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 التنمية دراسات قسم   
 الرؤية و رسالة القسم

 
 

 الرؤية

 األردنوي المجتمو  واحتياجوات تطلعوات تحقيوق علو  قوادر التنموو  العمل قادة من جيل خلق      
 وخطوط نووعي دراسوي برنوام   وتقوديم.  والشواملة المتكاملوة والتنميوة التطووير مجاالت في العربيو 

 علوو  الريووادة تحقيووق بهوودف ، عووالمي مسووتو  وذات العاليووة بووالجودة تتسووم وتطبيقيووة نظريووة ومووواد
 . العملي والتدريب العلمي البحث مستو  وعل  التنمية متطلبات تدريس مستو 

 
   لرسالةا

 الخوريجين مون والعربوي األردنوي المجتمو  حاجوة تلبيوة علو  بالعمل التنمية دراسات قسم لتزمي     
 وتووووه يلهم أعووووداد م  وعلوووو  ، التنمويووووة المشوووواري  فووووي العموووول سوووووق فووووي المنافسووووة علوووو  القووووادرين
 . العملية حياتهم في والتمييز النجاح من تمكنهم التي والمهارات بالمعارف

 العاليوووة العلميوووة الكفووواءات أصوووحاب مووون تووودريس  يئوووة أعضووواء  طاباسوووتق علووو  القسوووم يعمووول وأن
 المسوتقل والتفكيور واإلبودا  والتحليول النقود علو  الطلبة قدرات تنمية جانب إل .  الواسعة والخبرات

. 
 وبووالروح العقلووي باالنفتوواح يتحلوو  الشخصووية قووو  جيوول خلووق إلوو  بالسووعي القسووم يلتووزم كووذل     

 اإلنسانية القيم جوانب م  العميقة والثقافة المعرفة جوانب أفراده في تتكاملو  القويم والخلق العلمية
 . الرفي  العالي واألدب السامية
 األخور  الشوعوب ثقافوات علو  واالنفتواح التواصول أجوواء خلوق إلو  بالسعي القسم يلتزم كذل      

 األخور  المماثلوة قسواماأل مو  العلقوات خولل مون وذلو  ، والتنميوة التطووير مجاالت في وتجاربها
 . العلمية والبعثات التدريبية والدورات واألنشطة الزيارات خلل من والعالمية العربية الجامعات في

 

 

 

 

 

 

 برنامج 



 "Development Studies"دراسات التنمية 
 

 المبررات/ الضرورات
ة إلو  فشول وتعثور بورام  تشير تقارير التنمية البشرية التي يصدر ا البرنام  األنمائي لألمم المتحد

ومشروعات التنمية في المجتمعات العربية، طيلة العقود الماضية. وتؤكود االتجا وات العالميوة فوي 
التخصصووات الحديثووة المتداخلووة أن التنميووة، بنظرياتهووا ومنا جهووا وممارسوواتها، ال يمكوون أن تكووون 

نوو . وفووي مسوو  شووامل ناجحووة إذا مووا اقتصوور تدريسووها وبحثهووا وتطبيقهووا علوو  تخصوو  واحوود بعي
لبوورام  الجامعووات العربيووة، نكوواد ال نعثوور فووي أ  منهووا علوو  برنووام  واحوود متكاموول يقووود إلوو  درجووة 

 البكالوريوس في دراسات التنمية.
فقوود بووادرت جامعووة فيلدلفيووا إلوو  سوودا  ووذا الوونق  البووارز فووي التعلوويم الجووامعي العربووي، فووي القوورن 

 وو األول مون نوعو  فوي الووطن العربوي يمون  درجوة الحاد  والعشورين واسوتحداث تخصو  جديود 
فووي ردراسووات التنميووةر، باالسووتجابة لتلبيووة الحاجووات والضوورورات الملحووة )  .B.Scالبكووالوريوس  

األردنووي والعربي،علوو  أسووس علميووة عمليووة جديوودة. ويتميووز  ووذا التخصوو   –لإلنسووان والمجتموو  
اإلنسووانية واالجتماعيووة، ويقوووم بدارسووة التنميووة  التنمووو  الجديوود باسووتثمار الطبيعووة المتداخلووة للعلوووم

 المعاصرة بمحاور ا المعرفية الثلث المتكاملة:
 والسياسة -االقتصاد  –االجتماع 

 كما يقوم بربطها بمحاور ا الثلث المساندة:
 والبيئة –االتصال  –الثقافة 

سووانية واإلجتماعيووة، ويعتبوور تخصوو  ردراسووات التنميووةر تخصصوواي منفوورداي يطرحوو  قسووم العلوووم اإلن
القوووائم فعليووواي فوووي كليوووة ا داب والفنوووون منوووذ تهسووويس الجامعوووة، والوووذ  يقووووم اليووووم بتقوووديم الخووودمات 

 األكاديمية المساندة لجمي  طلبة الجامعة والكلية  متطلبات الجامعة والكلية(.
 مهام البرنامج الجديد:

ريوس، وتوووفير المتطلبووات العلميووة / يسووهم  ووذا البرنووام  العلمووي/ البحثووي، قووي موون  درجووة البكووالو 
 المتخصصة التالية:

المتنوعووة وبالتعوواون موو  المنظمووات المحليووة  دورات تدريبيةةة فةةا مجةةاالت التنميةةةتقووديم  -1
 والعالمية، والحكومية وغير الحكومية.

