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ااجامعة فيالدلفي  

 دراسات التنمية القسم:    لكليــة: اآلداب والفنونا

 2014/2015  من العام الجامعي  األولالفصــــــل: 

 

 115251رقم المساق:  نظريات التنمية ومناهجها اسم المساق:  

 المساق متطلب سابق لـ : 115101المتطلب السابق للمساق: 

 إجباري تخصصوع المساق: متطلب ن سنة ثانيةمستوى المساق: 

 3الساعات المعتمدة: 
  14:15ـ 12:45   موعد المحاضرات:

 

 

 اسم المحاضر
الرتبة 

 األكاديمية

رقم هاتف 
 المكتب

 البريد اإللكتروني رقم المكتب

 توفيق شومر د.
 أستاذ

  مشارك
2488 506 

ar@pheladelphiae.edu.jot_shom 

 

 

 بحث إرشاد توجيه علمي خاص للطلبة الساعات المكتبية

 أثنين وأربعاء
 12ـ 11

   

 
 وصف المساق:

تااتف  لمجااتل اليتاتتام الملتةطام التا  تتناول هذه المااة  ههاا النياتاال اليكياتيتم المةاواا  ويتطتام ت فت ااا  ا  ا
وتايز فشيل لاص عةى ت فت اتاا الواقةتام  وتتنااول فالن اة ماةا مواامتااا لةواقاع  فتنمتم المجتمع والتنمتم الميتةامم

 الةاف  الااهن. 
 أهداف المساق:

 تاةف المياق إلى 

  التنمتم نياتال يولهن تتمين ال كب من تيوتن وجاال نيا. 
  تكف فتنااتاتف  فنياتال التنمتم واتلالائتيتم الت  هن تتةاف ال كب عةى مجموعم من ال ضاتا. 
  من يتافم فيث عن جزئتم من عناوا التنمتمهن تتمين ال كب. 
 .هن تتةاف ال الب عن التغتاال الت  هةل ليت ا  نياتم التنمتم الميتةامم 

 .هن تتةاف ال الب عةى مطاهتا ومناهج نياتم التنمتم الميتةامم 

  الميتةامم تمالتنمالمواقف األاةنتم والةافتم من قضاتا هن تتةاف ال الب عةى . 
 عن التنمتم هن تمتةك ال كب لمةيم التيةتل الن ةي لأل ياا المةاوضم عةتاا. 

 

 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (
 تطتاض فال الب فةة ةاايته لاذا المياق هن تيون قاةاا عةى:

 .  التنمتم الميتةاممقضاتا مع  تةمتق قةا  ال الب الن ةتم والتيةتةتم    التةامل -1
 .تي تق التنمتم ونجايااتؤةي إلى لت  ايتتةاب وعاض وتطيتا الةوامل الملتةطم ا -2
 . ومناهج ت فت اا التنمتم الشامةمل ضاتا  اا وايتتةاب الواقع التاايم   -3
 .الت  تيت  فناالمةاوا  قضاتا التنمتم الذاتتم لةمةا م يول  ههمتم فناا ال ةاالعةى التةاف  -4
 .عةى الميتوتتن الةاف  والةالم  التنمتم الملتةطمضاتا ق اا تيةل وت تا اتتجاهال المةاوا      -5
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 أساليب التدريس:
 .هيتاذ الماة ضاال النياتم الت  ت ةماا الميا -
 ايتلةاا ويائل إتضاح وتةاتس يةتثم وتينولوجتا اقمتم. -

 عاض وت ةتا ون اشال جمةتم لة ةفم. -
 تيةتف ال ةفم فإعةاة ت اتا فيث  ومناقشته. -
تثفتااال الموااا ةيال والمطااااهتا األياياااتم التااا  تااااة  ااا  ياااتاق الميااااق فالةغااام الةافتااام  -

 واإلنجةتزتم. 

