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 الشريعة والقانون قسم:  نظم سياسية ودستورية : مقرر  توصيف االدآبكلية:  

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 نظم سياسية ودستورية  :المقرراسم   .1

 3502142 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة
3    3 

 / الفصل الدراسي االول ولالمستوى اال المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 التوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 الحرم الجامعي :مكان تدريس المقرر  .11

 د. عبدالله سعيدالكانده      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
  ماتوصل اليه بعض فقهاا  القاانوا العااش بشاعا تعرياظ الانيش ال يا ايا وا تلااهيا الميتدرايا فان مرا اا الانيش يتناول هذا المقرر شرح

 ال يا يا التقديميا.

  يتعرظ الطالب عدى ا تلاه التقديمي الذي ركزت مرا ات النيش ال يا يا فيا  لاى الشاكل الياارلن لد ادطا العامااوكما ااممها الم اتور
 المطبق فن المولا. ايث يتش مناقشا تنييش المولا ال يا ن عدى طريق مرا ا وصريا وتطبيقيا باتا. 

 الاكا ومبمأ الرصل بيا ال دطات ونيريا الاقوق والاريات العاما لالفرام.المشكالت التن تتعدق بطريقا ايتيار  يرهش الطالب 

  يعرظ الطالاب فان هاذا المقارر وفقاا لهاذا ا تلااه كياظ يقاارا بايا الانيش ال يا ايا عداى ا ااف مامح ايتالفهاا فان الاداول التان تقررهاا
 كش والطرق الميتدرالممار ا هذا الاكش.الم اتير لدشكل اليارلن لد دطا العاما ومايرتبط بهذا الشكل ما مقارنا لدا

  لدنيش ال يا يا ما يالل النياش الاكومن الذي ات   وامتم الى ميتدظ الملا ت ا قتصااميا وا لتماعياا. يعرظ الطالب ا تلاه اللميم
عاا التاميل وا تلاهاات تاعيير نزوبرهش التغيرات اللذريا فن ا ف التنييمات ال يا يا المعاصرة التن انمفعت اغدب المول ناوها تاات 

 ا شتراكيا فن  يا ات تبعمها كييرا عا فكرة المولا الاار ا الوييرا القميما لدمولا.

  يتلااوزه ماا ياالل تاديال يبدور الطالب رأياً واضااً عا ا نيما ال يا يا التان لاش يكتاظ فياه بمااورم فان الم اتور ماا نصاو  وانماا
   لدمولا وا  فن االتها الراهنا او فيما ت تهمظ ما تغيير لنيامها الم تقبدن. التركيب ا لتماعن وا قتصامي 
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 نظم سياسية ودستورية :مقرر توصيف

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوق  ما الطالب عنم اكمال المقرر بنلاح اا يكوا قامرا عدى اا:
 :المعرفة والفهم

A1 ) ونوع الاكوما فيها.اا يعرظ الطالب ماهيا ا نيما ال يا يا وانواعها وطبيعتهاوالشكل اليارلن لها 
A2 ) وفقا لنصو  الم تور والواق  ا لتماعن وال يا ن وا قتصامي فيها والرؤح  المقصوم بالنياش ال يا ن فن المولايعرظ الطالب

  الم تقبديا لذلك النياش فيها.
 المهارات الذهنية

B1 ) التقديمي وا تلاه اللميم با ب المقرر.التلاه فهش وبدورة النيش ال يا يا وفقاً لاا يكوا الطالب قامرا عدى 
B2 ).اا يكوا الطالب قامرا عدى بدورة النيش ال يا يا الميتدرا وتصنيرها 

 المهارات العملية المهنية
C1 )امل التن يتش عدى ا ا ها تصنيظ النيش ال يا يا.اا يكوا الطالب عدى فهش وبدورة العو 
C2 ) النيش ال يا يا عا طريق المرا ات الوصريا والتطبيقيا. توالهيقمش الطالب ادو  لدمشكالت التن   

 المهارات العامة
D1 ) ويائظ المولاوالادول لدمشكالت التن توالهها.فن ملال يقمش ا  تشارات القانونيا 
D2 ) ومااو  الربط بينها وبيا الواق  الرقها  فن القانوا العاش ما ميتدظ ا تلاهات م  النيريات التن قممها يطور قمرات الطالب الذاتيا

  .ن وا لتماعن وا قتصامي فن بدمه وما منيور ا المنال يا 
 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

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

يعرظ الطالب ماهيا النيش ال يا يا وانواعها 
وفقا لدشكل اليارلن لد دطا كمااممها 

 الم تور

, االمااضرات, الاوار, المناقش
 التكديرات اللماعيا والررميا

ا يتبارات التاريريا, ا  ئدا القصيرة, تقييش 
 التقارير والوالبات 

المقصوم با نيما ال يا يا يعرظ الطالب 
والنشاط الاكومن لها واتمامه الى الملال 

 اليقافن وا قتصامي ااضرا وم تقبال.

