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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 دراسات التنميةالقسم:                         

 2018/ 2017من العام الجامعي  األولالفصــــــل:                          

 Course Syllabus  خطـــة تدريـــس المـــادة

 (1شعبة ) 0115101: رمز المادة التنميةمقدمة في دراسات  الـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: مستوى المادة: بكالوريوس

          3 :   الساعات المعتمدة  503قاعة:    13:00-12:00حثم    :موعد المحاضرة

 

  عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 516 مساعدأستاذ  د. موفق أبوحمود
 حثم 11:00-12:00
 نر11:00-12:00

 

 وصف المادة:   

 

 تناقش هذه المادة المفااهيم األساساية المتعلقاة بالتنمياة المساتدامة بعارق تعمياق الفدام المتاداخل للدراساات التنموياة  

العديد مان القضاايا االجتماعياة واألخالقياة واالقتصاادية والبيئياة بارتباطدا باالستدامة االجتماعية، وتلقي الضوء على 

 لمفدوم التنمية المستدامةوالعلمية والسياسية المرافقة 

    

 هداف المادةأ: 

ضا  الباارام  والقادرة علااى و وآلياات التعيياارقاادرتدم علاى استك اااف م اكالت المجتماا   وتنمياة مدااارات الطلباة  .1

 .، وصوال الى تحقيق التنمية المستدامةوالتطبيق الميداني لتنظيم والتخطيطمن حيث ا التنموية المناسبة له

البناء  قطاعات ومكوناتلاتنمية قدرات الطلبة في مجاالت دراسة آليات تحسين نوعية الحياة لجمي   .2

  . االجتماعي

 حلية.المجتمعات الموتنظيم القدرة على التخطيط والتنفيذ لم روعات وبرام  تنمية لبة إكساب الط .3

وفق من أجل تحقيق التنمية  مجتمعاتدمتجاه واق   للطلبةاالستنتاجية يق القدرة التحليلية و النقدية وتحق .4

 تخطيط وتنفيذ ناجح للبرام  التنموية.

 

 :  مصادر التعلم

 لاى فلساطين، الطبعاة األو -جمال حالوة، علي صالح، مدخل إلى علام التنمياة، دار ال ارول للن ار والتو يا ، رام ه

2009 

 (: أيضا مقاالت منوعة من مصادر متعددة )انظر المراج مجموعة  إضافة إلى 

 :المواد المساندة 

 (Power Point)أشرطة فيديو/  .1

 القراءات اإلضافية )الكتب، الدوريات... الخ : أي مجلة أو كتاب له عالقة في تنمية المجتمعات المحلية(. .2

 .وتنظيم المجتم  مواق  الكترونية تدتم بتنمية المجتمعات .3

 التدريس: طرل 

استقصاء واق  المجتمعات  المحاضرات ونقاش المواد ، فضال عن يرتكز أسلوب تدريس هذه المادة على

، ومدى إمكانية المحلية والوقوف على احتياجاتدا م  التركيز على دراسة وتحليل قضايا المجتمعات االنسانية عامة

ري  تنموية في مختلف المجاالت، وكيفية التعلب على ما تواجده من م كالت، من برام  وم ا هذه االحتياجاتتحقيق 

م  محاولة تطبيق ما تزود به الطالب من معرفة نظرية على أرق الواق  بحيث يقوم بتصميم وتنفيذ برام  وم اري  

 تنموية صعيرة في المجتم  المحلي الذي يعيش فيه. 
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 التعلم  نتاجات Learning outcome 

  
فدام مكوناات المجتما  المحلاي  وتمكاين الطالاب مان،   Knowledge and understandingمعرفاة والفدام  ال .1

 مجتم  الذي يعيش فيه.للفاعلية أكثر وية متنظيمية وتنومعرفة م كالته والعوامل المؤثرة فيه، من أجل فاعلية 

دراساة الماادة سايتمكن الطالاب مان إدراك بعاد االنتدااء مان    Cognitive skillsمدارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  .2

وكيفياة اساتخدام ماا تعلماه مان أساس نظرياة فاي عملياة التفاعاال  تنمياة وتنظايم  المجتما  الاذي يعايش فياه ،أهمياة 

 والتطبيق على أرق الواق  إلى جانب تعلم مدارات اإلقناع والتأثير. 

