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   :وصف المادة

للثقافمة الحاسممة  األهميةبأولية  جميع طلبة الجامعة لتكوين معرفة علميةلطلبة دراسات التنمية ومادة تقديمية ضرورية 

 جابة عن سؤالين مركزيين:، باإل نسانيةوالتنمية اإل ..المجتمعية

 ؟؟لماذا الثقافة المجتمعية العربية دائمآالسؤال األول: 

 ؟؟نلماذا التنمية اإلنسانية العربية اآل: السؤال الثاني-

يمة .وتنماقا الخيمارات فتتناول هذه المادة محددات ومقومات ومظاهر" ثقافة التخلف"وثقافة اإلصالح و التحمدي  والتنم

والتفضمميالت واإللتزامممات الثقافيممة التقليديممة / الجديممدة: قمميم التنظمميم والفعاليممة واإلنجمما  ، المموعي والقممدرات واإلمكانيممات 

جتماعية اإليجابية ، األفعال العقالنية والميول واإلتجاهات العصرية . كما القات والتفاعالت واألخالقيات االالمجتمعية، الع

افيمممة الممممادة المفممماهيم والمصمممطلحات الثقافيمممة الرئيسمممية" التفاعمممل/ العزلمممة الثقافيمممة، المركزيمممة/ النسمممبية الثقتنممماقا 

وعالميممة ك فممي سممياقات ثقافيممة عربيممة ي،،عولمممة الثقافممة / ثقافممة العولمممة ..المم  وذلمم،الخصوصممية/ االنممدماا   االجتماع

 مقارنة.

الثقممافي لتعثممر مطالممب  ، والتمم طير(الثقافممة الفاعلممة)التغييممر والتمم ثير وتهممتم المممادة برصممد المحممري الثقممافي العربممي، فممي 

 (الثقافة المعطلةوالتحدي )  اإلصالح والتنمية

 :أهداف المادة

 ص حالة الثقافة المجتمعية العربية بصلتها بالتنمية..تفح  1

 تشخيص حالة التنمية العربية بمدى صلتها بالثقافة العربية. 2

 النهضوية/ التنموية التقليدية الكبرى.نقد النماذا  -3

 أو تعطيل مشروعات التنمية. والعالمية، في تحفيز م دور الثقافة المجتمعية ،العربيةتقيي -4

 للتنمية والتغيير والتحدي .   معطلةالتعرف على نماذا ثقافية عربية تقليدية -5

 للتنمية والتحدي  محفزةتقديم نماذا ثقافية عالمية  جديدة   -6

 



 

 مكونات المادة:  الكتاب المقرر

 .،: الفاعل والمعطل في الثقافة العربيةاليومثقافة التنمية -دراسات في الفكر التنموي سالم ساري ،  -

 2014دار كنو  المعرفة العلمية، عمان،     

 المواد المساندة:

محاضرات وحوارات.  مشاركات تفاعلية . مناقشات مشتركة  للتقارير البحثية ، مراجعات لإلصدرات  أساليب التدريس:

 الثقافية. 

  Learning outcomesمخرجات أو نتائج التعلم 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 أدوات التقييــــم:

 بداية الفصل مع األخذ باالعتبار المتغيرات المعاصرة(.تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع )تحدد في 

 ( 2امتحانات قصيرة )على األقل 

 اء الفصل(نواجبات )تحدد أث 

 )تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفاق عليها مع الطلبة 

 )امتحانات فصلية ونهائية )حسب التقويم الجامعي 

 

 تو يع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة التقييمأدوات 

 %20 )   االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني  

 %  20          اإلمتحانات القصيرة /تقارير الندوات التنموية / األبحاث / الواجبات /   فترات متباعدة خالل الفصل                                

 % 40 (يحدد مركزيآاالمتحان النهائي)= 

 %  100 المجموع

 في البحوث والمشاريعالتوثيق واألمانة األكاديمية 

إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسلوب التوثيق ممع مراعماة األمانمة العلميمة فمي كتابمة التقمارير والبحموث واالقتبما  -