مهنيوة للمؤسسوات اإلقليميوة والدوليوة العاملوة  إعداد بحوث ودراسات واستشةارات عمميةة -2
 ن التنمو .في الميدا



 حسوووب  ( فةةةا ت صةةن التنميةةةةHigher Diplomaدبمةةةوم مهنةةا عةةةالا  طوورح  -3
 تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(. 

( فا دراسات .M.SCدرجة الماجستير  طرح برنام  أكاديمي للدراسات العليا يقود إل   -4
 .التنمية

 أهداف البرنامج:
حاجةات المجتمةا ادردنةا واليربةا مةر ال ةريجير  تمبيةةيهدف قسوم دراسوات التنميوة إلو  

دار   –المؤهمير والمنافسير القادرير عمى التيامل مةا مشةروعات التنميةة  تنظيمةا  واد
 . وذل  من خلل:وتقييما  

الفهوم والتحليول النقود  لمفهووم التنميوة وأركانهوا المتكاملوة، والمسواندة، والقودرة  تنمية قدرات -1
 كلتها وتعقيداتها.عل  مواجهة متطلباتها ومش

 وتحديد األولويات المجتمعية، وصن  القرارات الجمعية بشهنها. تش ين المشكالت -2
فووووووي مشوووووروعات التنميووووووة علوووووو  ممارسوووووة التخطوووووويط ووضوووووو   للدارسوووووين تةةةةةةدري  عممةةةةةةا -3

االستراتيجيات، واستخدام التقنيات وتفعيل األولويات في تصميم وتنفيذ مشروعات التنميوة 
 العصرية الناجحة.

 والقدرة عل  مراجعتها واالسهام في تنفيذ ا.  هيل الدارسير لتقييم ال طط التنمويةتأ -4
 فووووي المجتموووو  األردنووووي والعربووووي، والبوووودء بتهسوووويس قاعوووودة بيانووووات  رصةةةةد واقةةةةا التنميةةةةة -5

 Data Base.تنموية حديثة ) 
يوة ناجحوة، وتحديود أوجو  الونق  والقصوور فوي معال إطالع الدراسير عمى نماذج تنمويةة -6

 روعات المتعثرة في الدول النامية.المش
بووين البوواحثين واالكوواديمين واإلداريووين فووي المواقوو   تطةةوير ثقافةةة البحةةث اليممةةا التنمةةو  -7

 المختلفة.

بووين أفووراد المجتموو  ممووا يسووفر عوون تكوووين ثقافووة مجتمعيووة  نشةةر الةةوعا اليربةةا التنمةةو  -8
 عربية عصرية للتنمية واإلصلح.

 كهحد متطلبات الجامعة االختيار فة التنميةر يسا م القسم في طرح مادة رثقا -9
 
 

 قسم دراسات التنمية



 قائمة بأسماء الطمبة
 المرشد ادكاديما لمطمبة: د. موفق أبو حمود

 

 تخصصلا الرقم الجامعي اسم الطالب الرقم

 دراسات التنمية 200520535 سامر نصار زيبان ابو لباد  .1

 راسات التنميةد 200630060 نوره سامي عبدالمسيح سرحان  .2

 دراسات التنمية 200910255 خالد بسام محمد قرم  .3

4.  
هيام احمد مازن محمد علي 

 الصوفاناتي
200910445 

 دراسات التنمية

 دراسات التنمية 200920180 ياسمين سليمان صالح حمايده  .5

 دراسات التنمية 200920195 عمر عبداللطيف امين صادق  .6

 دراسات التنمية 200920255 هشام كاتب عبدالرحمن الروسان  .7

 دراسات التنمية 201010129 رامز سابا عازر عواد  .8

 دراسات التنمية 201010138 رهام فوزي محمد رشدي غربية  .9

 دراسات التنمية 201010596 آيه احمد مصباح عمرو   .10

 دراسات التنمية 201010729 صالح محمد خليل فنشه  .11

 دراسات التنمية 201010730 امنه عبدالرحيم يوسف عودة  .12

 دراسات التنمية 201010752 حنين قصي محمد ابو اصبع  .13

 دراسات التنمية 201010776 اماني احمد محمود العزام  .14

 دراسات التنمية 201010798 ياسمين شوكت محمد عبدهللا   .15

 دراسات التنمية 201010822 اسراء سمير فضل ابو شحادة  .16

 دراسات التنمية 201011019 رافت ابراهيم عبدهللا ابو سليم  .17

 دراسات التنمية 201020041 احمد سليمان شحادة البوايه  .18

 دراسات التنمية 201020171 ديما ركان يوسف الرشدان  .19

 دراسات التنمية 201020198 احمد سمير احمد الشريف  .20

 دراسات التنمية 201020215 روان بشير عبدالحليم يوسف  .21

 دراسات التنمية 201020233 ناردين محمدو ذياب العمري   .22

 دراسات التنمية 201020334 نور محمد صالح صافي   .23

 دراسات التنمية 201020391 هبه نضال خليل اضميدي  .24

 دراسات التنمية 201020402 داليا عيسى احمد برهوم  .25

 
 
 
 
 
  
 



 
 قسم دراسات التنمية  

 قائمة بأسماء الطلبة 
 نوفل أ.د. احمد   :المرشد األكاديمي للطلبة

 

