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 عببس

  أمرٌكاو أوربانظم سٌاسٌة فً  مواصفات مقرر
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 أمرٌكاو أوربانظم سٌاسٌة فً  : اسم المقرر  .1

 pol3109 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 اسً الثانًالمستوى الثالث/ الفصل الدر المستوى والفصل الدراسً:  .4

5.  
حكومااااات وسٌاسااااات عربٌااااة وواااار  أوسااااطٌة  والاااانظم  المتطلبات السابقة لدراسة المقرر:

 السٌاسٌة المقارنة

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 اللغة العربٌة لغة تدرٌس المقرر:  .8

 نتظامفصلً/ ا نظام الدراسة:  .9

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

 د. علً أحمد الحاوري مراجع مواصفات المقرر  .11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر:  .12

 

II. :وصف المقرر 

 الخاصة بنشأة ومراحل تطور الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ساسٌةالمعارف والمهارات األإلى تزوٌد الطالب بهذا المقرر  ٌهدف
لما ٌتعلق ، وتحلٌالً أمرٌكاو أورباخصائصها الفلسفٌة وسماتها العملٌة، وٌقدم عرضاً لعدد من النظم السٌاسٌة فً  أهمالغربٌة، و

وتحدٌد  فً تلك النظم، ساسٌةالتً تبنتها القوى السٌاسٌة األ اإلٌدٌولوجٌةبوضعٌة وتصمٌم المؤسسات السٌاسٌة وتطور الخلفٌة 
 زة لكل منها. السمات العامة الممٌ

منذ انهٌار المنظومة الشٌوعٌة وتفكك االتحاد السوفٌتً فً تسعٌنٌات  أورباٌتناول المقرر التحول الدٌمقراطً فً دول شرق و
 القرن الماضً، وٌتناول كذلك تطور وسمات النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة.

 

III. :مخرجات التعلم 

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

a1  لألسس الفلسفٌة والتارٌخٌة والمؤسسٌة للنظم الدٌمقراطٌة الغربٌةٌظهر المعرفة والفهم. 

a2 .ٌكتب عن تطور النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة والسمات العامة الممٌزة له 

b1  السٌاسٌة وطبٌعة العالقة فٌما بٌنها.ٌقارن بٌن النظم السٌاسٌة الغربٌة من حٌث بناء وتصمٌم المؤسسات 

b2 إرساء األسس الدٌمقراطٌة فً النظم السٌاسٌة الغربٌة. فلسفة اللٌبرالٌة فًٌحلل دور ال 

c1  ًٌوظف المعارف العلمٌة فً توصٌف وتفسٌر المسارات المتعددة لتطبق الدٌمقراطٌة فً النظم التً شهدت تحوالً دٌمقراطٌا

 . أوربافً شرق 

d1 الفعال. أصلك مهارات التفكٌر الناقد، والعمل الجماعً فً فرٌق، والقدرة على التوٌمتل 
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I. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم المقرر مخرجات تعلم البرنامج

 A:المعرفة والفهم : 

A1   ٌلبناء  زمةظهر المعرفة والفهم للمفاهٌم والنظرٌات الأل
 علمٌة فً حقل العلوم السٌاسٌة.معرفة 

a1  لألسس الفلسفٌة والتارٌخٌة ٌظهر المعرفة والفهم
 .والمؤسسٌة للنظم الدٌمقراطٌة الغربٌة

A2  لحقل العلوم  الرئٌسةٌشرح األسس العلمٌة للفروع

 .السٌاسٌة

a2  ٌكتب عن تطور النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة
 والسمات العامة الممٌزة له.

 B:المهارات الذهنٌة : 

B1  ٌوظف المناهج واألدوات العلمٌة لفهم الظواهر

 والمؤسسات السٌاسٌة.

b1  ٌقارن بٌن النظم السٌاسٌة الغربٌة من حٌث بناء وتصمٌم
 المؤسسات السٌاسٌة وطبٌعة العالقة فٌما بٌنها.

B2 حداثٌفسر العالقات بٌن متغٌرات الظواهر واأل 

 وامل التً تؤثر فٌها.السٌاسٌة مبٌنا الع

b2  ٌحلل دور الفلسفة اللٌبرالٌة فً إرساء األسس
 الدٌمقراطٌة فً النظم السٌاسٌة الغربٌة.