   .Plagiarismمي وتوثيقها علمياً )مع أمثلة توضيحية(، وإسناد الحقوق الفكرية ألصحابها، واالبتعاد عن السطو األكادي

 مرافقة الطلبة في الذهاب الى المكتبة ، واستخدام المراجع والمصادر بصورة مباشرة -

 سياسة الحضور والغياب:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهري يقبلمه عميمد الكليمة إذ يترتمب اعتبمار الطالمب 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع ممن التقمدم لالمتحمان النهمائي وتكمون عالمتمه فمي الممادة صمفراً فمي حالمة عمدم قبمول منسحباً من 

 العميد للعذر المرضي أو القهري

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

 مراجع المادة
 2000، ترجمة ثائر ديب ،دار الحوار للنشر والتو يع ،الالذقية ،  ، فكرة الثقافةري إيجلتونتي -        

 2004: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت،التنمية حريةإمارتيا صن، -

 2008:تجربتنا اإلجتماعية عبر الزمان والمكان،سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، العولمة والثقافةجون توملينسون،-

 2013،سلسلة عالم المعرفة، الكويت ،      الثقافة في عصر العوالم الثالثةمايكل دينينغ، -

 (-1620 – 2002سلسلة تقارير التنمية األنسانية العربية،البرنامج األنمائي لألمم المتحدة    )   --      
 

 

 

 

 

 



    أ.د. سالم ساري                                        تو يع المادة على الفصل الدراسي :ثقافة التنميية                  

 

 األسابيع
 مالحظات المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 المتطلبات. التقييمات..تقديم المادة: المفردات. األهداف  .طرق التدريس.  األسبوع األول
لماذا الثقافة التنموية متطلبآ 

 للجامعة؟

 األسبوع الثاني

 

 " و" الحضارة "الثقافة  "التحليلية  لمفهومي :  الفروق

 السياسة.  السوسيولوجيا. األنثروبولوجيا. جتماعية:مفهوم الثقافة في العلوم اإلنسانية واال

لماذا الثقافة المجتمعية تقف 

وراء تخلف / تنمية دائمآ 

 مجتمعنا؟

 األسبوع الثال 
 "الفروق التحليلية  لمفهومي : الثقافة  و" الحضارة

 المفاهيم والمصطلحات الثقافية الرئيسية

مناقشة نقدية  لمفهوم ثقافي 

واحد: "التعددية 

 الثقافية"واإلختالف..

 ليرنر : نقد نموذا .والحداثة الغربية. نماذا التحدي  التطورات التنموية العربية األسبوع الرابع
هل الغرب نموذج 

 للتحديث؟

 األسبوع الخامس

 

 الوطن العربي التنمية فيتحديات 

 تشخيص حالة المجتمع العربي اليوم، ومشكالته الكبرى

 2002؛التقرير المركزي األول (UNDPنسانية العربية)تقارير التنمية اال

موجز التقارير واسهاماتها 

 لماذا التنمية اليوم؟-التنموية 

 األسبوع الساد 

 امتحان أول 

 

 مجتمع المعرفة .  الحرية       التقارير الالحقة حول: 
 مناقشات طالبية تفاعلية

 تفاعليةمناقشات طالبية   التنمية االنسانية: المرأة  . األمن االنساني . التمكين يرراتق األسبوع السابع

 األسبوع الثامن

 :النماذا الثقافية التنموية الكبرى

 . : المنطلقات . التوجهات. نقد وتقييم مشروعه للتنميةالنموذا  الديني /اإلسالموي

 : المنطلقات . التوجهات. نقد وتقييم مشروعه للتنميةالنموذا القومي/ العروبي

 مناقشات طالبية تفاعلية

 مناقشات طالبية تفاعلية

 األسبوع التاسع

 مشروعه للتنمية : المنطلقات . التوجهات. نقد وتقييمالنموذا الليبرالي / التحديثي

 للشراكة مع العالم:  المنطلقات . الضرورات . المتطلبات النموذا العولمي / التشاركي

 مناقشات طالبية تفاعلية 

 مناقشات طالبية تفاعلية

ل الديمقراطي األردني                             : الورقة النقاشية  السادسة والسابعة الملكيةاألوراق النقاشية   األسبوع العاشر  التحو 

 األسبوع الحادي عشر

 امتحان ثاني          
 الدولة المدنية الحديثة   :  األوراق النقاشية الملكية

الدستور .سيادة القانون . 