 التخصص أسم الطالب الرقم الجامعي الرقم
 دراسات التنمية مالك زياد موسى أبو سيسى 201110064 1

 دراسات التنمية نور يعقوب حسن حبانين 201110125 2

 دراسات التنمية هنادي معتصم محسن السكر 201110155 3

 دراسات التنمية سارة غسان فارس أبو عسل 201110331 4

 دراسات التنمية ساجدة محمود سعيد فضة 201110333 5

 دراسات التنمية بكر موسى عودة الوريكات 201110378 6

 دراسات التنمية سيلينا محمد غسان عز الدين أباظة 201110527 7

 دراسات التنمية هند قاسم محمد الشرعة 201110544 8

 دراسات التنمية أسيل محمد عيادة سعادة 201110593 9

 دراسات التنمية مروى جمال سعود الطالب 201110639 10

 دراسات التنمية دولة محمد نبيل عشور الصغير 201110657 11

 دراسات التنمية ثائر عبد المنعم حسن فطافطة 201110768 12

 دراسات التنمية مرام مازن محمد عودة 201110804 13

 يةدراسات التنم هديل محمد حسني الشدفان 201110822 14

 دراسات التنمية رفيدة محمود احمد نمرات 201110824 15

 دراسات التنمية فراس طارق وليد حميص 201110875 16

 دراسات التنمية عماد موسى سليمان اصليح 201110898 17

 دراسات التنمية ياسمين عطا سعيد الناجي 201110909 18

 تنميةدراسات ال نور الهدى فريد شوقي سرسك 201111029 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 قسم دراسات التنمية
 قائمة بأسماء الطمبة

 سالم سار  د. أ. المرشد ادكاديما لمطمبة:

 
 تخصصلا االسم الرقم الجامعي الرقم

1 
 دراسات التنمية احمد ابراهيم احمد العناتي 201210084

2 
 دراسات التنمية دعاء عبد الرزاق محمد عدنان االمام 201210241

3 
 دراسات التنمية مالك احمد عواد الخوالده 201210256

4 
 دراسات التنمية بثينه ياسر فخري الهياجنه 201210306

5 
 دراسات التنمية محمد مصطفى محمد خليل بوجه 201210608

6 
 دراسات التنمية معتز طه سلمان الوريكات 201210616

7 
 يةدراسات التنم دعاء عصام عبد العزيز القيسي 201210679

8 
 دراسات التنمية امنه مريد غازي صقر 201210734

9 
 دراسات التنمية سناء جمال عبد الجبار الخطيب 201210869

10 
 دراسات التنمية رنا احمد عبد الرحمن بدير 201210889

11 
 دراسات التنمية انوار محمود عبد الرحمن صالح 201210912

12 

201210931 
 سامي محمد فواز عبد الرحيم

 دراسات التنمية الحلواني

13 
 دراسات التنمية ميرفت فواز موسى القرعان 201210972

14 
 دراسات التنمية نهى مالك حسن حرب 201210988

15 
 دراسات التنمية مهند سليم فيصل الجوابره 201211004

16 
 دراسات التنمية نسرين فؤاد احمد المنيعي 201211131

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يةقسم دراسات التنم

 قائمة بأسماء الطمبة

 د. سموى اليمد  المرشد ادكاديما لمطمبة:

 
 

17 
 دراسات التنمية غدير غسان عزيز ابو بكر 201211151

18 
 دراسات التنمية حسين علي نايف الحسين 201211171

19 
 دراسات التنمية غيداء محمد مرشود العالونه 201211183

20 
 دراسات التنمية يكاتاالء عواد سليمان الور 201211223

21 
 دراسات التنمية دانه سهراب محمد ياسين 201211231

22 
 دراسات التنمية محمد سامي عبد اللطيف الجمل 201211264

23 
 دراسات التنمية يوسف خلف عبد الكريم  201211298

24 
 دراسات التنمية يزن سالم امحامود الوريكات 201211299

25 
 دراسات التنمية سن العسافمحمد علي ح 201211318



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 / كلية اآلداب والفنون                          فيالدلفيا ةجامع

 ساعة )معتمدة( 132لية اآلداب والفنون )لدرجة البكالوريوس في ك اإلرشاديةالخطة 

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

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري عملي
 ادةاسم الم رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري   عملي
 المتطلب السابق

0115101 
مقدمة في دراسات 

 التنمية
 / --- 3 المجتمع المدني 0115281 / --- 3

 / --- 3 جامعة إجباري  / --- 3 مشكالت اجتماعية 0115161

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

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

 / -- 3 اختياريجامعة   / ---  3 اختياريجامعة  

 / --- 3 كلية اختياري 0320370     

 معتمدة ( ساعةالسنة الثانية: الفصل الدراسي الثاني         )      الفصل الدراسي األول      )    ( ساعة معتمدة الثانية:السنة 

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

  نظري  عملي
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري   عملي
 المتطلب السابق

