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 وصف المادة:
تهدف هذه المادة إلى اعطاء الطلبة فكرة عامة حول نشاة وتطورمفهوم المجتمع المدني 
واهميته في تطوير وتحسين وتنمية المجمعات المحلية. ويسلط المساق الضوء على مؤسسات 

المجتمع المدني المختلفة ودورها الفاعل في العملية التنموية, وتعميق وعي الطلبة لمفهوم المواطنة 
ق والواجبات المرتبطة بها. كما تتناول المادة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في والحقو

، أو ما يسمى "الربيع 2010التحوالت والتغيرات التي تشهدها الدول العربية منذ نهاية عام 
 مة.    العربي". كما تناقش المادة التقاطع الكبير بين حقوق اإلنسان ومفهوم التنمية البشرية المستدا

 

 
 

 

 

 



 
 

 أهداف المادة:

 
 تزويد الطالب بمعرفة أساسية كافية عن مفهوم الدولة وانواعها ووظائفها ونظريات نشأتها. -1

تزويد الطالب بالمعلوماات التاي تسااعده علاى المشااركة بفاعلياة فاي مؤسساات المجتماع المادني  -2
 مسؤولياته نحو الوطن ومؤسساته.ليكون مواطناً واعياً مدركاً لواجباته وحقوقه ومتحمالً 

 تعميق وعي الطالب لحقوق اإلنسان  وتقاطعها مع التنمية البشرية المستدامة. -3

 أن يتعرف الطالب على وظائف، وخصائص، ومكونات، ومقومات المجتمع المدني. -4

ودوره فاي الربياع  إكساب الطالب القدرة على فهم المجتمع المادني فاي الواقاع العرباي المعاصار -5
 . ربيالع

 
 مكونات المادة:

 ) تتكون المادة من مجموعة فصول من المواد التالية(: أوالً:مراجع المادة األساسية
 

د. عبد الحسين شعبان: المجتمع المدني: سيرة وسيرورة. أطلا  للنشار والتوزياع واإلنتااث اليقاافي،  -1
 .2012الطبعة األولى  -بيروت

الماادني فااي الااوطن العربااي ودوره فااي تحقيااق المجتمااع مركااز دراسااات الوحاادة العربيااة:  -2

 .2001الديمقراطية. الطبعة اليانية 

د. صالح ياسر: المجتمع المدني والديمقراطية. على الموقع االلكتروني:  -3
www.akhbaar.org/docs/ngo%20and%20democracy.doc  

 

 
 ثانياً:المواد المساندة  :

 أشرطة فيديو - أ
 Power Point - ب
 كتب ودوريات ذات العالقة بالمادة ومفرداتها  - ت

 مواقع الكترونية تعنى بالمجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني، وحقوق اإلنسان، والديمقراطية - ث
 

 
 

 طرق التدريس:

 محاضرات  -
 الحوار والنقاش داخل المحاضرة -
 لإلجابة على بعض األسئلة التي تطرح وقت الماضرة الرجوع إلى المراجع -

 

 
 
 

http://www.akhbaar.org/docs/ngo%20and%20democracy.doc
http://www.akhbaar.org/docs/ngo%20and%20democracy.doc


 
 
 
 

 

 نتاجات التعلّم:
 

 المعرفة العلمية والفهم
 

تزويد الطالب بالقدرة الكافية على استيعاب وفهم "مفهاوم المجتماع المادني" ، ومعرفاة تطاوره التااريخي 
التاي تواجاه مؤسساات  ومراحل تكوينه، ومعرفة وظائفه ومكوناتاه وخصائصاه، وإباراز أهام المشاكالت

المجتمع المدني فاي الوقات الحاضار، وطارق الحاد منهاا والحلاول المناسابة لهاا، هاذا مان أجال أن يكاون 
 .الطالب قادًر على تقييم مؤسسات المجتمع المدني وضرورتها في الوقت الراهن

 
 

 (المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل

 
إعطاء الطالب بعض الواجبات والمسائل ذات العالقة بمفدات المادة، حتى يكون بمقدوره تحليل وتفساير 

 بعض المسائل ذات الصلة بالمادة. 

  
 (مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية

تهدف إلى تنمية مهارات الطالاب فاي التواصال ماع زمالئاه، وأعضااء الهيئاة التدريساية، ورئاساة القسام 
 دة الكلية.وعما

 

 المهارات المكتسبة من الممارسة العملية

أن يكااون الطالااب قااادر علااى االقناااع والتااأيير فااي المجاااالت التااي تاارتبط بااالمجتمع الماادني ومؤسساااته، 
 وقدرته على فهم مؤسسات المجتمع المدني ودورها في عملية التنمية الشاملة. 