وتددف إلى تنمياة (،  Communication skillsمدارات االتصال والتواصل األكاديمي )م  المصادر واألشخاص  .3

مداااارات الطالاااب فاااي التواصااال مااا  القياااادات و المؤسساااات والديئاااات ذات الصااالة األكاديمياااة و يااار األكاديمياااة 

(Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

  :تنمية المدارات التالية 

 مدارة التواصل م  المجتم  المحلي. .1

 رة على اإلقناع والتأثير في الفعاليات التي ترتبط ب كل مباشر أو  ير مباشر ببرام  تنمية المجتم . القد .2

 وكيفية حلدا. فدم كل ما يحيط بالمجتم  من قضايا وم كالت و معرفة مكوناتدا وخصائصدا .3

 .لمجتم  محلي م  مبدأ االعتماد على الموارد المحلية ةتنموي اري م  طالقدرة على وض  خط .4

 القدرة على تنفيذ الم روعات التي تدم أفراد المجتم  المحلي. .5

 :أدوات التقييــــم 

 .تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو م اري  بحثية 

 ( 2امتحانات قصيرة .)على األقل 

 .)واجبات )تحدد أثناء الفصل 

 )تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفال عليدا م  الطلبة 

 ئية )حسب التقويم الجامعي(امتحانات فصلية وندا 

 

 تو ي  العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم
 %20               االمتحان األول

 %20  االمتحان الثاني            
 %40 االمتحان الندائي: ويعلن من قبل الجامعة في حينه

 % 20 والن اط الصفي ة  روع بحثي / االمتحانات القصيرالتقارير و/أو مناق ات/ م
 %  100 المجموع

 

 :التوثيق واألمانة األكاديمية

  إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسالوب التوثياق ما  مراعااة األماناة العلمياة فاي كتاباة التقاارير

والبحااوث واالقتباااس وتوثيقدااا علمياااث )ماا  أمثلااة توضاايحية(، وإسااناد الحقااول الفكريااة ألصااحابدا، 

 .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي ب
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 تو ي  المادة على الفصل الدراسي

 

ا
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 الثالث -األسبوع األول 

 مفهوم التنمية وتطوره وأبعاده 
 التنمية والنمو 
 التنمية والتحديث 
 التنمية والتطوير 
 التمييز بين النمو االقتصادي والتنمية 
 خصائص التنمية 
  الثالثمفهوم دول العالم 
 الموضوع الخصائص المشتركة لدول العالم الثالث 

   الخامس  -الراب  األسبوع 

 التنمية االقتصادية:

 مفدوم التنيمية االقتصادية في الفكر االقتصادي الرأسمالي   -

 مفدوم التنمية االقصادية في الفكر االشتراكي ) عند ماركس      -

 ولينين(   -

 ادية لدى بعض اقتصاديي العالم الثالثمفدوم التنمية االقتص   -

 مفدوم التنمية االقتصادية في الفكر االقتصادي االسالمي   -

 عناصر عملية التنمية االقتصادية   -

 الساب   -السادس األسبوع 

 التنمية االدارية:  

 مفدوم التخلف االداري   -

 مظاهر التخلف االداري في الدول النامية   -

 ية االداريةمفدوم التنم   -

 أساليب التنمية االدارية وعناصرها   -

 عالقة التنمية االدارية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية   -

 الحكم الرشيد والجودة والتنمية   -

 التاس   -الثامن  األسبوع

 الب رية:التنمية 

 مفدوم التنمية الب رية  - 

 تطور مسميات ادارة الموارد الب رية  - 

 رة الموارد الب رية: من الدور التقليدي الى االستراتيجيادا  - 

   العوامل البيئية المؤثرة في ادارة الموارد الب رية  - 

 الحادي ع ر  - العاشر  األسبوع

 