 
 أسس التقييم:

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 اتمتيانال

 24/11/2014 %20 اتمتيان األول ) يتاف  (

 29/12/2014 %20 اتمتيان الثان  ) يتاف  (

 ييب الفانامج %40 اتمتيان الناائ  ) يتاف  (

  %10 ةاجم عمق المياهمم الواعتم والذيتم    اليوااال والمناقشال

 2015/ 7/1-1 %10 ميتوا األفياث هو الت ااتا

  %100 المجموع:  

 
 الجدول الزمني للتقدم في المساق:

( ياعال ليل هيفوع من هيافتع الطول 3( هيفوعاً فواقع )16( ياعم ةاايتم موزعم عةى ) 48تتيون المياق من ) 
 الةااي  وعةى النيو التال :

 مالحظات الموضوع التاريخ األسبوع

  والثان  األول
 ن اش    مطاوم  التنمتم والتلةف ون ة مطاوا التلةف 

  إلااى اليتنزتاام عاااض لنياتااال التنمتاام ماان هةا ياامتث
 الجةتة 

 

  الثالث والاافع

 ماايل النمو ومطاوا التنمتم 

  التنمتم يةمةتم ويتاوا 

  ووطال التنمتم 

 

  اللامس والياةس
 ت وا نياتال التنمتم 

 التنمتم اتقتواةتم يأياس 
 

  اليافع

 فناا ال ةاال 

 التنمتم الفشاتم 

 اتمتيان األول 

 

  الثامن
 التنمتم الميتةامم 

 ياتم التنمتم 
 

   التنمتم: الويائل والغاتال   تايعال

  : الط ا ييامان من ال ةا لتنمتم اتقتواةتما   ةاشاال

  مؤشاال التنمتم الميتةامم   الياةي عشا

  ههةاف األلطتم   الثان  عشا

  األيواق والةولم والطاص اتجتماعتم   الثالث عشا

  الاافع عشا
 اعةتم الماه  والتغتتا اتجتماع   

  اتمتيان الثان 
 

  ههمتم الةتم اا تم   اللامس عشا

  الناائ  اتمتيان   الياةس عشا

 
 

 الحضور والمواظبة:
 .عةى ال الب هن تنتيا    المياضاال فشيل تاا تيل  ائةم الميؤولتم    يالم تجاوز الية الميموح فه لةغتاب 
   : ية.% من عةة المياضاال    الطول الوا15نيفم الغتاب 

  يالم تجاوز ال الب لةية الميموح فه لةغتاب تاوة له عكمم ) وطا (    هذا المياق    
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 :العبء الدراسي المتوقع

 ( ياعال هيفوعتاً    ةاايم هذا المياق 6يمةةل عاا تتوقع هن ت ض  ال الب عةى األقل )

 
 المراجع

 ت  
 إسم المرجع إسم المؤلف

، المجلس الوطني للثقافة 305شوقي ضيف، عالم المعرفة،  أمارتيا صن، ت: التنمية حرية 

 .  2004والفنون، الكويت مايو 

 R. Peet Theories of Development, The Guildford Press, New York 

1999. 

 Mahbub Haq  Reflections on Human Development, Oxford University 

Press, Oxford 1995.  

 Sakiko Fukuda-Parr & 

A.K. Shiva Kumar (Eds) 

Readings in Human Development,  Oxford University 

Press, Oxford 2003.  

عثمان محمد غنيم وماجدة أبو  

 زنط

التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء 

 2007للنشر،عمان،

 2010سة، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان ، مدخل إلى علم السيا  أ.د. أحمد سعيد نوفل 

 1990التنمية والتخلف في العالم العربي، دار الفكر العربي، بيروت، د. فؤاد حيدر  

 1997التنمية الشاملة ، مفاهيم ونماذج، دار العلماء للنشر، اربد،   د. صالح محمد الياسين  

 2008ربية لعام تقرير التنمية الع أ. د. أحمد سعيد نوفل 

 األمم المتحدة  إعالن حقوق اإلنسان  

الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، بيروت ، األكاديمية   

 2006العربية للعلوم، 

 الدار البيضاء -مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي، المركز الثقافي العربي رضوان زيادة 

2000  

 . 1999التنمية المستقلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  تح هللاد.  سعد حسين ف 

 .2009التنمية البشرية اإلنسانية، دار المناهج، عمان  د. أبراهيم الدعمة 

 .2012اقتصاد التنمية ، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان  د. أسماعيل محمد بن قانة 

 


