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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر
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 االعالمقسم:  الجغرافيا السياسية :مقرر  توصيف  الآدابكلية:  

 

  

 : أوال: المعلومات العامة عن المقرر

 السياسية الجغرافيا :اسم المقرر  .1
 353-3612 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 السادسالفصل الدراسي  : الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .1
 العالقات العامة :()إن وجدتالسابقة لدراسة المقررالمتطلبات   .5
 - :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6
 برنامج العالقات العامة  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة:  .9
 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :مكان تدريس المقرر  .11
 د. نبيل العبيدي مواصفات المقرر:اسم معد   .12
 م7102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 جغرافيا سياسيةاسم المقرر : 

شىر  مههىوم  تطور هذا العلم، ويوضح . كما يهدف الىىنشاءة ويهدف المقرر الى تعريف الطالب بالجغرافيا السياسية و
ومىىدت تىى ذير ذلىىق علىىى لىىوة الدولىىة  ، وتىىدرا المتغيىىراط الطبيعيىىة والبشىىريةالدولىىة  فىىوةاةىىر نعالدولىىة المعاةىىرة و

، ويىىدرا الجيوبولتيىىق الحىىدود السياسىىية للدولىىة والسىىامها وتطورهىىاالعولمىىة و وضىىعهها. كمىىا يهىىتم المقىىرر بدراسىىة 
 وبعض المشكالط الجغرافية السياسية المرتبطة بها.  والنظرياط الجيوبولتيكية،
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1: السياسية والعولمة والجيوبوليتق. بالجغرافياالمهاهيم والمةطلحاط العربية واألجنبية الخاةة عرف ي 

A 2:  الجغرافيا السياسيةيوضح المةطلحاط والمهاهيم المتعلقة . 

B1: افية )الطبيعية والبشرية( واثرها على قوة او ضعف الدولة يحلل بشكل علمي  .الظاهرة الجغر

B2:والمتغيرات البشرية وتأثيرها على قوتها او ضعفها.  امتالك الدولة للمتغيرات الطبيعية يربط بين 

C1: افيا السياسية على مكانة الدولة السليم  التحليليجيد  .لظاهرة تأثير الجغر

C 2: افية وابعادها السياسيةتفسير اسبايتقن  .ب الظواهر الجغر

D1: ( عن األحداث والظواهر  السياسية برامج إذاعية وتلفزيونية وعبر الويب يعد تقارير تحليلية )صحفية او. 

D2: ذات البعد الجيوستراتيجي و العسكري . حداثاأل يجيد التعاطي بموضوعية ومهنية مع 

 

 

 

 التدريس والتقويم باستراتيجياترابعا: مواءمة مخرجات التعلم 

 :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1  يظهر معرفة بالمفاهيم

والمصطلحات العربية واألجنبية 

 .السياسيةالخاصة بالجغرافيا 

A1-  الحوار  –املحاضرات

العروض  –والمناقشة 

 التقديمية

 

 A1-  االختبارات التحريرية- 

 االختبارات الشفهية 

 

 A2 يوضح المصطلحات والمفاهيم

المتعلقة بالجغرافيا السياسية والعولمة 

 .والجيوبوليتكوالحدود السياسية  

A2-  خارطة  –التعليم الذاتي

 المفاهيم

A2-  المالحظة –تقييم التكاليف  

 A3 يستنتج بشكل علمي الظواهر

واألحداث  السياسية ويدرك عالقاتها 

وارتباطاتها المختلفة بالجغرافيا 

 .والبشرية الطبيعية

A3-  الحوار والمناقشة– 

 -العروض التقديمية 

 املحاضرات

 A3-   تقييم التكاليف- 

 االختبارات التحريرية
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

 

 

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

بعد استيفاء الطالب  لمتطلابات المسبا  

 أن:سيكون قادرا على 

  

B1-  الظلللللاهري السياسلللللية يحللللللل

 .المرتبطة بالظاهري الجغرافية

B1-  الحوار  –املحاضرات

 ومناقشة

 

 B1-  التحريرية االختبارات - 

االختبارات  - الشفهية االختبارات

 القصيرة .

