
 كلية اآلداب والفنون                         /  فيالدلفيا ةجامع

 (معتمدة)ساعة  231)لدرجة البكالوريوس في كلية اآلداب والفنون  اإلرشاديةالخطة 

 دراسات التنمية: قسم
 ساعة معتمده)     (    الفصل الدراسي الثاني     : السنة األولي ساعة معتمدة)    ( الفصل الدراسي األول      : السنة األولى

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري عملي
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري   عملي
 المتطلب السابق

0115101 
مقدمة في دراسات 

 التنمية
 /---  3 المجتمع المدني 1225112 / --- 3

 /---  3 إجباريجامعة   /---  3 مشكالت اجتماعية 1225212

 /---  3 جامعة إجباري  /---  3 جامعة إجباري 

 /---  3 اختياريجامعة   /---  3 جامعة إجباري 

 /--  3 اختياريجامعة   /---   3 اختياريجامعة  

 /---  3 كلية اختياري 1311331     

 معتمدة ساعة( )     الفصل الدراسي الثاني         : ثانيةالسنة ال ساعة معتمدة)    ( الفصل الدراسي األول       :الثانيةالسنة 

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري  عملي 
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري   عملي
 المتطلب السابق

 /---  3 الدعاية والرأي العام  1222215 /---  3 التنمية والبيئة 1225151

1225152 
نظريات التنمية 

 ومناهجها 
 /---  3 االقتصاد الجزئي مبادئ 1311211 0115101---  3

 /---  3 إجباريجامعة   /---  3 مقدمة في اإلدارة 1331212

 /---  3 جامعة اختياري  /---  3 الجغرافيا السياسية 1222255

 /---  3 إجباريكلية   /---  3 كلية إجباري 

 /---  3 كلية إجباري  /---  3 اختياريكلية  

 ساعة معتمدة)     ( الفصل الدراسي الثاني : السنة الثالثة ساعة معتمدة)    ( الفصل الدراسي األول : السنة الثالثة

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري  عملي
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري  عملي
 المتطلب السابق

1225111 
اإلحصاء االجتماعي 

 ومؤشرات التنمية 
 /---  3 العالقات الدولية والتنمية 1225111 0111160---  3

1225312 
التغير االجتماعي 

 والثقافي 
 /---  3 إدارة الموارد البشرية 1331322 0115161---  3

 /---  3 والتنمية العولمة 1225332 /---  3 االقتصاد الكلي مبادئ 1311213

 1225352 ---  3 جامعة اختياري 
مراقبة وتقويم المشاريع 

 التنموية
3  ---/ 

 0111145---  3 االتصال التنموي  1225311 ---  3 كلية اختياري 

 /---  3 التنمية االقتصادية 0320370 ---  3 إجباريكلية  

 ساعة معتمدة)    ( الفصل الدراسي الثاني : السنة الرابعة مدةساعة معت)    ( األول ألدارسيالفصل : السنة الرابعة

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري  عملي
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري  عملي
 المتطلب السابق

 1225113 إجباريتخصص ---  3 دراسات المرأة والجندر 1225315
لحكم التنمية السياسية وا

 الرشيد
3  ---/ 

1225350 
التخطيط والبرامج 

 التنموية
 /---  3 بحث تطبيقي 1225150 إجباريتخصص ---  3

1225351 
موضوعات خاصة في 

 Eالتنمية 
 /---  3 التنمية والمنظمات الدولية 1225111 إجباريتخصص ---  3

1225331 
االقتصاد السياسي 

 والتنمية
 /---  3 التنمية البشرية 1225151 إجباريتخصص ---  3

1311125 
دراسات الجدوة وتقييم 

 المشروعات
3  ---

 إجباريتخصص 

 مساند
     

1225153 
إدارة المشاريع 

 تدريب عملي :التنموية
3  ---0115351      

 