26 
 دراسات التنمية ايهاب عيسى محمد جبرين 201211337

27 
 دراسات التنمية اماني محمد موسى البدوي 201211370

28 
 دراسات التنمية زين عباس امين عايش 201211387

29 
 دراسات التنمية احمد سمير احمد سالم 201211392

30 
 دراسات التنمية فالايناس خالد يوسف ت 201211395

31 
 دراسات التنمية والء شاكر عبد هللا ابو شاهين 201211410

32 
 دراسات التنمية رامي راشد سيف عقيل العسيلي 201211429



 / --- 3 الدعاية والرأي العام  0111145 / --- 3 التنمية والبيئة 0115256

0115251 
نظريات التنمية 

 ومناهجها 
 / --- 3 االقتصاد الجزئي مبادئ 0320102 0115101 --- 3

 / --- 3 إجباريجامعة   / --- 3 دارةمقدمة في اإل 0330101

 / --- 3 جامعة اختياري  / --- 3 الجغرافيا السياسية 0111155

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

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

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

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري  عملي
 اسم المادة رقم المادة المتطلب السابق

 عدد الساعات

 نظري  عملي
 المتطلب السابق

0115260 
اإلحصاء االجتماعي 

 ومؤشرات التنمية 
 / --- 3 العالقات الدولية والتنمية 0115282 0111160 --- 3

0115361 
التغير االجتماعي 

 والثقافي 
 / --- 3 إدارة الموارد البشرية 0330311 0115161 --- 3

 / --- 3 العولمة والتنمية 0115371 / --- 3 االقتصاد الكلي مبادئ 0320103

 0115351  --- 3 جامعة اختياري 
مراقبة وتقويم المشاريع 

 التنموية
3 --- / 

 0111145 --- 3 االتصال التنموي  0115342  --- 3 كلية اختياري 

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

 السنة الرابعة: الفصل الدراسي الثاني )    ( ساعة معتمدة األول)    ( ساعة معتمدة ألدارسيالسنة الرابعة: الفصل 

 اسم المادة رقم المادة
 عدد الساعات

 نظري  عملي
 اسم المادة رقم المادة لسابقالمتطلب ا

 عدد الساعات

 نظري  عملي
 المتطلب السابق

 0115483 إجباريتخصص  --- 3 دراسات المرأة والجندر 0115365
التنمية السياسية والحكم 

 الرشيد
3 --- / 

0115359 
التخطيط والبرامج 

 التنموية
 / --- 3 بحث تطبيقي 0115459 إجباريتخصص  --- 3

0115350 
ات خاصة في موضوع

 Eالتنمية 
 / --- 3 التنمية والمنظمات الدولية 0115484 إجباريتخصص  --- 3

0115372 
االقتصاد السياسي 

 والتنمية
 / --- 3 التنمية البشرية 0115254 إجباريتخصص  --- 3

0320415 
دراسات الجدوة وتقييم 

 المشروعات
3 --- 

 إجباريتخصص 

 مساند
 ؟ ؟ ؟ مشروع التخرج ؟

0115457 
إدارة المشاريع 

 التنموية:تدريب عملي 
3 --- 0115351      

 
 

 ل طة الدراسيةا
 (ساعة معتمدة 132  :عدد الساعات المعتمدة للتخص  .1

 توزي  الساعات المعتمدة عل  مكونات الخطة الدراسية. .2

 النسبة المئوية الساعات الميتمد  المتطم 
 %20 27 متطلبات الجامعة
 %19 24 متطلبات الكلية

 %61 81 متطلبات القسم التخصصية 
 ووو ووو متطلبات القسم المساندة

 %100 132 المجمووووووو 
 ساعة معتمدة( 27متطلبات الجامعة:   .3

 النسبة المئوية الساعات الميتمد  المكور
 %45 12 متطلبات الجامعة اإلجبارية
 %55 15 متطلبات الجامعة االختيارية

 %100 27 المجمووووووو 



 ساعة معتمدة( 12أ_ متطلبات الجامعة اإلجبارية:           
 الساعات الميتمد  اسةةم المةةاد  رقم الماد 

 (  ساعة معتمدة12المجال األول/ متطلبات الجامعة اإلجبارية   
 3 (1مهارات اللغة العربية   0110101
 3 علوم عسكرية 0111100

 3 التربية الوطنية 9111101
 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية   0130101

 ساعة معتمدة(  15_ متطلبات الجامعة االختيارية:  
( ساعة مر المجاالت التالية بحد أدنى ماد  واحد  مر كل مجال وبحد أقصى مادتير مر 15يدرس الطال   

 :كل مجال
 الساعات الميتمد  اسم الماد  رقم الماد 

 ( ساعات ميتمد 6-3ر  المجال الثانا/ اليموم اإلنسانية م
 3 (2مهارات اللغة العربية   0110102
 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية   0130103
 3 (1مهارات اللغة الفرنسية   0140101
 3 (1لغة أجنبية  إيطالي  0140104
 3 (1لغة أجنبية  عبر   0140106

 ت ميتمد ( ساعا6-3المجال الثالث/ اليموم االجتماعية واالقتصادية مر  
 3 مقدمة في علم االجتما  0111111
 3 مقدمة في علم النفس 0111112
 3 1الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133
 3 وسائل االتصال والمجتم  0111142
 3 *ثقافة التنمية 0115255

 ( ساعات ميتمد 6-3المجال الرابا/ اليموم والتكنولوجيا والزراعة مر 
 3 والمجتم  صحة اإلنسان 0910101
 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 0910105
 3 اإلنسان والبيئة 0240151
 3 أساسيات السيارات 0620105
 3 مهارات الحاسوب 0750111

