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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 القسم: دراسات التنمية                        

 2015/ 2014الفصــــــل: األول من العام الجامعي                          

 Course Syllabusخطـــة تدريـــس المـــادة 

 (1شعبة ) 0115101: رمز المادة مقدمة في دراسات التنمية  الـمــــادة:
 ----------المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة مستوى المادة: بكالوريوس 

 متطلب تخصص إجباري 3الساعات المعتمدة: (1)ش  10.00 – 09.10 حثم  :موعد المحاضرة

 

  عضو هيئة التدريس   
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية كتب وموقعهرقم الم الرتبة األكاديمية االسم

 506 أستاذ مشارك د.يوسف أبو ليلى
  12.00 – 11.00حثم  

 12.30 – 11.15نر   
yabu83@hotmail.com 

 وصف المادة الدراسية:

الفهم المتداخل المفاهيم األساسية المتعلقة بالتنمية المستدامة وبغرض تعميق  المادة مجموعةتناقش هذه 

للدراسات التنموية بارتباطها باالستدامة االجتماعية، وتلقي الضوء على العديد من القضايا االجتماعية 

 واألخالقية واالقتصادية والبيئية والعلمية والسياسية المرافقة لمفهوم التنمية المستدامة. 

 أهداف المساق:

 تهدف هذه المادة إلى:

 بقضايا  التنمية المجتمعية . إثراء القدرة التحليلية والنقدية للدارس .1

 تطوير الوعي  بقصور الواقع المجتمعي التنموي القائم . .2

 تعميق وعي الدارس بأهمية التغيير والتطوير والتأثير التنموي. .3

 كوسيلة وغاية للتنمية اإلنسانية. -توجيه اهتمام الدارس إلى حقيقة مركزية اإلنسان .4

 .اركة في الحركة المجتمعية التنمويةتمكين الدارس ، نظريآ ومنهجيآ ، من المش .5

 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (

 بقضايا  المجتمع التنموية  التحليلية النقدية للدارس قدرة التعميق  .1

 أدراك أهمية التغيير، اإلصالح، والتحديث في مجتمعه. .2

 مشروعات التنمويةالمشاركة في رسم وتقييم السياسات والبرامج وال .3

 تطوير ثقافة العمل االجتماعي التطوعي الواعي. .4

 التحرك نحو فعل تنموي ايجابي مؤثر. .5

 أدوات التقييــــم:

تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع )تحددد فدي بدايدة الفصدل مدع األخدذ باالعتبدار المتغيدرات  .1

 المعاصرة(.

 على األقل( 2امتحانات قصيرة ) .2

 اء الفصل(نواجبات )تحدد أث .3

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفاق عليها مع الطلبة( .4

 امتحانات فصلية ونهائية )حسب التقويم الجامعي( .5

 الكتاب المقرر:

  ،جمال حالوة، و علي صالح، "مدخل إلى علم التنمية"، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

2009. 
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 يمتوزيع العالمات على أدوات التقي

 الدرجة و موعد االمتحان أدوات التقييم

 %20 27/11/2014-19فترة االمتحان األول:               االمتحان األول

 %20 6/1/2015 – 28/12/2014االمتحان الثاني            فترة االمتحان الثاني:  

 %20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة 

 % 40 يعلن من قبل الجامعة                  االمتحان النهائي 

 %  100 المجموع

 في البحوث والمشاريعالتوثيق واألمانة األكاديمية 

إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسلوب التوثيق مع مراعاة األمانة العلمية في كتابة التقارير والبحوث 

أمثلة توضيحية(، وإسناد الحقوق الفكرية ألصحابها، واالبتعاد عن السطو واالقتباس وتوثيقها علمياً )مع 

 .Plagiarismاألكاديمي 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 الموضوع األسبوع

 تقديم المادة: المفردات، األهداف. التقييم األسبوع األول

و  األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث

 مفهوم التنمية والمفاهيم المجاورة:

