالمٌة

الدٌن والدولة فً النظرٌة  -

 اإلسالمٌةالسٌاسٌة 

 والدولة الحدٌثة اإلسالمٌةالنظرٌة  -

2 6 

a1 ،a2 ،a3 ،
b1 ،b2 ،b3 ،
c1 ،c2 ،c3 ،

d1 ،d2 

 النظرٌة السٌاسٌة االشتراكٌة 12

صورة الدولة فً النظرٌة  -

 االشتراكٌة

 الدولة والصراع الطبقً -

 لثورةالدولة وا -

1 3 

a1 ،a2 ،a3 ،
b1 ،b2 ،b3 ،
c1 ،c2 ،c3 ،

d1 ،d2 

 نظرٌة الدولة 13

 مفهوم الدولة -

 الدولة أصل -

 األمة –مفهوم الدولة  -

 نظرٌات الدولة المعاصرة -

 النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة أزمة -

2 6 
a1 ،a2 ،a3 ،
b1 ،b2 ،b3 ،

c1 ،c3 ،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 

الطالةب باالسةتماع  فً الوقت الذي ٌقةوم فةً أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 بهدوء ، وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .
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 الحوار والمناقشة
أو  األسةتاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل المحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 المهام والتكالٌف البحثٌة
مفردات المقرر ومن ثم ٌقةوم بعرضةه  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح   وهً طرٌقة

 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةعلً بقٌة الطالب و

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

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءجمٌعا  ما تطرح علٌهم

 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.

 التعلم الذاتً
ٌةةة التعلةةٌم بحٌةة  ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات إلدارة عمل اإلجةةراءاتوفٌهةةا ٌةةتم اتبةةاع مجموعةةة مةةن 

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

وسةةلو   بمواقةةف الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات
 الطرف المراد تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

 والتكلٌفات: األنشطة 3

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تطبٌقٌة من تجارب  لنماذجعروض تقدٌمٌة 

 تنموٌة فً دول العالم

a3 
 ،b2 ،b3 ،d1 ،d2 

 

w3, w4, w5, w6, w7¸ 
w9, w10¸ w11, w12, 

 
 
10 

2 
سات حدٌثة فً التنمٌة عروض كتب ودرا

 السٌاسٌة
a3 ،b2 ،b3 ،d1 ،

d2 
w3, w5 10 

 ضور المحاضراتح 3
a1 ،a2 ،a3 ،b1،  

b2 ،b3 ،c1 ،d1 
w13, w14 10 

 30 اإلجمالً

 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 فات البحثٌةالتكلٌ 1
w6, w9, w10¸ 

w11, w12 
20 20% 

a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1 

 w1, w2 10 10% حضور المحاضرات 2
a1, a2, a3, b1, b2, 
b3, c1, d1 

 w8 10 10% a1, a2, b1, b2 اختبار نصفً 3

 w16 60 60% االختبار النهائً 4
a1, a2, a3, b1, b2, 
c1, d1, d2 

  %100 100 اإلجمالً 
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II. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة

 .(2006: الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة) النظرٌة السٌاسٌة المعاصرةعادل فتحً ثابت،  .1
 (.2012)القاهرة: الجندي للنشر والتوزٌع، النظرٌة السٌاسٌة بٌن التجرٌد والممارسة إبراهٌم ابراش،  .2

 المراجع المساعدة

 اسة المقارنة النموذج المعرفً النظرٌة المنهج )بٌروت: المؤسسة الجامعٌة للدراسات نصر محمد عارف، ابستمولوجٌا السٌ .1
 (.2002والنشر، 

 : المكتب المصري الحدٌ ، د.ت(.اإلسكندرٌة) النظرٌة السٌاسٌةمحمد طه بدوي،  .2
 (.2002ت والنشر، )عّمان : المركز العلمً للدراسا النظرٌة السٌاسٌة من منظور حضاري إسالمًسٌف الدٌن عبدالفتاح،  .3
 (.2016)القاهرة: المركز القومً للترجمة،  النظرٌة السٌاسٌة، ترجمة لبنى الرٌدياندرو هٌوود،  .4

 

 

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:   

  مراجع ذات صلة بالنظرٌة السٌاسٌة

III. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

من المحاضرات بحسب النظام المعمول به فً  %75عن حضور ماال ٌقل   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1
 الكلٌة.