 *لغير طلبة دراسات التنمية
 
 ساعة معتمدة( 24متطلبات الكلية :   .4

 النسبة المئوية الساعات الميتمد  المتطم 
 %62 15 متطلبات الكلية اإلجبارية
 %38 9 متطلبات الكلية االختيارية

 %100 24 المجمووووووو 
 ساعة معتمدة( 15أ_ متطلبات الكلية اإلجبارية :        

 الساعات الميتمد  اسم الماد  رقم الماد 
 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
 3 فن الخطابة والحوار 0110113

 3 إل  علم االتصالمدخل  0111140

 3 منا   البحث 0111160

 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية   0130102



     
 ساعة معتمدة( 9ب_ متطلبات الكلية االختيارية:   

 الساعات الميتمد  اسم الماد  رقم الماد 
 3 تذوق الن  األدبي 0110112
 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
 3 م المجتم تنمية وتنظي 0111115
 3 مهارات التفكير 0111117
 3 قراءة واستيعاب 0120113
 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
 3 ثقافة جمالية 0180360

 

 ساعة معتمدة( 81متطلبات التخص :   .5
 النسبة المئوية الساعات الميتمد  المتطم 

 %70 57 متطلبات القسم التخصصية اإلجبارية
 %11 9 ة االختياريةمتطلبات القسم التخصصي

 %19 15 متطلبات التخص  المساندة
 %100 81 المجمووووووو 

 
 أ_ مواد القسم اإلجبارية ومجاالتها:

الساعات  اسم المةةاد  رقم الماد 
 الميتمد 

 3 دمة في دراسات التنميةقم 0115101
 3 مشكلت اجتماعية  0115161
 3 نظريات التنمية ومنا جها 0115251
 3 التنمية والبيئة 0115256
 3 اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات التنمية 0115260
 3 المجتم  المدني 0115281
 3 االتصال التنمو  0115342
 E 3موضوعات خاصة في التنمية  0115350
 3 مراقبة وتقويم المشاري  التنموية 0115351
 3 التخطيط والبرام  التنموية  0115359
 3 جتماعي والثقافيالتغيير اال 0115361
 3 دراسات المرأة والجندر 0115365
 3 والتنمية العولمة 0115371
 3 االقتصاد السياسي والتنمية 0115372
 3 إدارة المشاري  التنموية: تدريب عملي  0115457
 3 بحث تطبيقي 0115459
 3 التنمية السياسية والحكم الرشيد  0115483
 3 الدولية  التنمية والمنظمات 0115484

 

 ب _ متطلبات التخص  اإلجبارية المساندة:
 الساعات الميتمد  اسم الماد  رقم الماد 
 3 مقدمة في اإلدارة 0330110
 E 3قتصاد الكلي مبادئ اال 0320151
 E 3قتصاد الجزئي مبادئ اال 0320150
 3 إدارة الموارد البشرية 0330317
 3 التنمية االقتصادية 0320370
0320434 

دراسات الجدو  وتقييم 
 3 المشروعات



 ج_ مواد القسم االختيارية:
 الساعات الميتمد  اسم الماد  رقم الماد 
 3 الدعاية والرأ  العام 0111145
 3 الجغرافيا السياسية 0111155
 3 التنمية البشرية 0115254
 3 تنمية مجتمعات محلية 0115364
 3 يةالعلقات الدولية والتنم 0115282

0115475 
الفقر والمجتمعات النامية 

 3 : نماذج تنمويةوالتنمية
 

 توصيف مواد الت صن                      
باإلضافة إل  متطلبات الجامعة والكلية اإلجبارية واالختيارية ، فإن تخص  دراسات التنمية 

ندة باإلضافة إل  ساعة معتمدة من متطلبات التخص  اإلجبارية واإلجبارية المسا 72سيطرح 
ساعة من المتطلبات االختيارية. ويمكن للطالب أن يركز فيها عل  مسار تخصصي من  9

مسارات التنمية المقررة في  ذا البرنام : التنمية السياسية، التنمية االقتصادية، التنمية 
 االجتماعية، والتنمية اإلدارية. 

 متطمبات الت صن اإلجبارية
 ساعات ميتمد ( 3(  115101مية:  دمة فا دراسات التنقم

الفهم المفا يم األساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة وبغرض تعميق  المادة مجموعةتناقش  ذه 
المتداخل للدراسات التنموية بارتباطها باالستدامة االجتماعية، وتلقي الضوء عل  العديد من 

والعلمية والسياسية المرافقة لمفهوم التنمية القضايا االجتماعية واألخلقية واالقتصادية والبيئية 
 المستدامة. 

 
 ساعات ميتمد ( 3( 115161  :مشكالت اجتماعية

أمام تنمية متفاوتة التهثير تدرس  ذه المادة المشكلت االجتماعية باعتبار ا معوقات / تحديات 
طرق تحديد و  لها، المجتم . فتتناول المادة طبيعة المشكلت االجتماعية، والمنظورات المفسرة

ثم تتناول بالتحليل والتفسير نماذج رئيسية من المشكلت االجتماعية الرا نة في  .األولويات
شكالية االندماج  المجتم  العربي مثل: مشكلت الفقر والبطالة، الجريمة واالنحراف، الهجرة وا 

قية، الفساد اإلدار  االجتماعي، العنف والقهر االجتماعي، اختلل الضوابط االجتماعية واألخل
العولمة من  ما انتجت المادة  ويبحثواالجتماعي، مشكلت الشباب العربي، التخلف والتنمية. 