 

 أدوات التقييم:
 

 بحيية قصيرةتقارير قصيرة / أو مشاريع  -1
 اختبارات قصيرة -2
 واجبات دراسية -3
 (امتحانات فصلية ونهائية ) تحدد حسب التقويم الجامعي ودائرة القبول والتسجيل -4

 
 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم



 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

القصيرة/الواجبات الدراسية/  التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
 

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية(
 

إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسلوب التوييق مع مراعاة األمانة العلمية في كتابة التقارير والبحوث 
واالقتبا  وتوييقها علمياً )مع أميلة توضيحية(، وإسناد الحقوق الفكرية ألصحابها، واالبتعاد عن السطو 

 Plagiarismاألكاديمي 
 

 

 الدراسيتوزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل 
 

 

 األسبوع الموضوع مالحظات

 مقدمة حول المادة ومفرداتها 

 الدولة: 

تعريف الدولة وأركانها -  

نظريات نشأة الدولة   -  

أشكال الدولة  -  

وظائف الدولة     -  

 األسبوع األول +الثاني 

مدخل إلى مفهوم المجتمع  

 المدني:

مفهوم المجتمع المدني -  

المدني نشأة مفهوم المجتمع  -

 ومراحل تطوره

المجتمع المدني والحقوق  -

 الطبيعية اإلنسانية

 األسبوع الثالث +الرابع

 

 فترة االمتحان األول

 

 المجتمع المدني: 

خصائصه -  

وظائفه -  

مقوماته -  

شروطه -  

 األسبوع الخامس+ السادس

 االمتحان األول

المجتمع المدني في الواقع    األسبوع  السابع 



 العربي المعاصر: 

المجتمع المدني إشكاليات  -

 العربي ومشكالته

كوابح المجتمع المدني  -

 العربي

تناقضات المجتمع المدني  -

 العربي ومفارقاته

  

 المجتمع المدني العربي:

نشأة المجتمع المدني العربي  -

 وتطوره 

سياقات المجتمع المدني  -

 العربي 

العرب والعولمة والمجتمع  -

 المدني

الثامناألسبوع   

 األسبوع التاسع المجتمع المدني والديمقراطية 

 

 

 فترة االمتحان الثاني 

 

المجتمع المدني وحقوق 

 اإلنسان

األسبوع العاشر+ الحادي 

 عشر

 االمتحان الثاني
 

المجتمع المدني وتحديات  

 التنمية: 

المجتمع المدني أساس  -

 التنمية

أية تنمية؟ وأي مجتمع  -

 مدني؟

والتنميةالشراكة  -  

األسبوع الثاني عشر + 

 الرابع عشر

 المجتمع المدني والتغيير: 

أسئلة ما بعد ثورات الربيع  -

العربي: مصر وتونس إلى 

 أين؟

الشباب والثورات -  

المجتمع المدني :الدور  -

 التحضري والدور المستقبلي

األسبوع الرابع عشر + 

 الخامس عشر 

فترة األمتحان 

 النهائي 

عامةمراجعة   األسبوع السادس عشر 

 المتحان النهائي
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة



  

 معدل ما يحتاث إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة. 
 

 سياسة الدوام )المواظبه(

من مجموع الساعات المقررة للمادة. وإذا غاب الطالب أكير من  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكير من 

من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم  %(15)

لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(، أما إذا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله 
 د الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب.عمي

 
 المراجـع
 الكتب:

د. نظام بركات واخرون: مبادئ علم السياسةة. دار الكرمةل للنشةر والتو,يةعط الطبعةة الثالثةة  -1

1989. 

للدراسةةةات أ. د. أحمةةةد سةةةعيد نوفةةةل واخةةةرون: مةةةدخل الةةةى علةةةم السياسةةةة. المركةةة  العلمةةةي  -2

 .2009السياسيةط عمان  

د. ع مي بشةارة: المجتمةع المةدني: دراسةة نقديةة. مركة  دراسةات الوحةدة العربيةةط الطبعةة  -3

 .2000الثانية 

د. فريةةال حسةةن خليفةةة: المجتمةةع المةةدني عنةةد تومةةاس  ةةوب  وجةةون لةةو . الطبعةةة االولةةى  -4

2005. 

االساسةيةط مكتبةة دار الثقافةة د. غا,ي حسن صباريني: الوجي  في حقوق االنسان وحرياتة  -5

 ط الطبعة االولى.1997للنشر والتو,يعط عمان 

مركةة  دراسةةات الوحةةدة العربيةةة: المجتمةةع المةةدني فةةي الةةوطن العربةةي ودوره فةةي تحقيةة   -6

 .2001الديمقراطية. الطبعة الثانية 

م د. المعتصم بةا  الجوارنةة و د. ديمةة محمةد وصةوت: التنميةة البشةرية المسةتدامة والةنظ -7

 .2008التعليميةط عمان 

د. عبد الحسين شعبان: المجتمع المدني: الوجه اآلخر للسياسةة  دار ورد للنشةر والتو,يةع   -8

 .2008عمان 

 
 

 المجالت العلمية
 

 .109-98ط ت.ت. 2000ط العدد االول 251المستقبل العربي: المجلد  -1

 .124-99و 44-9ط ت.ت. 1999ط العدد الثالثط 27عالم الفكر: المجلد  -2

 84-68ط ت.ت.2002مجلة العلوم االنسانية والتطبيقية: العدد الثالث  -3



 Websites    المواقع االلكترونية

www.worldbank.org 

www.un.org 
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