 .التنمية والنمو 

 .التنمية والتخلف/التنمية والتقدم 

 التنمية االجتماعية والخدمة االجتماعية 

 .التنمية والتخطيط التنموي/السياسات التنموية 

 تنمية ماذا؟ ولماذا؟ 

و  األسبوع الرابع

 األسبوع الخامس

 نظريات التنمية

 اء االقتصادالتنمية من وجهة نظر علم 

 النظرية الكالسيكية 

 .نظرية الدفعة القوية 

 نظرية النمو المتوازن 

 .النظرية التحليلية 

 األسبوع السادس

 االمتحان األول            

 التنمية من وجهة نظر علماء اإلدارة 

 )نظرية المسار )الهدف 

 .التنمية من وجهة نظر علماء االجتماع 

 نظرية روستو 

 األسبوع السابع

 ائص التنمية خص

 ظاهرة إنسانية 

 ظاهرة دينية 

 ظاهرة تاريخية مستمرة 

 ظاهرة اجتماعية 

  ظاهرة اقتصادية 

 ظاهرة كلية 

 األسبوع الثامن

 مفهوم التخلف والتنمية 

 خصائص التخلف وماهيته: ما التخلف؟ ما عالقة التخلف بالتنمية؟ تخلف من؟ تخلف لماذا؟ 

 ادية/النظريات االجتماعية.نظريات دراسة التخلف:النظريات االقتص 

األسبوع التاسع و 

 األسبوع العاشر

 التنمية والتخطيط:

 .مفهوم التخطيط وأهدافه 

  وأساليبهأنواع التخطيط ومستوياته. 

 تخطيط ماذا؟ ولمن؟ 

 

 األسبوع الحادي عشر   

 االمتحان الثاني           

 التنمية المستدامة:

  /اآلليات.المبادئالمفهوم/ 
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 االجتماعية: التنمية 

 .فلسفتها/أهميتها 

 .مقوماتها ومبادئها وأهدافها 

 األسبوع الثاني عشر

 التنمية االقتصادية:

 .فلسفتها/أهميتها 

 .مقوماتها ومبادئها وأهدافها 

 التنمية اإلدارية:

 .فلسفتها/أهميتها 

 /عناصرها/أساليبها 

 .مقوماتها ومبادئها وأهدافها 

 األسبوع الثالث عشر

 رية:التنمية البش

 .فلسفتها/أهميتها 

 .مقوماتها ومبادئها وأهدافها 

 .إدارة موارد التنمية البشرية 

 .أثر البيئة على إدارة واستغالل الموارد البشرية 

 األسبوع الرابع عشر

 التنمية والعولمة

 .العولمة االيجابيات والسلبيات 

  أثر العولمة على السياسات واالستراتيجيات التنموية 

 نماذج تنموية عربية وأردنية مس عشراألسبوع الخا

 األسبوع السادس عشر

 االمتحان النهائي          
 مراجعة عامة ومناقشة التقارير

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.

 سياسة الحضور والغياب:

لمقدررة للمدادة بددون عدذر مرضدي أو قهدري يقبلده % مدن السداعات ا15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبدول العميدد للعدذر، بينمدا يمندع مدن التقددم 

 لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.

 

 مراجع المادة

حالوة، و علي صالح، "مدخل إلى علم التنمية"، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، جمال  .1

2009. 

فيصل غرايبة، أبعاد التنمية االجتماعية العربية في ضوء التجربة األردنية، دار يافا العلمية للنشر  .2

 .2010والتوزيع، عمان، األردن، 

 2011ألردن،  شارع األردن: عمان/ األردن ،إبراهيم غرايبة، رؤية لإلصالح والتنمية في ا .3

  ،عبد عمان: مؤسسة  -أسس التحديث و التنمية العربية في زمن العولمة.، و آخرون إسماعيلسراج الدين

 -.2009شومان،  دالحمي

 

 