 مشكلت اجتماعية جديدة.  
 ساعات ميتمد (  3 ( 115251  :نظريات التنمية ومناهجها



االت الحياتية تتناول  ذه المادة أ م النظريات الكلسيكية المعاصرة وكيفية تطبيقها في المج
المختلفة التي تترتبط بتنمية المجتم  والتنمية المستدامة وتركز بشكل خا  عل  تطبيقاتها 

 الواقعية، وتتناول بالنقد مد  مواءمتها للواق  العربي الرا ن. 
 ساعات ميتمد ( 3(  115256التنمية والبيئة:  

الوثيقة بين التغيرات البيئية والمناخية تتناول المادة التعريف بدور البيئة في التنمية والعلقة 
وتهثير ا عل  الخطط التنموية ومعوقات تطبيقها وسبل تخط   ذه المشكلت. وتربط بين 
االتجا ات والمواقف االجتماعية والثقافية ودور ا في المحافظة عل  البيئة. وتطرق في البحث 

عات اإلنسانية، وتتناول البرام  البيئية إل  المشكلت البيئية في العالم وانعكاساتها عل  المجتم
 التنموية بعلقتها بمفهوم التنمية المستدامة. 
ساعات ميتمد (  متطم  سابق:  3(  115260اإلحصاء االجتماعا ومؤشرات التنمية  

 (0111160مناهج بحث 
 تتناول  ذه المادة طرق تنفيذ اإلحصاء االجتماعي وطرق تحديد العينات وتحديد المؤشرات
والمتغيرات وطرق حساب العلقة بين المتغيرات، كما تتناول مؤشرات التنمية وطرق حسابها، 

 وغير ا من المنا   اإلجرائية الضرورية للبحث التنمو  واالجتماعي. 
 ساعات ميتمد (  3(  115281المجتما المدنا:  

ة ومفهوم المواطنة، والحقوق تتناول المادة التعريفات المتداولة للمجتم  المدني، ومؤسسات  المدني
والواجبات المرتبطة بها. كما تناقش المادة التقاط  الكبير بين حقوق اإلنسان ومفهوم التنمية 

لعلقة بين الحرية والقدرات، والربط بين اال تمامات االجتماعية والسياسية كما تتناول االبشرية. 
مؤسسات المجتم  المدني في تطوير وتلخ  الحقوق األساسية لإلنسان ودور وبين التنمية، 

 .      الخطط التنموية المستدامة
 

 ساعات ميتمد ( 3(  115342االتصال التنمو :  
تتناول المادة، دور وسائل االتصال في نشر الثقافة التنموية في المجتم  المعاصر. فتتناول 

التنمو   اإلعلمجارب نظريات االتصال، نماذج ، الوظائف واالستخدامات والتهثيرات. وتدرس ت
 التنمو  التعليمي والمعلوماتي.  واإلعلموالتلفزيوني،  اإلذاعي

ساعات ميتمد (  متطم  سابق: مناهج بحث  E  :3موضوعات  اصة فا التنمية 
0111160) 

يطرح القسم في كل فصل مادة تتطرق إل  جانب من جوانب التنمية والمرتبطة بقضايا الساعة 
 للطلبة.   وما يراه مناسباي 
   ساعات ميتمد ( 3(  115351( المشاريا التنموية M&Aمراقبة وتقويم  



الطالب مهارات المراقبة والتقويم للبرام  والمشاري  التنموية، باإلضافة  إكسابتسع  المادة إل  
إل  مهارات التفكير والتنظيم، وفنيات التصميم والتطبيق ومعايير التنفيذ والتقييم للمشروعات 

 لتنموية الصغر  والكبر ، بما يتناسب م  متطلبات التنمية الناجحة.   ا
  ساعات ميتمد ( 3(  115359الت طيط والبرامج التنموية:  

تتج  المادة، بشكل أساسي، إل  دراسة التخطيط االقتصادية والبرام  التنموية المتبعة في العالم 
تشريعات المطلوبة لتنفيذ البرام  والسياسات النامي، بما في ذل  تحليل للتشريعات القائمة وال

التنموية، والتركيز عل  بناء القدرات القيادية التنموية. وتهيئة الطالب لمواجهة المشاكل واألزمات 
 االقتصادية التي قد تواجهها البرام  التنموية. 

 ساعات ميتمد ( 3(  115361التغيير االجتماعا والثقافا:  
بعاد االجتماعية والثقافية للتغير بتفح  صلة التنمية باإلشكاليات الرئيسية تتناول  ذه المادة األ

التالية: لماذا التغير؟ المنظورات المفسرة للتغير  األسباب والعمليات والنتائ (؛ ما الذ  يتغير؟ 
موضوعات التغير ومظا ره؛ كيف يتم التغير؟ طرق التغيير وأساليب ، قو  التغيير وآليات  

يت ؛ ما  ي مسارات التغيير؟ اتجا ات التغيير وتوجهات . وتولي المادة أ مية خاصة وديناميك
لحركة العولمة كقوة تغييري  مؤثرة عل  مجتمعات العالم، بتفحا  حصيلة تهثير ا في المجتم  

 العربي وثقافت  بصلتها باتجا ات التحديث واإلصلح والتنمية.    
 
