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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

 دراسات التنميةالقسم:                         

 2016/ 2015من العام الجامعي  األولالفصــــــل:                          

 Course Syllabusخطـــة تدريـــس المـــادة 

 (1شعبة ) 0115115: رمز المادة معتنمية وتنظيم المجتالـمــــادة: 

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: مستوى المادة: بكالوريوس

          3 :   الساعات المعتمدة  502قاعة:   12:00-11:10حثم    :موعد المحاضرة

 

  عضو هيئة التدريس   

 د اإللكترونيالبري الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 517 مساعدأستاذ  سلوى العمد د.
  13:00 – 12:00 : حثم 

 14:00-13:00نر: 
 _ 

amad@philadelphia.edu.jo 

 وصف المادة:  

تهددده هددلم المددادة ولددإ تطددوير ورادة جمعيددة واعيددة بملددكالت المجتمددع المحلدديل وذلدد  بالتوجدده نحددو الملدداركة 

ابية. وتتناول المادة ظواهر التغير والتفك  والتخلف االجتمداعيل وقضدايا التنظديم والتأثير في مسيرة المجتمع باتجاهات ويج

اسدتراتيجيات واتجاهدات التغييدر فيده. وتتضدمن جانبدا  والعربدي. والتعدره علدإ  , والتطدوير والتنميدة فدي المجتمدع األردندي

كمدا وتتنداول  م فيده الدارسدون بدرول الفريد .يسدهبحيد  محليل باالسدتجابة لمتطلباتده الفعليدةل المجتمع الميدانيا  في تنمية 

 –الندددوات  -المناقلددات-المقددابالت-االجتماعددات-: اللجددانهادوات تنظيمددول مفهددوم التنظدديم وتعريددف تنظدديم المجتمددعالمددادة 

 المرحلددة –المراحددل المهنيددة لطريقددة تنظدديم المجتمددع : المرحلددة التمهيديددة الدد.....ل و –التمويددل  –المددمتمرات  –الزيددارات 

 .خطوات التقويم في تنظيم المجتمعل المرحلة التقويمية –المرحلة التنفيلية  –التخطيطية 

 أهداه المادة: 

والقددرة علدإ وضدع البدرام   وآليدات التغييدرتنمية مهارات الطلبة في قددرتهم علدإ استكلداه ملدكالت المجتمدع  .1

 .من حي  التنظيم والتخطيط التنموية المناسبة لها

البناء  ارات الطلبة في مجاالت دراسة آليات تحسين نوعية الحياة لجميع قطاعات ومكوناتتنمية قدرات ومه .2

 لمجتمع.االجتماعي ل

 المجتمعات المحلية.وتنظيم وكساب الطالب القدرة علإ التخطيط والتنفيل لملروعات وبرام  تنمية  .3

المجتمعات المحلية من أجل تحقي   تحقي  القدرة التحليلية و النقدية و االستنتاجية لدى الطلبة تجام واقع .4

 . المنلودة والتنظيم التنمية 

 مكونات المادة والمراجع: 

  يتكددون مرجددع المددادة الددرليس مددن ملزمددة تتضددمن مجموعددة فصددول ومقدداالت منوعددة مددن مصددادر متعددددة )انظددر

 المراجع(: 

 :المواد المساندة 

 (Power Point)أشرطة فيديو/  .1

 لدوريات... ال. : أي مجلة أو كتاب له عالقة في تنمية المجتمعات المحلية(.القراءات اإلضافية )الكتبل ا .2

 .وتنظيم المجتمع مواقع الكترونية تهتم بتنمية المجتمعات .3

 :أساليب التدريس 

يرتكز أسلوب تدريس هلم المادة علإ استقصاء واقع المجتمعات المحلية مع التركيز علإ دراسة وتحليل 

ل ومدى ومكانية تحقي  ما تحتاج وليه من برام  وملاريع تنموية والوقوه علإ احتياجاتها المحلية قضايا المجتمعات

في مختلف المجاالتل وكيفية التغلب علإ ما تواجهه من ملكالتل مع محاولة تطبي  ما تزود به الطالب من معرفة 