 C:المهارات المهنٌة والعملٌة : 

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

c1 فسٌر المسارات ٌوظف المعارف العلمٌة فً توصٌف وت
المتعددة لتطبق الدٌمقراطٌة فً النظم التً شهدت تحوالً 

 . أوربادٌمقراطٌاً فً شرق 

 D:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

D1  ٌوظف مهارات االتصال السٌاسً فً ترشٌد أداء

 المؤسسات العامة وتوجهات الرأي العام.

d1 ًفً  ٌمتلك مهارات التفكٌر الناقد، والعمل الجماع

 الفعال. أصلفرٌق، والقدرة على التو

 

IV. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 a1 لألسس الفلسفٌة فة والفهم ٌظهر المعر
والتارٌخٌة والمؤسسٌة للنظم الدٌمقراطٌة 

 .الغربٌة

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3

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

a2  ًٌكتب عن تطور النظام السٌاسً ف
 روسٌا االتحادٌة والسمات العامة الممٌزة له.

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

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

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم   استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1  الغربٌة من ٌقارن بٌن النظم السٌاسٌة
حٌث بناء وتصمٌم المؤسسات السٌاسٌة 

 وطبٌعة العالقة فٌما بٌنها.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .المهام والتكالٌف العملٌة.3

 االختبارات التحرٌرٌة -
 االختبارات الشفوٌة -
 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
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 فً القاعة.تقٌٌم مشاركة الطالب  - . التغذٌة الراجعة.4

b2  ٌحلل دور الفلسفة اللٌبرالٌة فً إرساء
فً النظم السٌاسٌة  الدٌمقراطٌةاألسس 
 الغربٌة.

 . المحاضرات1
 . الحوار والمناقشة.2
 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل3
 .المهام والتكالٌف العملٌة.4
 . التغذٌة الراجعة.5

 االختبارات الشفوٌة -
 ة والجماعٌة.تقٌٌم التكالٌف الفردٌ -
 تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاعة. -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1  ٌوظف المعارف العلمٌة فً توصٌف
المسارات المتعددة لتطبق  وتفسٌر

الدٌمقراطٌة فً النظم التً شهدت تحوالً 
 . أوربادٌمقراطٌاً فً شرق 

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

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 ة.تقٌٌم مشاركة الطالب فً القاع -

 

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

 استراتٌجٌة التقوٌم استراتٌجٌة التدرٌس مخرجات المقرر 

d1  ٌمتلك مهارات التفكٌر الناقد، والعمل
 أصلقدرة على التوالجماعً فً فرٌق، وال

 الفعال.

 .التقارٌر وأوراق ومجموعات العمل1
 المهام والتكالٌف العملٌة. 2
 . التغذٌة الراجعة.3

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

 

II. لمقصودة للمقرر مع تحدٌد مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم ا كتابة
 الساعات المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات تعلم 
 رالمقر

1 
نوأة وتطور الدٌمقراطٌة 
 اللٌبرالٌة فً الدول الغربٌة

 نشأة الدٌمقراطٌة الغربٌة وتطورها. -
 نشأة اللٌبرالٌة الغربٌة وتطورها. -
خصائص فلسفة الدٌمقراطٌة  -

 الغربٌة، وأبرز منظرٌها.  اللٌبرالٌة

2 6 
a1 b1 b2 c1 
d1 

 
 
 
 

2 

 
 
 

نماذج من النظم السٌاسٌة 
كاأمرٌو أوربافً   

 

 a1 b1 b2 c1 3 1 برٌطانٌا

 a1 b1 b2 c1 3 1 الوالٌات المتحدة

 فرنسا
 

1 3 
a1 b1 b2 c1 

 a1 b1 b2 c1 3 1 ألمانٌا

 a1 b1 b2 c1 3 1 كندا

 a1 b1 b2 c1 3 1 السوٌد وسوٌسرا
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 a1 b1 b2 c1 3 1 الفاتٌكان

 a1 b1 b2 c1 3 1 البرتغال

 a1 b1 b2 c1 3 1  إسبانٌا

4 
التحول الدٌمقراطً فً دول 

أورباور    

التحول الدٌمقراطً فً شرق  أسباب -
 .أوربا

مسارات التحول الدٌمقراطً فً دول  -
 .أورباشرق 

2 6 

a2 c1 d1 

5 
النظام السٌاسً فً روسٌا 

 االتحادٌة

نشأة وتطور النظام السٌاسً فً 
 روسٌا.

 سمات النظام السٌاسً فً روسٌا  أهم
1 3 

 a1 a2 c1 d1 

 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 

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

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

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

 البحثٌةالمهام والتكالٌف 
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
كلة وفٌها ٌتم التفاعل وتشجٌع الطالب على طرح كل ما لدٌهم من أفكار حول قضٌة مةا، أو مشة

 المحاضرة بعٌدا عن ضغوط النقد والتقٌٌم. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 موارٌع 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
إلدارة عملٌةةة التعلةةٌم بحٌةةث ٌنةةدمج المةةتعلم بمهمةةات  جةةراءاتاإلوفٌهةةا ٌ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 

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

 