 
 
 
 
 

 ساعات ميتمد ( 3( 536511دراسات المرأ  والجندر:  
تركز المادة عل  دور المرأة في التنمية، وتوض  معن  مفهوم الجندر والدور الذ  يلعب  في 
التنمية البشرية، وتولي المادة أ مية خاصة لحقوق المرأة كمكون أساسي من مكونات حقوق 

تعميم رالحساسية اإلنسان. وتتطرق المادة إل  النظريات الحديثة المرتبطة بالجندر وبضرورة 
م  إلقاء بعض الضوء عل  التطورات األخيرة في وض   (.Gender sensitivityالجندريةر  

المرأة في الوطن العربي  التمكين، المشاركة،...( ونو  المشاكل التي ما زالت تواجهها 
    األستغلل، التبعية، التهميش،...(. 

  ساعات ميتمد ( 3( 115371اليولمة والتنمية:  



تتناول  ذه المادة مفهوم العولمة، وأنماطها الرئيسة ومد  إسهامها في تنمية المجتمعات 
اإلنسانية. فتتناول بالتقييم النقد  كلي من: العولمة االقتصادية، والعولمة السياسية، والعولمة 

حيث دور ا  ، والعولمة الثقافية، والعولمة العلمية والتقنية، مناإلعلميةاالجتماعية، والعولمة 
التنمو  مقارناي بالواق  الفعلي للمجتمعات النامية رالمعولمةر واحتياجاتها، والتركيز بشكل خا  

 عل  المجتم  العربي. 
 ساعات ميتمد ( 3(  115372االقتصاد السياسا والتنمية:  

ودور تهدف المادة إل  دراسة تهثير السوق ومؤسسات  عل  التنمية. علقة التخطيط بالتنمية، 
السياسات االقتصادية والعامة في الرفاه االجتماعي والتنمية. والعلقة التفاعلية بين السياسات 
التعليمية واالجتماعية والثقافية من جهة والبناء االقتصاد  من جهة أخر ، وأثر ذل  عل  

ة وأثر ا عل  كما يركز عل  دراسة المتغيرات في السياسات االقتصادية العالميالتنمية وديمومتها. 
 تنمية المجتم  العربي.

 ساعات ميتمد ( 3(  115457مشاريا تنموية: تدري  عمما:  
يقوم الطلبة في  ذه المادة باإللتحاق بإحد  المؤسسات أو القطاعات التي تهتم بالتنمية في 
األردن ليشار  في المشاري  التنموية المنفذة، وتقوم عملية التدريب بإشراف مشرف المادة 

 وبالتنسيق م  المؤسسات التنموية. 
 
 
 
 
 
 

  ساعات ميتمد ( 3(  115459بحث تطبيقا:  
البحووث الكميووة والنوعيووة، وتعنوو  بالعينووات والمسوووحات الضوورورية للبحووث  منووا  تودرس  ووذه المووادة 

التقنيووة الحديثووة بمووا فيهووا  اإلحصووائياالجتموواعي وتتطوورق إلوو  أنظمووة وبوورام  المسوووحات والتحليوول 
ويختار الطالب واحداي مون األبحواث ( وتحليل البيانات االجتماعية والديموغرافية.  SPSS برنام  

مون أسوتاذ  وبإشورافالتي يقترحهوا القسوم بالتعواون مو  برنوام  األموم المتحودة اإلنموائي للعمول عليو  
إجبووووار  السووووتكمال متطلبووووات المووووادة، ويحوووودد مجلووووس القسووووم عضووووواي أو أكثوووور لمناقشووووت  كمتطلووووب 

 .التخرج
 

 ساعات ميتمد ( 3( 115483  التنمية السياسية والحكم الرشيد:



تتناول  ذه المادة مفا يم: رالسلطةر، رالقوةر، رالحاكمي ر أو رالحكم الرشيدر لما لها من أ مية 
في تطوير وتنمية المجتم  المعاصر. وكذل  مفا يم رالتحول الديمقراطير، رالمواطنةر، 

 مركزيةر، ورالليبراليةر وراإلصلحر، والتحديثر، ورالتنمية السياسيةر. رالمشاركة السياسيةر، رالل
 ساعات ميتمد (  3(  115484التنمية والمنظمات الدولية:  

تقدم المادة تعريفاي  بالمؤسسات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة ومنظماتها الفرعية وعل  
وروبي، وجامعة الدول العربية، والبن  األخ  صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، واالتحاد األ

الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، واالمكانيات المتاحة لها وصلحياتها. 
 .كما تقدم المادة تعريفاي بالمنظمات غير الحكومية في المجتم  المدني

 

 إجبارية مساندة
 

 ساعات ميتمد ( 3(  0330101مقدمة فا اإلدار :   
 المساق تحليل العملية اإلدارية داخل المنظمات من وظائف التخطيط والتنظيم والتوجي  تناولي

 .الفعالة القرارات اتخاذوالرقابة والتنسيق والمشاكل التي تقابل تل  العملية حت  يمكن 
  ساعات ميتمد (  3(:  0320103كما  القتصاد مبادئ اال

الكلي ،ونظام األسعار،وحسابات  االقتصادسيات تهدف  ذه المادة إل  تعريف الطالب بهسا
الدخل القومي ،والعرض والطلب اإلجمالي،والسياسيات المالية والنقدية.وتعريف  بالمدارس 

 االقتصادية الرئيسية.
 
