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 رقر  أهداف امل

ة. كما الزعامية بصفة خاصيهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطلبة تكوينا نظريا نقديا بخصوص الظاهرة السياسية بصفة عامة والظاهرة 

يهدف إلى تدريبهم العملي على ممارسة البحث والتحليل والتفسير و/أو التأويل في موضوع الزعامة السياسية التي تمثل اليوم، وخاصة في 

 سياق التحوالت السياسية الكبرى الراهنة، إحدى أهم وأجد املسائل النظرية والتطبيقية في العالم العربي.  

 

 حصيلة ا
 
 م املرقصودةلتعل

من الناحية العملية، وتماشيا مع األهداف األساسية للبرنامج الذي يسعى إلى إعداد موارد بشرية قادرة على ممارسة البحث العلمي 

 والتفكير النقدي بالوسائل األكاديمية املعتمدة في االختصاص، سيكتسب الطلبة املتابعون لهذا املقرر املهارات التالية: 

 

 مها ات خاصة باملواضيع:  (1

  الزعامة السياسية نقدية لظاهرةخلفية تفكيكية 

 .معرفة بأهم النظريات في مجال الزعامة وتفرعاتها ومفاهيمها املختلفة 

 التمرس على استعمال أدوات فهم وتحليل للظاهرة القيادية والسياسية بصفة عامة 

 

 مها ات أكاديمية أساسية:  (2

  ذا املجال  ه املعتمدة فيوالنظريات  املفاهيم والتصنيفاتعلى  السياسية اعتمادا ضوعي للظواهراملو القدرة على التحليل 

  اكتساب األدوات املنهجية التي تساعد على مقاربة ظاهرة الزعامة، وإعداد الببليوغرافيا املناسبة للبحث فيها، وتجميع وتنظيم

 ولوجي.املعلومات املتعلقة بها واالشتغال عليها كموضوع سوسي
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  الحصول على التكوين املالئم لالنخراط في مخابر بحث تعمل حول هذا املوضوع، وحضور ومتابعة ندوات أو مؤتمرات تبحث في

 هذه املسألة.  

 

 مها ات  ئيسية وشخصية:  (3

 لقيادة وإدارة ا االستفادة من املعارف التي كسبوها في موضوع الزعامة، بتوظيفها في فهم العمل السياس ي، وتحسين قدراتهم على

 .العمل الجماعي بشكل عام

 

 

 
 
 مطرق التعليم والتعل

 ساعات يتضمن: 3تقوم خطة العمل التكوينية على لقاء أسبوعي من 

 الساعة األولى: محاضرة تتناول وجها من وجوه املسألة املطروحة في شكل سيمنار متبوع بالنقاش واالستفسار.  -

ى في أخر  أو محاميل تواصلية نصوصا-الدرسبحسب مراحل تقدم –حصة أشغال تطبيقية ديناميكية تتناول الساعة الثانية:  -

حاالت  ، أوالزعامة السياسية موضوع ونظريات تخص-غيرهاخطبا عامة أو  فوتوغرافية أو أفالم وثائقية، صورامقاطع من  –املجال 

شكاليات املتعلقة ، وطرح ال واملفاهيم املهمةتفكيك األفكار والتعرف على النظريات  الطلبة على ذلك يتدربإمبيريقية بعينها. وخالل 

باملوضوع ومناقشتها والتدرب على املتابعة الببليوغرافية. وتوزع أدوات العمل على الطلبة مسبقا ويكون على كل طالب إعداد 

 مالحظاته وتحليالته وأفكاره بصفة دورية كل أسبوع. 

رحت في السمنار أو في األشغال الساعة الثالثة -
ُ
: تقديم الطلبة لعروض، بتكليف من األستاذ، حول مسائل محددة من القضايا التي ط

 التطبيقية. 

 

 التكليفات الطالبية

 قراءة النصوص املطلوبة -

 تقديم عرض في القسم يتناول بالتحليل نقطة محددة من نقاط املقرر  -

 

 طرق الترقييم

 (%20كلمة حول نقطة محددة من نقاط املقرر تقدم إلى األستاذ في نهاية األسبوع السابع من الدرس ) 600-500إعداد ورقة من  -

 (%40) تسلم في نهاية األسبوع الثاني عشركلمة بإشراف األستاذ حول موضوع من مواضيع الزعامة  3000إعداد ورقة من  -

 (%40) من ثالث ساعات امتحان كتابي في نهاية الفصل -
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