 .حرمان الطالب كثٌر التأخر من درجة الحضور : الحضور المتأخر   .2

ٌحق للطالب فً حاالت الغٌاب عن االمتحان الحصول على غٌاب بعذر وفق إجراءات معٌنة، وال  ضوابط االمتحان:  .3
  ً نفس الفصل.ٌعاد االمتحان النصفً أو النهائً للطالب ف

 فً حاالت تأخٌر تسلٌم التكالٌف ٌتم الخصم من الدرجة الموضوعة للتكلٌف. التعٌٌنات والمشارٌع:  .4

فً حاالت الغش ٌحال الطالب إلى لجنة االنضباط، وفً حال ثبوت الغش أو مخالفة نظام االمتحان ٌحرم  الغش:  .5
 الطالب من المادة. 

 ل على الطالب ٌعاقب بالفصل من الكلٌة.فً حالة ثبوت االنتحا االنتحال:  .6

 ٌمنع اصطحاب الموباٌل فً االختبار النهائً.سٌاسات أخرى:   .7
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 خطة مقرر نظرٌة سٌاسٌة
  

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. هانً عبادي المغلس

 المكان ورقم الهاتف 773670100 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      hanymokhl@yahoo.com ًالبرٌد اإللكترون 

 

VIII.  :معلومات عامة عن المقرر 

 النظرٌة السٌاسٌة :اسم المقرر -1

 pol3107 رمز المقرر ورقمه: -2

 الساعات المعتمدة: -3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 الفصل الدراسً الثانً –المستوى الثالث  المستوى والفصل الدراسً: -4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت -5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت -6

 البكالورٌوس درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  -7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: -8

 كلٌة التجارة واالقتصاد  -الحرم الجامعً  ن تدرٌس المقرر:مكا -9

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: -11

 

II. المقرر الدراسً:  وصف 

ٌهدف هذا المقرر إلى تزوٌد الطالب بالمعرفة العلمٌة المطلوبة عن النظرٌة السٌاسٌة وموضوعاتها ووظائفها ومناهجها، 
وتصنٌفاتها وخطوات بنائها، واألبنٌة النظرٌة األخرى المرتبطة بها، وعالقة النظرٌة السٌاسٌة  فٌتناول مفهوم النظرٌة السٌاسٌة

والٌونانٌة واللٌبرالٌة واالشتراكٌة، كما ٌدرس  اإلسالمٌةبالمنهج، والقٌم السٌاسٌة فً النظرٌة، ونماذج من النظرٌات السٌاسٌة 
 النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة. أزمةنظرٌات الدولة و

 

III. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

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

a1 ٌُظهر المعرفة والفهم بقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة وموضوعاتها ومناهجها. 
a2 .ٌستوعب مجمل قضاٌا الواقع السٌاسً واالجتماعً برؤٌة مجردة 
a3 ت السٌاسٌة.ٌناقش التطورات فً حقل النظرٌا 

 b1 علمً. أسلوبٌحلل وٌفسر ظواهر وقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة والعالقة بٌنها ب 
b2 .ٌستنبط العالقات بٌن متغٌرات الظواهر السٌاسٌة 
b3 .ٌبدي رأٌه فً القضاٌا المعاصرة التً تتناولها النظرٌات السٌاسٌة 
c1 ها على القضاٌا المعاصرة.ٌربط بٌن الجانب النظري لقضاٌا النظرٌة السٌاسٌة وتطبٌق 
c2 .ٌتخذ المواقف الفكرٌة الواعٌة والرشٌدة من االتجاهات السٌاسٌة والفكرٌة فً مجتمعه 
c3  المقوالت النظرٌة الحدٌثة والمعاصرة وٌطبق علٌها معاٌٌر النظرٌة أو النموذج النظري. إحدىٌكتب تقرٌرا عن 

mailto:Hanymokhl@yahoo.com
mailto:Hanymokhl@yahoo.com
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d1 ٌة حول القضاٌا الكبرى فً مجتمعه.ٌوظف معارفه السٌاسٌة فً النقاشات المجتمع 
d2 .ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً للتقرٌب بٌن الرؤى واألفكار من خالل المناقشات الفاعلة الناقدة والبناءة 

 

 

I. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 

 الفعلٌة

1 
مدخل تعرٌفً بالنظرٌة 

سٌاسٌةال  

طبٌعة مادة النظرٌة السٌاسٌة وموقعها فً  -

 الحقول المعرفٌة لعلم السٌاسة

 مراحل تطور النظرٌة السٌاسٌة -

 النظرٌة السٌاسٌة أهمٌة -

w1 3 

2 
التعرٌف بالنظرٌة السٌاسٌة 

 ووظائفها وموضوعاتها

تعرٌف عام للنظرٌة فً العلوم االجتماعٌة  -

 والمفاهٌم ذات الصلة

لسٌاسٌة من مداخل تعرٌفات النظرٌة ا -

 متعددة

التفرٌق بٌن النظرٌة السٌاسٌة والفلسفة  -

السٌاسة والفكر السٌاسً، والعلم السٌاسً 

 التجرٌبً

 وظائف النظرٌة السٌاسٌة -

 خصائص النظرٌة السٌاسٌة -

 مصادر النظرٌة السٌاسٌة -

 مشكالت النظرٌة السٌاسٌة -

 موضوعات النظرٌة السٌاسٌة -

w2- w3 6 

 تصنٌف النظرٌات 3

لتصنٌف بحسب مستوى التحلٌل: )الكبرى، ا -

 المتوسطة، الصغرى(

 بحسب نوع التحلٌل: )التجرٌبٌة، الفلسفٌة( -

 خطوات بناء النظرٌة -

w4 3 

4 
األبنٌة النظرٌة: النموذج 

النظري والمقولة وعالقتهما 
 بالنظرٌة

تعرٌف النموذج النظري وتصنٌفاته  -

ومكوناته وخصائصه والعالقة بٌنه وبٌن 

 النظرٌة

تعرٌف المقولة وخصائصها وعالقتها  -

 بالنظرٌة والنموذج النظري

w5 3 

 النظرٌة والمنهج العلمً 5

 التعرٌف بالمنهج ووظائفه -

 العالقة بٌن النظرٌة والمنهج -

 مناهج دراسة النظرٌة السٌاسٌة -

 المفاهٌم وبناء النظرٌة السٌاسٌة -

w6 3 

 w7 3 مفهوم القٌم السٌاسٌة - القٌم السٌاسٌة  6



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 م السٌاسٌةوظٌفة القٌ -

 قٌمتً العدالة والحرٌة فً النظرٌة السٌاسٌة -

 الدٌمقراطٌة كقٌمة سٌاسٌة -

 اإلسالمٌةمنظومة القٌم السٌاسٌة  -

 w8 3  - اختبار نصفً 7

 النظرٌة السٌاسٌة الٌونانٌة 7

 وصف الحٌاة السٌاسٌة الٌونانٌة -

 مصادر النظرٌة السٌاسٌة الٌونانٌة -

 نانٌةموضوع النظرٌة السٌاسٌة الٌو -

 الدولة فً النظرٌة السٌاسٌة الٌونانٌة -

 فضٌلة الحٌاة المشتركة وقٌمة العدالة -

 الفرد والمجتمع الدولة -

w9 6 

 w10 3  - اختبار نصفً 8

 ةاألوروبٌالنظرٌات السٌاسٌة  9

ة فً القرون األوروبٌالنظرٌة السٌاسٌة  -

 الوسطى

 النظرٌة اللٌبرالٌة -

w11 3 

 ٌةاإلسالمالنظرٌة السٌاسٌة  10

 اإلسالمٌةمصادر النظرٌة السٌاسٌة  -

 اإلسالمٌةخصائص النظرٌة السٌاسٌة  -

 اإلسالمالدولة كٌان تارٌخً وظٌفً فً  -

بٌن الواقع  اإلسالمٌةالنظرٌة السٌاسٌة  -

 والمثال

السردٌة الكبرى فً  بوصفهاالخالفة  -

 اإلسالمٌةالنظرٌة 

 اإلسالمٌةقٌمة العدالة فً النظرٌة السٌاسٌة  -

لة فً النظرٌة السٌاسٌة الدٌن والدو -

 اإلسالمٌة

 والدولة الحدٌثة اإلسالمٌةالنظرٌة  -

w12-w13 6 

 النظرٌة السٌاسٌة االشتراكٌة 11

 صورة الدولة فً النظرٌة االشتراكٌة -

 الدولة والصراع الطبقً -

 الدولة والثورة -

  w14 6 

 نظرٌة الدولة 12

 مفهوم الدولة -

 الدولة أصل -

 األمة –مفهوم الدولة  -

 الدولة المعاصرة نظرٌات -

 النظرٌة السٌاسٌة المعاصرة أزمة -

w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 13

 48 16 إجمالً األسابٌع والساعات

 



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 استراتٌجٌات التدرٌس: 

 

 وصف كٌفٌة استخدامها استراتٌجٌة التدرٌس

 المحاضرة
قاعةةة بطرٌقةةة وشةةرح المعةةارف النظرٌةةة للمقةةررات لجمةةع كبٌةةر مةةن الطةةالب فةةً ال إٌضةةاحوفٌهةةا ٌةةتم 

فً الوقت الذي ٌقوم فً الطالب باالستماع بهدوء ،  أحٌاناً مع استخدام السبورة  األستاذمباشرة من قبل 
 وقد ٌدون بعض الطالب المالحظات البسٌطة .