ي المجتمع المحلي اللي يعيش فيه نظرية علإ أرض الواقع بحي  يقوم بتصميم وتنفيل برام  وملاريع تنموية صغيرة ف

 الطالب. 
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  مخرجات أو نتال  التعلمLearning outcomes  

ل وتزويدد الطالدب القددرة علدإ فهدم مكوندات المجتمدع   Knowledge and understandingالمعرفدة والفهدم   .1

مجتمع الدلي يعديش للعلية فاأكثر وية متنظيمية وتنالمحلي ومعرفة ملكالته والعوامل الممثرة فيهل من أجل فاعلية 

 فيه.

بعدد االنتهداء مدن دراسدة المدادة سديتمكن الطالدب مدن ودراك    Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  .2

وكيفيدة اسدتخدام مدا تعلمده مدن أسدس نظريدة فدي عمليدة التفاعددل  تنميدة وتنظديم  المجتمدع الدلي يعديش فيده لأهميدة 

 جانب تعلم مهارات اإلقناع والتأثير. والتطبي  علإ أرض الواقع ولإ 

وتهده ولإ تنميدة (ل  Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

مهدددارات الطالدددب فدددي التواصدددل مدددع القيدددادات و الممسسدددات والهيئدددات ذات الصدددلة األكاديميدددة و يدددر األكاديميدددة 

(Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

  :تنمية المهارات التالية 

 مهارة التواصل مع المجتمع المحلي. .1

القدددرة علددإ اإلقندداع والتددأثير فددي الفعاليددات التددي تددرتبط بلددكل مباشددر أو  يددر مباشددر ببددرام  تنميددة المجتمددع  .2

 المحلي. 

 وكيفية حلها. اتها وخصالصهافهم كل ما يحيط بالمجتمع المحلي من قضايا وملكالت و معرفة مكون .3

 القدرة علإ وضع خطة ملروع تنموي لمجتمع محلي مع مبدأ االعتماد علإ الموارد المحلية. .4

 القدرة علإ تنفيل الملروعات التي تهم أفراد المجتمع المحلي. .5

 :أدوات التقييــــم 

 .تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو ملاريع بحثية 

 ( 2امتحانات قصيرة .)علإ األقل 

 .)واجبات )تحدد أثناء الفصل 

 )تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفاق عليها مع الطلبة 

 )امتحانات فصلية ونهالية )حسب التقويم الجامعي 

 توزيع العالمات علإ أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم
 %20               االمتحان األول

 %20  ان الثاني            االمتح
 %20 لروع بحثي / االمتحانات القصيرة التقارير و/أو مناقلات/ م

 % 40 االمتحان النهالي          يعلن من قبل الجامعة الحقا  
 %  100 المجموع

 

 في البحوث والملاريعالتوثي  واألمانة األكاديمية 

 ثيد  مدع مراعداة األماندة العلميدة فدي كتابدة التقدارير وكساب الطالب وتعليمه وتدريبه علإ أسدلوب التو

والبحددوث واالقتبدداس وتوثيقهددا علميددا  )مددع أمثلددة توضدديحية(ل ووسددناد الحقددوق الفكريددة ألصددحابهال 

   .Plagiarismواالبتعاد عن السطو األكاديمي 

 توزيع المادة علإ الفصل الدراسي
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 الموضوع

 األسبوع األول

 

 : يةالتخلف والتنم

  مفهوم التخلف وأسبابه بأنواعها: الطبيعية؛ العرقية

 والعنصرية؛ المعتقدات الدينية 

  أسباب التخلف االجتماعية واالقتصادية  

  األسباب الحقيقية للتخلف ودور االستعمار في ذل   

 الثال  و األسبوع الثاني

 

 العالم الثال : تنمية أم تبعية؟

 لب نظريات تنمية العالم تستند اليها أالفتراضات التي ا 

 الثال  

تفحص هلم االفتراضات للتعره علإ مدى صدقيتها 

 والنقد الموجه اليها

 المنظور الغربي للتنمية في العالم الثال 

 والسادس والخامس األسبوع الرابع

 

 التبعية: أشكالها وآثارها:

 

 جوهر التبعية 

  أشكال التبعية وآلياتها فيي الوطن العربي 

 يون الخارجية في تعمي  التبعيةدور الد . 