  االمتحان الثاني في األسبوع الحادي ع ر

 :التنمية المستدامة، رؤية بيئية للتنمية المستدامة 

 ةمفدوم التنمية المستدام   -

 مبادئ التنمية المستدامة   -

 وحدة النظام البيئي   -

 لماذا نحافظ على الموارد االيكولوجية )البيئية(   -

 التنمية المستدامة: توا ن لبن القيم البيئية واالقتصادية     -

 واالجتماعية            
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 الثالث ع ر - ع ر  نيالثااألسبوع 

 التنمية االجتماعية:

 مية االجتماعيةفلسفة التن   -

 أهمية التنمية االجتماعية وظائفدا   -

 مقومات التنمية االجتماعية: التعيير البنائي؛ الدفعة القوية    -

 واالستراتيجية المالئمة     

 مبادىء التنمية االجتماعية   -

  أهداف التنمية االجتماعية   -

 التنمية المستقلة ومؤشراتدا:

 لة: االمكانية ؛ التأهيل؛ االستقاللمؤشرات التنمية المستق  - 

 امكانيات التنمية المستقلة في الوطن العربي  - 

  ع ر الخامس –الراب  ع ر االسبوع 

 بعض قضايا التنمية في العالم الثالث:

 المؤشرات العامة للتنمية    -

 النمو الصناعي: المؤشرات االقتصادية   -

 حية والتعليمالتحضر والحالة الصو الوض  السكاني   -

 التنمية الصناعية: نموذج مقترح   -

 تعير البنى والتنظيمات ونمط العالقات االجتماعية   -

 مالمح التجربة الصناعية في العالم الثالث   -

 الم كالت المتعلقة ببناء قّوة العمل  وشكاله في البلدان النامية   -

 يموالتعل م كالت مرتبطة بالنمو والتركيب السكاني   -

 موضوع                 ) ؟مفتاح الحل في العالم الثالثهي  التنمية الب ريةهل    -

 نقاش في الصف(     

 السادس ع ر  األسبوع

 
 أورال الن اطمراجعة عامة ونقاش السادس ع ر: األسبوع 

 ينهحفي  من قبل الجامعة حددي االمتحان الندائي : 

 

 ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس : ماالوقت المتوق  لدراسة المادة 

 

 :الدوام والمواظبهسياسة 

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قدري يقبله عميد الكلياة إذ 15ال يسمح للطالب بالتعيب أكثر من 

متحاان النداائي وتكاون يترتب اعتبار الطالب منسحباث من المادة في حالة قباول العمياد للعاذر، بينماا يمنا  مان التقادم لال

 عالمته في المادة صفراث في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القدري.

 : المراج 

 باالضافة الى:يتكون مرج  المادة الرئيس من ملزمة تتضمن مجموعة فصول ومقاالت منوعة من مصادر متعددة ،  

 .1992بية، بيروت ،عبد المنعم شوقي، "تنمية المجتم  وتنظيمه"، دار الندضة العر .1

 .1995عبد الحليم رضا عبد العال، "تنظيم المجتم :أجدزة، مجاالت،حاالت"، مكتبة ندضة ال رل، القاهرة،  .2

عبااد ه عبااد الاادائم، "التربيااة والتنااوير فااي تنميااة المجتماا  العربااي"، المكتااب الجااامعي الحااديث، اإلسااكندرية،  .3

2006 . 

 .1993، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، السيد الحسيني، "التنمية والتخلف". 4

 .2007للن ر والتو ي ، عمان،  سدير حامد، "إشكالية التنمية في الوطن العربي، دار ال رول. 5            

 ديفيد هاريسون، ترجمة محمد برهوم، "علم اجتماع التنمية والتحديث"، دار صفاء للن ر والتو ي ، عمان   .6

      1998. 

  منال عبد المعطي صالح القدومي، "دور الم اركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتم  المحلي"، رسالة .  7            

 .2008اجستير، جامعة النجاح الوطنية، م                 

 