  

B2- االحللللللداثالمشللللللكالت و يفسللللللر 

 . السياسية

B2-  تقارير   -عصف ذهني

 حل مشكالت –فردية وجماعية 

 B2-  المالحظة –التقارير  تقييم 

 

 - B3 يميللب بللين المتغيللرات الطبيعيللة

 تأثيراتهللا علللد الدولللةوكيفيللة والبشللرية 

 . سلبا وايجابا

B3-  عصف  –تعلم تعاوني

 حوار ومناقشة –ذهني 

 B3-  المالحظة  –التقارير  تقييم- 

 الشفهية. االختبارات

 

 :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية(باستراتيجية :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C 2:  حقققققققققققققققققققل يطبققققققققققققققققققق  مهقققققققققققققققققققارات

المشقققكالت والقاقققايا ا ختلفقققة بقققين 

 . الدول 

C1-   الحوار والمناقشة– 

 العروض التقديمية

 - التحريرية االختبارات  -C1 ا -

 - الشفهية االختبارات

 . القصيرة االختبارات

 

C3 :  يخططططططططططططططططططططة ا ططططططططططططططططططط  اتي يات و دار

 .الحدودية األزمات

C2-   تعلم تعاوني   -تعلم ذاتي

بحوث   –زيارات ميدانية  –

  تطبيقية

 C2-  تقييم البحوث التطبيقية- 

تقييم المشاريع والبرامج 

 -اإلذاعية والتليفزيونية

 المالحظة.

 

C 4:  ينققققققققققتج  األبحققققققققققاث العلميققققققققققة

الداخليقققققققققققققققققققققققققة حقققققققققققققققققققققققققول مشقققققققققققققققققققققققققكالت 

 .والخارجية

C3-   مشاريع  –مشاريع فردية

 جماعية 

 C3-   تقييم   -تقييم المشاريع

 –برامج إذاعية وتليفزيونية 

 اختبار شفهي.

 يمارس القيادة واالتصال الفعال  والنقد العلمي للماامين البرامجية  في االذاعة والتليفزيون.

المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1 :  يتبطع س طاليا التفك ط  العلفطي  ططD1 –  الحوار والمناقشة-  D1 –   االختبارات -تقييم مشاريع 
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

حططططططططططل المشططططططططططكالت المتعلقططططططططططة بم ططططططططططا  

 عملة.

 العروض التقديمية

 

 

 

  الشفهية

 

D3اإلعالميللة  : يتعامللل مللو الوسللا ل

 والمؤسسات المختلفة.

D2 –  حل   –تعلم تعاوني

 املحاكا  -المشكالت 

D2               –   تقييم  –تقييم بحوث

 مشاريع 

  

D4 :  يعمللللل ضللللمن فريلللل  بأسلللللو

جملللاعي ويمتللللك المهلللارات القياديلللة 

 بفللللي الجوا للللل واإلداريللللة والبح يلللللة

 السياسية والعسكرية واإلعالمية.

D3 –  حل  –حوار ومناقشات

 العروض تقديمية -المشكالت 

 D3               –  تقييم عروض- 

 المالحظة.

 

 

المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم  موضوعات: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  
 