التعديش والتعديش الذاتن والتعاونن 
 والتكديرات اللماعيا والررميا 

ال المشكالت وتمييل ا موار الياصا بععضا  
 الماكما

 

 التدريس والتقويم:                                                      قرر )المهارات الذهنية( باستراتيجيةمواءمة مخرجات تعلم الم خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

يكوا الطالب قامرا عدى فهش وبدورة النيش 
ايتالفها ال يا يا والمقارنا بينها عدى ا اف 

فن الادول التن تقررها الم اتير لدشكل 
 اليارلن لد دطا.

التكديرات اللماعيا والررميا, الاوار, 
المناقشا, زيارة المااكش, ىقاما المااكش 

 الشكديا

ا يتبارات التاريريا, تقييش التقارير والقرا ة 
التاديديا, التكديرات اللماعيا والررميا, ا يتبارات 

 يا ا ما الشرهيا, مالا

 

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

يكوا الطالب قامرا عدى فهش وبدورة العوامل 
التن تتوقظ عديها المشكالت التن تتعدق 
بطريقا ايتيار الاكاش ومبمأ الرصل بيا 

 ال دطات ونيريا الاقوق والاريات 

التكديرات اللماعيا والررميا, 
التعدش الذات, التعدش  ا,يناقشماموعات 

 التعاونن

ير والقرا ة ا يتبارات التاريريا, تقييش التقار
التاديديا, التكديرات اللماعيا والررميا, ا يتبارات 

 الشرهيا

يقمش الطالب ادو  لدمشكالت التن تواله 
الم اتير وماقررته ما ضوابط لدشكل 
اليارلن لد دطا العاما ومايرتبط بها ما 

   نيش مقارنا لداكش.

عرض المشكالت ووض  الادول لها, 
الذهاب الى زيارة المااكش زمعرفا 
كيريا  ير المعاوح فيها, اقاما المااكش 

 التمييديا 

فن المااكش التمييديا والماكما  مالايا ا ما 
 ا عتياميا

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

فن ملال ويائظ يقمش ا  تشارات القانونيا 
 المولا الميتدرا ا قتصاميا وا لتماعيا. 

المااضرات, الاوار, المناقشا, 
 النموات, تمييل ا موار 

تقييش المالايا,  تاريريا,الشرهيا وال ا يتبارات
 والوالبات, ا  ئدا القصيرة التكديراتو التقارير 

تقييش المالايا,  تاريريا,الشرهيا وال ا يتباراتالمااضرات, الاوار, المناقشا, التعامل م  يطور قمراته الذاتيا فن 
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فن ملا تها النيريات التن تنيش المولا 
 ا لتماعيا واليقافيا. 

 والوالبات, ا  ئدا القصيرة التكديراتو التقارير  يل ا موار النموات, تمي

 

 

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

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 محتوى المقرروحدات /مواضيع 

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز مخرجات 

 تعلم المقرر

 نيريا المولا  1
 A1, B1, C1 3 1 المولا اركانها وا  هاتعريظ 

 A1, B1, C1 3 2 انواع الاكومات

 A1, B1, C1 3 3 المبامئ ا  ا يا لدميمقراطيا وانواعها ا نيما الميمقراطيا  2

3 
نياش الاكش فن الركر ال يا ن 

  ا  المن

 A1, B1, C1 3 4 المبامئ العاما لدنياش

 A1, B1, C1 3 5 الاكوما ا  الميا

4 
نياش الاكش فن يل المذهب 

 ا شتراكن

 A1, B1, C1 3 6 تعريظ ا شتراكيا
 A1, B1, C1 3 7 ا ف ا شتراكيا

 A1, B1, C1 3 8 ا نتقامات المولهه لها

 النياش الميكتاتوري 5

 A1, A2, B1, C1 3 9 انواع الميكتاتوريات 

 3 11 مياهرها وعيوبها
A1, B1, B2, C1, 
D2 

 3 11 الازبيا وصور النياش الازبن مرهوش المبامئ العاش لدنياش الازي 6
A1, A2, C2, D1, 
D2 

 النياش الازبن فن اليما 7

النياش الازبن قبل يورتن  بتمبر 
 واكتوبر

12 3 
A1, A2, C2, D1, 
D2 

 النياش الازبن فن طور ا اتالل
 البريطانن

13 3 
A1, A2, C2, D1, 
D2 

 3 14 النياش الازبن بعم اليورة
A1, A2, C2, D1, 
D2 

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 √   .محاضرات

 تطبيق عملي في المعمل.