III. والتكلٌفات: األنوطة 

 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم النواط / التكلٌف الرقم

 a1 a2 b1 b2 c1 d1 w11 20 أمرٌكاو أورباتقرٌر عن نظام سٌاسً فً  إعداد 1

 a1 a2 a3 b1 b2 c1 d1  w 1- 12 10 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 2

 31 اإلجمالً
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I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  األسبوع أنوطة التقٌٌم الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

%11 11  الحضور والمواركة 1  a1 a2 b1 b2 c1 d1 

 w4- w10 20 20% a1 a2 b1 b2 c1 d1 التكالٌف البحثٌة إعداد 2

 w 10 10 10% a1 a2 b1 b2 c1 d1 نصفً اختبار 3

w15-w16 61 61% االختبار النهائً 4  a1 a2 b1 b2 c1 d1 

%111 111 االجمالً  5   

II. تعلم:لمصادر ا 

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

 : المراجع الرئٌسة

دار الجٌل للنشر )القاهرة: الشمالٌة،  أمرٌكاالغربٌة و أوربامعجم النظم السٌاسٌة واللٌبرالٌة فً د. حسن نافعة،  .1
 .(1995، والطباعة والتوزٌع

، )بغداد: الرافدٌن للنشر والتوزٌع، الغربٌة والوالٌات المتحدة أورباد. حافظ علوان الدلٌمً، النظم السٌاسٌة فً  .2
1993). 

 المراجع المساعدة

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:
 بحري، النظم السياسية المقارنة، على الرابط:د. حسن مصطفى ال

GNr4OYumi/view?usp=drive_open-https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts 

 
 

III. تبعة فً المقرر.الضوابط والسٌاسات الم 

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

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.55ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 % وٌتم إقرار الحرمان من مجلس القسم.25الغٌاب 

  الحضور المتأخر:    .2

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

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

 متحان:ضوابط اال  .3

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

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

 من بدء االمتحان.( دقٌقة 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

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

 بحاث وتسلٌمها.ٌبٌن أستاذ المقرر الضوابط لتنفٌذ التكالٌف واأل -

https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts-GNr4OYumi/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts-GNr4OYumi/view?usp=drive_open


 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

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

  الغش:  .5

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

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

  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 واألبحاث ..إلخ.

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 أمرٌكاو أوربااسٌة فً خطة مقرر النظم السٌ
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعٌا(3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. علً أحمد الحاوري

 المكان ورقم الهاتف 771818559 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      aalhawery@gmail.com اإللكترونً البرٌد  

 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 أمرٌكاو أورباالنظم السٌاسٌة فً  اسم المقرر:   .1

 pol3109 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

5.  
حكومات وسٌاسات عربٌة وور  أوسطٌة  والنظم  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت

 السٌاسٌة المقارنة

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

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

 ٌةاللغة العرب لغة تدرٌس المقرر:  .8

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

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

الخاصة بنشأة ومراحل تطور الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة  ساسٌةالمعارف والمهارات األإلى تزوٌد الطالب ب ٌهدف هذا المقرر
لكل من النظام السٌاسً األمرٌكً، النظام السٌاسً البرٌطانً، خصائصها الفلسفٌة وسماتها العملٌة، وٌقدم عرضاً  أهمالغربٌة، و

لما ٌتعلق بوضعٌة وتصمٌم المؤسسات السٌاسٌة وتطور الخلفٌة النظام السٌاسً الفرنسً، النظام السٌاسً األلمانً، وتحلٌالً 
 الممٌزة لكل منها. وتحدٌد السمات العامة  فً تلك النظم، ساسٌةالتً تبنتها القوى السٌاسٌة األ اإلٌدٌولوجٌة

منذ انهٌار المنظومة الشٌوعٌة وتفكك االتحاد السوفٌتً فً تسعٌنٌات  أورباكما ٌتناول المقرر التحول الدٌمقراطً فً دول شرق 
 القرن الماضً، وٌتناول كذلك تطور وسمات النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة.

 
  

mailto:aalhawery@gmail.com
mailto:aalhawery@gmail.com


 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 ء من دراسة هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن:بعد االنتها

a1  لألسس الفلسفٌة والتارٌخٌة والمؤسسٌة للنظم الدٌمقراطٌة الغربٌةٌظهر المعرفة والفهم. 

a2 .ٌكتب عن تطور النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة والسمات العامة الممٌزة له 

b1  بناء وتصمٌم المؤسسات السٌاسٌة وطبٌعة العالقة فٌما بٌنها.ٌقارن بٌن النظم السٌاسٌة الغربٌة من حٌث 

b2 إرساء األسس الدٌمقراطٌة فً النظم السٌاسٌة الغربٌة. فلسفة اللٌبرالٌة فًٌحلل دور ال 

c1  ًٌوظف المعارف العلمٌة فً توصٌف وتفسٌر المسارات المتعددة لتطبق الدٌمقراطٌة فً النظم التً شهدت تحوالً دٌمقراطٌا