الر

 قم

وحدات/ موضوعات 

 المقرر
 المواضيع التفصيلية

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

مخرجات تعلم 

 المقرر

مقدمة في الجغرافيا  1

 السياسية

 شاءي وتطور الجغرافيا السياسية  -

 . وموضوعاتها

2 3  

2 
تعريفات الجغرافيا 

السياسية، تعريف الدولة 

 وعناصر قوتها

تعريف الجغرافيا السياسية ، تعريف 

العربية واالجنبية و الدولة في اللغة 

الموسوعات والقواميس  العربية 

 البريطا ية والفر سية

2 3 A1 

عالقة الجغرافيا  3

 السياسية بالقوي

عناصر قوي الدولة ) القوي البشرية، 

 االقليم، القوي االقتصادية ..(

2 3 A1+A2 

البنية الجيولوجية والتضاريسية ،  المتغيرات الطبيعية 4

 المساحة والشكل 

2 3 A1+A2+C1 

 A1+A2+C1 3 2 الموقو الجغرافي والماخ المتغيرات الطبيعية 5

 A1+A2+C1 3 2 المعد يةالتربة والغطاء النباتي، الموارد   المتغيرات الطبيعية 6

7 
 حجم السكان   المتغيرات البشرية

 

 

2 3 A1+A2+C1 

    امتحان  صفي  امتحان  صفي  8

9 
 السكانتوزيو  المتغيرات البشرية

 

2 3 A1+A2+C1 

10 
 تركيب السكان  المتغيرات البشرية

 التوزيو األثنوغرافي للسكان

2  A1+A2+C1 

11 
العولمة والحدود 

 السياسية

  تعريف العولمة و شاءتها-

 الحدود السياسية -

 تقسيمات الحدود السياسية -

2 3 A1+A2+C1 
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

12 
كيةالنظريات الجيوبولت  

 

 

 نظرية ) المجال الحيوي( - -

 النظرية البحرية -

 

1 3 A1+A2+B2+C1 

13 

كيةالنظريات الجيوبولت  

 

 

 النظرية البرية -

النظرية الجوية والفضائية  -
 وحرب النجوم.

 

  A1+A2+B2+C1 

اإلمتحان النها ي  14   1 3 اإلمتحان النهائي - 

 12      11                                        إجمالي األسابيع والساعات         
 

 

 : استراتيجية التدريس:تاسعا

 محاضراط.

 تطبيق عملي في المعمل.

 واجباط منزلية

 منالشة جماعية

 تكاليف جماعية

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

تقديم بحبو  صبفية بحسب  عنباوي   1

 اللقاءات  
A1+A2+B1+C1+D1 2-13 10% 

     للجغرافيا السياسيةعرض برامج  2

مناقشةةةةةةة مبحةةةةةةاة مصةةةةةةغر  فرد ةةةةةةة  3
 وجماعية

  

    مجموعة نقاش 4

 عاشرا: تقويم التعلم:

 الدرجة  األساوع يموالتقأنشطة  الرقم

نساة 

الدرجة إلى 

درجة  

يم والتق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
 / التكاليف / األنشطة الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 1-13 10 10% A1+A2+B1+C1+D1 

     Quiz 1  )قصير( اختبار مول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل

  Midterm Exam 7 20 20%  
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

     Quiz 2  ثاني )قصير(اختبار  4

  Final Exam  60 60% االختبار النهائي 5

  %111 111  المجموع 

 

 الحادي عشر : مصادر التعلم
 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة

، المعاصرة وتطبيقاتها لجغرافيا السياسيةا ،(1004)ي ر ، وبهاء بدالصوفي عبدالفتاح عبد الجليل .2
 .المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية

 )مذكرات(. ،محاضرات في الجغرافيا السياسية، الجامعات اليمنية محمد العبيدي ،د. نبيل  .1
      - 