 الحوار والمناقشة
دد أو بةٌن عة األستاذوفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طرفٌن أو أكثر داخل المحاضرة سواء بٌن الطالب و

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافمن الطالب أنفسهم تحت 

المهام والتكالٌف 
 البحثٌة

مفردات المقةرر ومةن ثةم ٌقةوم بعرضةه علةً  إحدىكامل فً تكلٌف الطالب بإجراء بح  وهً طرٌقة 
 نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة المختلفة. إثارةبقٌة الطالب و

 العصف الذهنً
اعل وتشجٌع الطالب علةى طةرح كةل مةا لةدٌهم مةن أفكةار حةول قضةٌة مةا، أو مشةكلة مةا وفٌها ٌتم التف

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءتطرح علٌهم جمٌعا 

 مشارٌع فردٌة 
تكلٌةف جمٌةع الطةالب  ٌةتمٌطلب من كل طالب تنفٌذ دراسة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 كل طالب مشروع مختلف.بمشروع واحد، وقد ٌكون ل

 التعلم الذاتً
إلدارة عملٌةةة التعلةٌم بحٌةة  ٌنةدمج المةةتعلم بمهمةات تعلٌمٌةةة  اإلجةراءاتوفٌهةا ٌةتم اتبةةاع مجموعةة مةةن 

 تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

 المحاكاة
موقةف شةبٌه بمواقةف  وفٌها ٌتم افتعال واقع سٌاسً ما تتشابه معطٌاته مع الواقع ٌتم توفٌرل للمتعلم من

الحٌةةاة السٌاسةةٌة الواقعٌةةة، حٌةة  ٌةةتم وضةةعه فٌةةه لكةةً ٌةةتقمص دور وقةةرارات وسةةلو  الطةةرف المةةراد 
 تحلٌل وتوقع سلوكه.

 

 والتكلٌفات: األنشطة 4

 

 الدرجة األسبوع النشاط / التكلٌف الرقم

1 
تطبٌقٌة  لنماذجعروض تقدٌمٌة 

 من تجارب تنموٌة فً دول العالم
w3, w4, w5, w6, w7¸ w9, w10¸ w11, 

w12, 
10 

2 
عروض كتب ودراسات حدٌثة 

 فً التنمٌة السٌاسٌة
w3, w5 10 

 w13, w14 10 ضور المحاضراتح 3

 30 االجمالً
 

IV. :تقٌٌم التعلم 
 

  نسبة الدرجة إلى درجة  التقوٌم النهائً الدرجة  األسبوع أنشطة التقٌٌم الرقم

 التكلٌفات البحثٌة 1
w6, w9, w10¸ 

w11, w12 
20 20% 

 w1, w2 10 10% حضور المحاضرات 2

 W10 10 10% اختبار نصفً 3

 w16 60 60% االختبار النهائً 4

 %100 100 اإلجمالً 

 

V. تعلم:لمصادر ا 

 : المراجع الرئٌسة



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 .(2006: الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة) النظرٌة السٌاسٌة المعاصرةعادل فتحً ثابت،  .3
 (.2012)القاهرة: الجندي للنشر والتوزٌع، نظرٌة السٌاسٌة بٌن التجرٌد والممارسة الإبراهٌم ابراش،  .4

 المراجع المساعدة

 نصر محمد عارف، ابستمولوجٌا السٌاسة المقارنة النموذج المعرفً النظرٌة المنهج )بٌروت: المؤسسة الجامعٌة للدراسات  .5
 (.2002والنشر، 

 : المكتب المصري الحدٌ ، د.ت(.كندرٌةاإلس)النظرٌة السٌاسٌةمحمد طه بدوي،  .6
 (.2002)عّمان : المركز العلمً للدراسات والنشر،  النظرٌة السٌاسٌة من منظور حضاري إسالمًسٌف الدٌن عبدالفتاح،  .7
 (.2016)القاهرة: المركز القومً للترجمة،  النظرٌة السٌاسٌة، ترجمة لبنى الرٌدياندرو هٌوود،  .8

    مواد إلكترونٌة وإنترنت:

  مراجع ذات صلة بالنظرٌة السٌاسٌة

 

IV. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:    .1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 ٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.% و25الغٌاب 

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

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

 ضوابط االمتحان:  .3

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

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

 الحالة.

 ( دقٌقة من بدء االمتحان.20ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) -

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

 :األبحا و التكلٌفات / المهام  .4

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

 ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واألبحا  وتسلٌمها. -

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

 الغش:   .5

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

 لدرجة المخصصة لذل .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش أو النقل فً التكالٌف واألبحا  ٌحرم من ا -

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

 سٌاسات أخرى:   .7
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحا  .. إلخ.

 