 √.     واجبات منزلية

 √.     مناقشة جماعية

 √.     تكاليف جماعية

 

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

نيريا المولا والنياش تقميش مرا ا عا  1
 ال يا ن فن اليما 

A1, B2, C2, D1 1 11 

تقميش مرا ا عا القانوا اليمنن وتبنيه  2
 لدشريعا ا  الميا

A1, B2, C2, D2 2 11 
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ياا نيما اليميمقراط تقميش مرا ا عا 3  A2,B2, D1, D2 3 11 

النيش الميكتاتوريا تقميش مرا ا عا  4
 وا شتراكيا

A1, C1, D2 4 11 

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

  النهائي

 المخرجات التي يحققها

 A1,A2,B1,B2 21 21  ايتبار منتصظ الرصل 1

 D1, D2 11 11  الوالبات والتكاليظ 2

  11 11  الاضور 3

 النهائنا يتبار  4
اير 
 الرصل

61 61 
A1,A2, B2, C2 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 , مكتبة ومركز الصادق, 2111طالمبادئ العامة لالنظمة السياسية المعاصرة وموقف المشرع اليمني منها: د. مطهر العزي, 

 صنعاء.

 المساعدةالمراجع 

, مكتبة ومركز الصادق , 2117-2116النظم السياسية والمالمح الرئيسية لنظام الحكم في اليمن د.فاضل محمد السنباني, ط

 صنعاء. 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

NA 
 

 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد. يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة
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 :الغش   .5

 يارش ما مقرر الغش ومامة قبل ومامة بعم.

  :نتحالاال  .6

 يرصل  نه ما المرا ا.

 :سياسات أخرى   .7
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 ظم سياسية ودستوريةنخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. عبدالله سعيدالكانده / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف   /     704 467 777صنعاء  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

X     X  البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 نظم سياسية ودستورية  :اسم المقرر  .1

 3502142 ورقمه:رمز المقرر   .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الثاني / الفصل الدراسي االول المستوى والفصل الدراسي:  .4

 التوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 التوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 برنامج البكالوريوس لجميع التخصصات :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 الحرم الجامعي مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

  التاان قااممها الرقااه بهااذا الشااعا ويتعاارظ عدااى ا ركاااا تعريااظ المولااا واركانهااا ونشااعتها والنيريااات يعاارظ الطالااب نيريااا المولااا, فيااتش
 ا  ا يا لنشعة المولا كالشعب وا قديش وال دطا القيا يا وموقظ فقها  القانوا العاش فيها.

  يعارظ الطالااب ويرهااش ا اااف ال اادطا ال يا ايا والنيريااات التاان قيداات بشااعا ذلااك ا  ااف  ااوا  منهااا الميمقراطيااا او غياار الميمقراطيااا
 العقم ا لتماعن ورأي الرقها  فيه.اول  واللمل

  يعرظ الطالب ويرهش اشكال المولا  وا  الموامة او المركبا واناواع الاكوماات والمباامئ ا  ا ايا لدميمقراطياا والرصال بايا ال ادطات
 والاقوق والاريات العاما.

 .يرهش موقظ م تور اللمهوريا اليمنيا ما الاقوق والاريات  العاما 

 لب عدى انواع الميمقراطيات المباشرة وغير المباشرة النيابيا وشبه المباشرة.يتعرظ الطا 

 .يعرظ الطالب ويرهش النياش البرلمانن والنياش الرئا ن واكوما اللمعيا 

  النيااش يبدور الطالب موقرا قانونيا بشعا وض  الاكوما اليمنيا وموقرهاا والنيااش الاذي اياذت باه ولمااذا ايتاارت بعضاا ماا ميااهر هاذا
 ونهلها الذي ايتطته و ارت عديه وفقا لدم تور. النيابن او الرئا ن واكوما اللمعيا

  وال دطات العاما فيه.يعرظ الطالب ويرهش نياش الاكش فن الركر ال يا ن ا  المن وا ف ذلك النياش 

 .يعرظ الطالب ويرهش نياش الاكش فن يل المذهب ا شتراكن وا  ه وعيوبه ومزاياه 

 الطالب موقرا واضاا عدى ضو  تلارب الاكمرن كل تدك ا نواع ما ا نيما. يبدور 

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 يتوق  ما الطالب عنم اكمال المقرر بنلاح اا يكوا قامرا عدى اا:
 المعرفة والفهم:

A1 ) المولا اركانها ا اف  دطا المولا واشكال المولا وانواع الاكوماتوا نيما الميمقراطياوانواعها. اا يعرظ الطالب 
A2 ) طبيعته وا  ه ونياش الاكش فن يل المذهب ا شتراكيوالمبامئ العاما لالنيما نياش الاكش فن الركر ال يا ن ا  المن يعرظ الطالب
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  .الازبيا.
 المهارات الذهنية