  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن مربعة( :المراجع المساعد 
 (: الجغرافيا السياسية : منظور معاصر، القاهر  ، مكتبة األنجلو المصرية.0991محمد محمود الديب )   -0
  الموصل مديرية دار الكتب للطباعة والنشرمسس و تطبيقات،  الجغرافيا السياسية: :(8811أزهر السماك) محمد -7
 مركز الكتاب األكاديمي ،عمان ، األردن الجغرافيا السياسية بين الماضي و الحاضر ،  :(7002نعيم الظاهر )  -3
 ، مطبعة البهجة ، إربد ، األردن الجغرافيا السياسية  :(7007قاسم الدويكات )  -4
  دار صفاء للتشر ، عمانالجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبوليتيكية ،  :(7000صبري فارس الهيتي) -1
  ، مركز الكتاب األكاديمي عمان .مشكالت الحدود السياسية في الوطن العربي  :( 7003قاسم الدويكات ) -6
  مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرةيا السياسية المعاصر  ، الجغراف :(7003محمد عبد الغني سعودي )   -2
  دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندريةالجغرافيا السياسية المعاصر  ،  :( 7004فايز محمد العيسوي )   -4
  ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندريةجغرافية االنتخابات في اليمن  :(7004عبد الجليل الصوفي )   -9

3  

  Electronic Materials and Web Sites (إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدتمواد 
1- https://ar.wikipedia.org/wiki 

 
 

 

 : الضوابط والسياسات المتاعة في المقرر.الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 والغياب:حضور ال  .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52تغيب الطالب اذا 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.
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 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في الالئحة.

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. ع  مدرس المقرر معلومات: 

 االسم نبيل العبيدي / أساوعيا(3)  الساعات المكتبية

 الجغرافيا السياسيةخطة مقرر: 
 



 

9 

 

 الجغرافيا السياسية :توصيف مقرر

 المكان ورقم الهاتف 771787698 السات األحد االثني  الثالثاء األربعاء الخميس

      dalabidy@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 
 

 

 : أوال: المعلومات العامة عن المقرر

 جغرافيا سياسية :اسم المقرر -1
 3131-163 رمز المقرر ورقمه: -2

 الساعات المعتمدة: -3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3 - - - 84 
 السادس:الفصل الدراسي  الثالثالمستوى  المستوى والفصل الدراسي: -4
 عالقات عامة :()إن وجدتالسابقة لدراسة المقررالمتطلبات  -5

 ال يوجد  :()إن وجدتالمقررلدراسة المتطلبات المصاحبة  -6
 برنامج العالقات العامة  :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج -7
 اللغة العربية لغة تدريس المقرر: -8
 نظام الفصل )بكالوريوس( نظام الدراسة: -9

 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج: -11
 قاعة الكلية/ جامعة االندلس  :مكان تدريس المقرر -11
 د. نبيل العبيدي اسم معد مواصفات المقرر: -12
 م7102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  -13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 

 الجغرافيا السياسيةاسم المقرر : 

ويوضىح. كمىا تطىور هىذا العلىم، نشىاءة ويهىدف المقىرر الىى تعريىف الطىالب بالجغرافيىا السياسىية ويتناول هذا المقرر: 

 هىاومىدت ت ذير ، وتىدرا المتغيىراط الطبيعيىة والبشىريةالدولىة فىوةاةىر نيهدف الى شر  مههىوم الدولىة المعاةىرة وع
واذر العولمىة ،الحدود السياسية للدولة والسىامها وتطورهىاالعولمة و وضعهها. كما يهتم المقرر بدراسةاعلى لوة الدولة 

وبعض المشكالط الجغرافيىة السياسىية المرتبطىة  تيق والنظرياط الجيوبولتيكية،ويدرا الجيوبول على الحدود السياسية،
  .. ويدرا نماذج عملية في النزاعاط الحدودية.بها.

 ثالثا: مخرجات التعلم:

 سوف يكون الخريج قادرا على أن: البرنامج هذا من بنجاح االنتهاء بعد

A1: السياسية والعولمة والجيوبوليتق. بالجغرافياالمهاهيم والمةطلحاط العربية واألجنبية الخاةة عرف ي 
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A 2:  الجغرافيا السياسيةيوضح المةطلحاط والمهاهيم المتعلقة . 