 . أورباً شرق ف

d1 الفعال. أصلٌمتلك مهارات التفكٌر الناقد، والعمل الجماعً فً فرٌق، والقدرة على التو 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 األسبوع المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
نوأة وتطور الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة فً 

 الدول الغربٌة

 دٌمقراطٌة الغربٌة وتطورها.نشأة ال -
 نشأة اللٌبرالٌة الغربٌة وتطورها. -
الغربٌة،  اللٌبرالٌةخصائص فلسفة الدٌمقراطٌة  -

 وأبرز منظرٌها. 

w1-w2 6 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 أوربانماذج من النظم السٌاسٌة فً 
أمرٌكاو  

 

 w3 3 برٌطانٌا

 w4 3 الوالٌات المتحدة

 w5 3 فرنسا

 w6 3 ألمانٌا

 w7 3 كندا

 w8 3 السوٌد والفاتٌكان

 w9 3 سوٌسرا والفاتٌكان

 w10 3 البرتغال

 w11 3 إسبانٌا

 w12 3  اختبار نصفً 3

أورباالتحول الدٌمقراطً فً دول ور   4  
 .أورباالتحول الدٌمقراطً فً شرق  أسباب -

ت التحول الدٌمقراطً فً دول شرق مسارا -
 .أوربا

w13 -
w14 

6 

 النظام السٌاسً فً روسٌا االتحادٌة 5
 نشأة وتطور النظام السٌاسً فً روسٌا.

 سمات النظام السٌاسً فً روسٌا أهم
w15 3 

 w16 3  اختبار نهائً 6

 48 16 اإلجمالً

 
  



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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
ظرٌة للمقررات لجمع كبٌر من الطالب فً القاعة بطرٌقةة وشرح المعارف الن إٌضاحوفٌها ٌتم 

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

 الحوار والمناقوة
أو  األسةتاذحاضةرة سةواء بةٌن الطالةب ووفٌها ٌتم التفاعل اللفظً بٌن طةرفٌن أو أكثةر داخةل الم

 وتوجٌهه. األستاذ إشرافبٌن عدد من الطالب أنفسهم تحت 

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

 المختلفة. نقاش حول الموضوع فً مجاالت العلوم السٌاسٌة 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. أثناءما تطرح علٌهم جمٌعا 

 موارٌع فردٌة 
لٌةف جمٌةع تك ٌةتمٌطلب مةن كةل طالةب تنفٌةذ دراسةة موضةوع محةدد سةلفاً، وبشةكل منفةرد وقةد 

 الطالب بمشروع واحد، وقد ٌكون لكل طالب مشروع مختلف.

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

 تعلٌمٌة تتناسب وحاجاته وقدراته المعرفٌة والعقلٌة.

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

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

 

VI. والتكلٌفات: األنوطة 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع النواط/ التكلٌف الرقم

 w10 21 أمرٌكاو أورباسً فً تقرٌر عن نظام سٌا إعداد 1

 w 1- 12 11 حضور المحاضرات والمشاركة فً النقاش 3

 31 اإلجمالً

 

VII. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم الرقم
 الوزن النسبً 

 )نسبة الدرجة إلى درجة التقوٌم النهائً(

w1-12 11 11% الحضور والمشاركة فً النقاش 1  

w4 w10 21 21% التكالٌف البحثٌة إعداد 2  

 w 10 10 10% اختبار نصفً 3

%61 60 االختبار النهائً 4  

%111 111 اإلجمالً  

 

VIII. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئٌسة:

ر دار الجٌل للنش)القاهرة: الشمالٌة،  أمرٌكاالغربٌة و أوربامعجم النظم السٌاسٌة واللٌبرالٌة فً د. حسن نافعة،  .1
 .(1995، والطباعة والتوزٌع

، )بغداد: الرافدٌن للنشر والتوزٌع، الغربٌة والوالٌات المتحدة أورباد. حافظ علوان الدلٌمً، النظم السٌاسٌة فً  .2



 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                               

 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

 لمراجع المساعدة:ا .(1993

 مواد إلكترونٌة وإنترنت:  
 د. حسن مصطفى البحري، النظم السياسية المقارنة، على الرابط:

GNr4OYumi/view?usp=drive_open-https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts 
 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

   سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:  .1

 % من المحاضرات.55زم الطالب بحضور ٌلت -

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

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

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

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

 ضوابط االمتحان:  .3

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

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

 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

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

 ٌ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.ئوم الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شفً حال ثبوت قٌا -

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

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

 سٌاسات أخرى:   .5
 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكالٌف واألبحاث ..إلخ.

 

https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts-GNr4OYumi/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1Ry4REwqNhl8HWmy9QC2_ts-GNr4OYumi/view?usp=drive_open