 

 ساعات ميتمد ( 3(:  0320102مبادئ االقتصاد الجزئا  
ض والطلب ونظرية المنفعة تهدف  ذه المادة إل  تعريف الطالب بالعرض والطلب ومرونة العر 

وعيوبها ونظريات سلو  المستهل  وتوازن  وسلو  المنت  وتوازن  كما تتناول مناقشة منحنيات 
 السواء ومنحنيات النات  المتساو . 

 ساعات ميتمد ( 3(  0330311إدار  الموارد البشرية:  
 الموارد البشرية وتحليلالموارد البشرية ومفهومها ، وتخطيط  إدارة أساسياتا لمساق  يتناول

 أدائهم. وتوصيف الوظائف وكيفية استقطاب واختيار العاملين وتقويم 
 

 ساعات ميتمد ( 3(:  0340370التنمية االقتصادية  



تهدف  ذه المادة إل  دراسة التخلف االقتصاد  واالجتماعي وخصائص  ومسببات  الداخلية. ومن 
ونماذجها . ثم تتناول    التنمية وأساليبها ونظرياتهاثم تتناول مفهوم التنمية والنمو، وخصائ

دراسة بعض التجارب التنموية البارزة في المجتم  الدولي المعاصر. كما تركز المادة عل  
 التجربة التنموية األردنية في واقعها وآفاقها. 

 
 ساعات ميتمد ( 3(  0320415دراسات الجدوى وتقييم المشروعات:  

 دراسة عناصر دراسات االقتصادية والفنية وأساليب المفاضلة بين ل إ ذا المساق  يهدف

 التنمية. المشروعات االستثمارية في ضوء معايير 

 
 

 متطلبات التخصص االختيارية
 

 ساعات ميتمد ( 3( 115441الدعاية والرأ  اليام:  
العام   الرأالعام وأ ميت  في المجتم  من خلل تعريف  الرأ تضمن  ذه المادة طبيعة ت

تناول أيضاي دور اإلعلم في التهثير في وتوأنواع  وخصائص  ، والعوامل المؤثرة في تشكيل  . 
العام من خلل األساليب  الرأ تناول عملية قياس ت. كما تنموية باتجا اتالعام  الرأ 

 الرأ ين العلقة بو  تعريفاي بالدعاية وأنواعها وأساليبها تناول المادةوتوالمنا   المستخدمة. 
 العام والدعاية.

 
 
 
 
 

 ساعات ميتمد (  3(  115387الجغرافية السياسية:  
تتناول المادة التغيرات التي طرأت عل  أ مية الجغرافيا السياسية خلل المرحلة التي تلت مرحلة 
الحرب الباردة، وتهثير الجغرافيا السياسية عل  التنمية ومخططات التنمية والتحقق من وجود 

 ة ناجحة. تنمي
 ساعات ميتمد ( 3   0115254التنمية البشرية 

وتعن   ذه المادة بدراسة مفهوم التنمية البشرية وما تستلزم  من بناء للقدرات والمهارات للقو  
البشرية العاملة، والبرام  التي يمكن اقتراحها بهدف تنميتها. والتعرف عل  القدرات التي يحتاجها 



رف عل  العوامل المعوقة لعملية التنمية البشرية ووض  آليات وبرام  المجتم  لتنميت . والتع
 لتطوير الوعي اإلنساني واالجتماعي وتفجير الطاقات الكامنة للعنصر البشر .   

 ساعات ميتمد ( 3( 115282اليالقات الدولية والتنمية:  
والدولة، وتوازن القوة في تعال  المادة محورية الدولة في العلقات الدولية والعلقة بين القوة 

وتتطرق إل  المنظمات الدولية وباألخ  المرتبطة بالتنمية ودور األمم العلقات الدولية. 
المتحدة، والمنظمات التنموية اإلقليمية. وتتطرق المادة إل  العولمة وتهثير ا عل  العلقات الدولية 

  والعلقة بين الدول الغنية والدول الفقيرة. 
 ساعات ميتمد ( 3( 115364جتميات المحمية:  تنمية الم

تتناول المادة مفا يم: رالمجتم  المحلير ورالمجتم  العامر. المحلية والعالمية. المشكلت 
ا ليات  دراسةوالحاجات. الضرورات واألولويات. مراكز تنمية المجتم . وتهدف المادة إل  

رأة والطفل في ميادين االقتصاد والصحة المقترحة لتحسين نوعية الحياة لشرائ  الشباب والم
 . ًي  والتعليم، وفي األحياء السكنية الهامشية والمناطق األقل حظاي

 ساعات ميتمد ( 3(  115475  نماذج تنموية الفقر والمجتميات النامية والتنمية:
  لنامية.يتم التركيز في  ذه المادة عل  علقة الفقر بالتنمية االقتصادية وعل  األخ  في الدول ا

وتهثيرات  السلبية عل  إنجاح الخطط التنموية، وكيفية التغلب عل  المعوقات االقتصادية في سبيل 
  تحقيق تنمية ضمن مشكلت اجتماعية كالفقر وما يرتبط ب  من إحباط.
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