B1: افية )الطبيعية والبشرية( واثرها على قوة او ضعف الدولة يحلل بشكل علمي  .الظاهرة الجغر

B2:والمتغيرات البشرية وتأثيرها على قوتها او ضعفها.  امتالك الدولة للمتغيرات الطبيعية يربط بين 

C1: افيا السياسية على مكانة الدولة السليم  التحليليجيد  .لظاهرة تأثير الجغر

C 2: افية وابعادها السياسيةيتقن  .تفسير اسباب الظواهر الجغر

D1: ( عن األحداث والظواهر  السياسية. عية وتلفزيونية وعبر الويببرامج إذا يعد تقارير تحليلية )صحفية او 

D2: ذات البعد الجيوستراتيجي و العسكري . حداثاأل يجيد التعاطي بموضوعية ومهنية مع 

 
 
 

  

I. :محتوى المقرر Course Contents  
 Theoretical Aspect :الجانب النظري 

 الرقم
No. 

 وحدات المقرر
Course Units 

 التفصيليةالمواضيع 
Sub-topics 

 األسبوع
Week due 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

ةمقدمة في الجغرافيا السياسي 1   1 3 

ية، تعريفات الجغرافيا السياس 2

اتعريف الدولة وعناصر قوته  
 1 3 

القويعالقة الجغرافيا السياسية ب 3   2 3 

 3 1  .المتغيرات الطبيعية 4

 3 1  المتغيرات الطبيعية 5

  المتغيرات البشرية 6

 
 1 3 

  المتغيرات البشرية 7

 
 1 3 

 3 1  االمتحان النصفي 8

 3 1  المتغيرات البشرية 9

 3 1  العولمة والحدود السياسية 10
 3 1  العولمة والحدود السياسية 11
 3 1  النظريات الجيوبولتكية 12
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 3 1  النظريات الجيوبولتكية 13
 3 1  الجيوبولتكيةالنظريات  14
 3 1  النظريات الجيوبولتكية 15
 3 1  االمتحان النهائي 16

عدد األسابيع والساعاتإجمالي   
Total number of weeks and hours 

 

 
84 

 
 
 

                                                                              Second: Practical/Tutorial/Clinical Aspects: / تمارين / سريري  الجانب العملي
 / تمارين/ سريري كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

Write up practical/tutorial/clinical topics 

 الرقم
No. 

 / تمارين/ سريري المهام / التجارب العملية
Practical/Tutorial/Clinical topics 

 عدد األسابيع
No.  of Weeks 

 الساعات الفعلية
Contact Hours 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

    
 األسابيع والساعات عدد إجمالي

Total number of weeks and hours   

 
 

 الجانب العملي:                                            

 تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العمليكتابة 

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

نشاط  رسم خرائط مختارة   .1  1 1 
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2.     

3.     

4.     

5.     

    

   إجمالي األسابيع والساعات

 
I. التدريس اتاستراتيجي   

 المحاضرات

 والمناقشة الحوار

 العروض ا لتقديمية

 الزيارات الميدانية

 الاحو  التطايقية

 المحاضرات

 
 

. V لتكليفات / المهام:ا 
 الرقم
No. 

 / التكليفالنشاط
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة 
Mark 

1. 
 

 اعداد عروض تقديمية

 تقديم تصورات برامجية

 إعداد تكاليف بحثية

 
1-3 20 

 اختاار منتصف الفصل 7

   

7 
20 

 60 - االختاار النهائي 3
 
 
 

.Vيم التعلميتق Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 يميمنشطة التق
Assessment Tasks 

يم/ يموعد التق
 اليوم والتاريخ
Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبي 
)نسبة الدرجة إلى درجة  

 يم النهائي(يالتق
Weight 

 13-1 تقديم بحو  صفية بحس  عناوي  اللقاءات    .0
10 10 

عببببرض بببببرامج مبببب  قنببببوات فضببببائية محليببببة   .7

 وعربية ودولية 
7-10 
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 13-8 مناقشة مبحاة مصغر  فرد ة وجماعية .3
  مجموعة نقاش 

  Total  100المجموع 
 

 