B1 ) النيريات الميمقراطيا وغير الميمقراطيا وا  ف التن اعتممتهااا يكوا الطالب قامرا عدى فهش وبدورة. 
B2 ) ارا  الرال را والكتاب بشعا العقم ا لتماعن كع اف لد دطا.اا يكوا الطالب قامرا عدى بدورة 

 المهارات العملية المهنية
C1 ) يمكا اا تررض شكال معيا لدمولاولداكوما ما يل ا  ف المولومة عدى ارض الواق اا يكوا الطالب عدى فهش وبدورة العوامل التن. 
C2 ) واي النيش التن يمكا ا يذ بها الميمقراطيا فن الملتم  اليمننيقمش الطالب ادو  لدمشكالت التن تواله.   

 المهارات العامة
D1 ) ضماا الاقوق والاريات العاما لدمواطنيا وكيريا بدورة نصوصها فن الم تور اليمنن.فن ملال يقمش ا  تشارات القانونيا 
D2 ) فن الم تور اليمنن ور ش فن ملال ا ف نياش الاكش فن ا  الش وبدورتها الى نصو  قانونيا قابدا لدتطبيق يطور قمرات الطالب الذاتيا

  طريق العمل بها.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

 نيريا المولا  1
 3 1 المولا اركانها وا  هاتعريظ 

 3 2 انواع الاكومات
 3 3 المبامئ ا  ا يا لدميمقراطيا وانواعها ا نيما الميمقراطيا  2

3 
ال يا ن نياش الاكش فن الركر 

  ا  المن

 3 4 المبامئ العاما لدنياش

 3 5 الاكوما ا  الميا

 نياش الاكش فن يل المذهب ا شتراكن 4

 3 6 تعريظ ا شتراكيا

 3 7 ا ف ا شتراكيا

 3 8 ا نتقامات المولهه لها

 النياش الميكتاتوري 5
 3 9 انواع الميكتاتوريات 

 3 11 مياهرها وعيوبها
 3 11 مرهوش الازبيا وصور النياش الازبن المبامئ العاش لدنياش الازي 6

 النياش الازبن فن اليما 7

النياش الازبن قبل يورتن  بتمبر 
 واكتوبر

12 3 

 النياش الازبن فن طور ا اتالل
 البريطانن

13 3 

 3 14 النياش الازبن بعم اليورة

 42 14 عدد األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 عدد االسابيع مخرجات التعليم  المهام / التجارب العملية الرقم

 ,A1, B2, C2 نيريا المولا والنياش ال يا ن فن اليما تقميش مرا ا عا  1
D1 

1 

 ,A1, B2, C2 القانوا اليمنن وتبنيه لدشريعا ا  المياتقميش مرا ا عا  2
D2 

2 

ا نيما اليميمقراطيا تقميش مرا ا عا 3  A2,B2, D1, 
D2 

3 

 A1, C1, D2 4 النيش الميكتاتوريا وا شتراكياتقميش مرا ا عا  4

   إجمالي األسابيع والساعات
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VI. استراتيجية التدريس 

 المحاضرة. (0

 المناقشة. (6

 المجموعات. (3

 المحكمة التمثيلية. (4

 حضور جلسات المحاكم. (5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 11 1 التمييديا برلمانات المشاركا فن امارة ال 1

 11 2 البرلماا زيارة  2

عا اريات واقوق المواطنيا فن المفاع  3
 البرلماا

1 11 

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 21 21 بداية االسبوع السابع  اختبار منتصف الفصل  .1

مضي منتصف  بعد الواجبات والتكاليف   .2
 الفصل

11 11 

 11 11 طوال الفصل  الحضور  

 61 61 اخر الفصل الدراسي االختبار النهائي 

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

, مكتبة ومركز 2111طالمبادئ العامة لالنظمة السياسية المعاصرة وموقف المشرع اليمني منها: د. مطهر العزي, 

 صنعاء. الصادق, 

 المراجع المساعدة: .2

, مكتبة ومركز الصادق 2117-2116الحكم في اليمن د.فاضل محمد السنباني, طالنظم السياسية والمالمح الرئيسية لنظام 

 , صنعاء.

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

NA 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

   والغياب:حضور ال   .1

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

 النهائي.
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 الحضور المتأخر:    .5

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

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

 :الغش   .2

 يارش ما مقرر الغش ومامة قبل ومامة بعم.

  :نتحالاال  .6

 يرصل  نه ما المرا ا.

 :سياسات أخرى   .7

 