 جدلية التخلف والتبعية 

 التنمية التابعة 

 التنمية الالمتكافئة 

 نقد مدرسة التبعية  

 :والتاسع السابع والثامن األسبوع

 سمير أمين وقضية التبعيةالمفكر 

  

 نبلة عن حياة سمير أمين وأعماله الفكرية في  الموضوع      

سمالية العالمي: مفهوم المركز واألطراه التبعية وتوسع الرا      

 أو الهوامش

 حالة أمريكا الالتينية      

 حالة آسيا وافريقيا      

 حالة الوطن العربي      

 العاشر والحادي علر األسبوع

 

  االمتحان الثاني في األسبوع الحادي علر

 

 : نظريات التنمية واتجاهاتها 

 االتجاهات التقليدية 

 ديمةالنظريات الق 

 النظريات الكالسيكية 

 النظرية الماركسية 

 نظرية ماكس فيبر 
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 الثاني علر والثال  علراألسبوع 
 

  سمات العالم الثال  والوطن العربي عامة  

 الرابع علر  والخامس علر االسبوع 

  العلم والتكنولوجيا كمدخل للتنمية المستقلة في الوطن

 العربي

 التنمية  :مجتمع العربيالخيارات المتاحة للتنمية في ال

 ؟المستقلة .. هل هي ممكنة

  

 السادس علر  األسبوع

 
 مراجعة عامة ونقاش صفيالسادس علر: األسبوع 

 من قبل الجامعةمركزيا حدد ي االمتحان النهالي : 

 

 حجم العمل الملقإ علإ عات  الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس 

 ب:سياسة الحضور والغيا

% من الساعات المقررة للمادة بدون علر مرضي أو قهري يقبله عميد الكليدة وذ 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتبار الطالب منسحبا  من المادة في حالة قبدول العميدد للعدلرل بينمدا يمندع مدن التقددم لالمتحدان النهدالي وتكدون 

 العميد للعلر المرضي أو القهري.عالمته في المادة صفرا  في حالة عدم قبول 

 مكونات المادة والمراجع: 

  :يتكون مرجع المادة الرليس من ملزمة تتضمن مجموعة فصول ومقاالت منوعة من مصادر متعددة 

 .1992عبد المنعم شوقيل "تنمية المجتمع وتنظيمه"ل دار النهضة العربيةل بيروت ل .1

 .1995أجهزةل مجاالتلحاالت"ل مكتبة نهضة اللرقل القاهرةل عبد الحليم رضا عبد العالل "تنظيم المجتمع: .2

عبددد ع عبددد الدددالمل "التربيددة والتنددوير فددي تنميددة المجتمددع العربددي"ل المكتددب الجددامعي الحدددي ل اإلسددكندريةل  .3

2006 . 

محمد عاطف  ي ؛ و محمد علي محمدل "دراسات في التنمية والتخطيط االجتمداعي"ل دار المعرفدة الجامعيدةل  .4

 اإلسكندرية.

 .1993السيد الحسينيل "التنمية والتخلف"ل دار المعرفة الجامعيةل وسكندريةل  .5

 .2007للنلر والتوزيعل عمانل  سهير حامدل "وشكالية التنمية في الوطن العربيل دار اللروق .6

كتدب الجدامعي محمد عبد الفتال محمد عبد عل "تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة االجتماعية"ل الم .7

 .2006الحدي ل اإلسكندريةل 

ديفيد هاريسونل ترجمة محمد برهومل "علدم اجتمداع التنميدة والتحددي "ل دار صدفاء للنلدر والتوزيدعل عمدان  .8

1998. 

منال عبد المعطي صدالح القددوميل "دور الملداركة المجتمعيدة فدي تنميدة وتطدوير المجتمدع المحلدي"ل رسدالة  .9

 .2008طنيةل ماجستيرل جامعة النجال الو

 