 
.V  تعلملمصادر ا 

 دار النشر، بلد النشر(.الطبعة، ، اسم الكتاب، )بين قوسين( )اسم المؤلف، سنة النشر
(Author, (Year), Book Title, Edition, Publisher, Country of publishing) 

 Textbooks-not more than 2  : ) ال تزيد عن مرجعين(المراجع الرئيسة
الجامعي  ، المكتبالمعاصرة الجغرافيا السياسية ،(1004الصوفي )  عبدالفتاح عبد الجليل .2

  .الحديث ، اإلسكندرية
الجامعات اليمنية  ، الجغرافيا السياسية(، محاضرات في 1027،) العبيدي محمد نبيلد.  .1

 )مذكرات(
  Essential References-not less than 4 )ال تقل عن مربعة( :المراجع المساعد 

 (: الجغرافيا السياسية : منظور معاصر، القاهر  ، مكتبة األنجلو المصرية.0991محمد محمود الديب )   (0
  الموصل مديرية دار الكتب للطباعة والنشرمسس و تطبيقات،  الجغرافيا السياسية: :(8811محمد أزهر السماك) (7
 ركز الكتاب األكاديمي ،عمان ، األردن مالجغرافيا السياسية بين الماضي و الحاضر ،  :(7002نعيم الظاهر )  (3
 ، مطبعة البهجة ، إربد ، األردن الجغرافيا السياسية  :(7007قاسم الدويكات )  (4
  دار صفاء للتشر ، عمانالجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبوليتيكية ،  :(7000صبري فارس الهيتي) (1
  ، مركز الكتاب األكاديمي عمان .مشكالت الحدود السياسية في الوطن العربي  :( 7003قاسم الدويكات ) (6
  مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرةالجغرافيا السياسية المعاصر  ،  :(7003محمد عبد الغني سعودي )   (2
  يةدار المعرفة الجامعية ، اإلسكندر الجغرافيا السياسية المعاصر  ،  :( 7004فايز محمد العيسوي )   (4
  ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندريةجغرافية االنتخابات في اليمن  :(7004عبد الجليل الصوفي )   (9
 

  Electronic Materials and Web Sites (مواد إلكترونية وإنترنت:    )إن وجدت
1- https://ar.wikipedia.org/wiki 

 
 
 

II. :الضوابط والسياسات المتاعة في المقرر 

  : :Class Attendanceوالغياب الحضور 
تتاح فرصة للطالب بمقدار ربع ساعة بعد دخول  استاذ المقرر الى القاعة  :Tardy الحضور المتأخر  .1
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 الدراسية ويمنع دخول الطالب بعد مرور الربع الساعة منذ بدء المحاضرة .
  :Exam Attendance/Punctualityضوابط االختبارات واالمتحانات  .5
تسلم التكليفات والبحوث الموجهة قبل اخر  :Assignments & Projectsالمشاريعو  التكليفات / المهام  .3

محاضرة بعد ان يتم مناقشتها في كل محاضرة بحسب الخطة التي تم توزيعها من قبل عضو هيئة 
 التدريس بداية اول لقاء .

 الدور في االلتحاق حقه ومن المادة في النجاح من غش بحالة تلبس الذي الطالب يحرم :Cheatingالغش  .4
 . العام نفس من  الثاني

  القسم رئاسة قبل من بالفصل قرار اتخاذ يتم الشخصية انتحال حال في  :Plagiarism))االنتحال  .2
 والجامعة والكلية للقسم العامة اللوحة في اللجنة قرار ويعلق  الحالة بهذه محظر ويحرر

 منع استخدام مي وسيلة من وسائل االتصال االجتماعي الحديثة : (Other policies)سياسات مخرى   .6
داخل القاعات االختبارية ، ويمنع استالم مي تكاليف بحثية بعد االنتهاء من المقررات الدراسية  ويحرم 

 الطالب  من درجات التكاليف في حال تعثر في تسليمها في وقتها المحدد .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