 الثوابت والمتغيرات

 األسبوع الثاني عشر

 ثقافة الفساد. الرشوة. الواسطة  ،والمحسوبية

 ومكافحة الفساد. العربية لتعزيز النزاهةالشبكة جامعات ضد الفساد .

 مبادرة جامعة فيالدلفيا

                 عضوية جامعة فيالدلفيا

 غياب ثقافة الحوار الحوار الديمقراطي  غياب   ثقافة   :المجتمعي الجامعي و ثقافة العنف األسبوع الثال  عشر

 التحديات واآلفاق  2016 2011، تقرير التنمية االنسانية  العربية لعام األسبوع الرابع عشر

 التغييرات المعجلة والمؤجلة الشباب الجامعي العربي والتغيير التنمويالشباب في عالم  متغير:   األسبوع الخامس عشر

 األسبوع الساد  عشر

 امتحان نهائي 
 تقييم طالبي  للمادة واالستاذ واقتراحات للتطويرتقييمات 
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  Globalization & Development والتنميةالعولمة ة: الـمــــاد

   

                                                                                                         0115371: رمز المادة

 المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: ال يوجد مستوى المادة:   بكالوريو 

 3الساعات المعتمدة: 12.45 -11 .15موعد المحاضرة:. 

 

  عضو هيئة التدريس                

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 ط. الخامس -509 أستاذ أ.د. سالم ساري
 )نر(11.00 -10.00

 )حثم (13.00– 12.00
s_sari@philadelphia.edu.jo                     

 :وصف المادة

  Globalized) التنمية اليوم هي تنمية  معولمةأن باعتبار  -هذه المادة دراسة تحليلية نقدية للعولمة بصلتها بالتنمية

Development)   .تجري بالشراكة مع العالم تخطيطاً وتنفيذاً  وتمويالً. -(بالضرورة 

 فتهتم المادة بالسيرة الذاتية المختصرة للعولمة : نش تها وتطورها ، تعريفاتها ومفاهيمها ، مؤسسماتها ومراكزهما ،أهمدافها وطموحاتهما، 

 عملها ،  مشكالتها  وت ثيراتها التنموية.رمو ها وشعاراتها، الصريحة والمستترة، مشروعاتها التنموية  وآليات 

كمل نموع  مممار  منهما اليموم  )اقتصمادياً  سياسمياً، اجتماعيماً ، ثقافيماً، إعالميماً،  وتم ثيرات  أنمواع العولممةوتركز المادة بالتفصميل  علمى 

 .اب والعولمة والتنميةالشبإلشكالية إيجاباً أو سلباً. وتعطي المادة أهمية خاصة  -بيئياً..  (على التنمية العربية

 :أهداف المادة

 تهدف هذه المادة التنموية الى تحقيق األهداف التالية:

 .التعرف على مواضع قصور أنماط التنمية القومية /الوطنية السائدة في الوطن العربي قبل حقبة العولمة 

 . إدراي الوضع المتعثر لسياسات وممارسات  التنمية العربية الممارسة اليوم 

 .لمة  فهم  فلسفة ومتطلبات وشروط التنمية  المعو 

  تقييم حساب الربح والخسارة المترتبة على الشراكة مع العالم  في تنمية معولمة 

 في البحوث والمشاريعالتوثيق واألمانة األكاديمية 

رير والبحموث واالقتبما  إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه علمى أسملوب التوثيمق ممع مراعماة األمانمة العلميمة فمي كتابمة التقما

   .Plagiarismوتوثيقها علمياً )مع أمثلة توضيحية(، وإسناد الحقوق الفكرية ألصحابها، واالبتعاد عن السطو األكاديمي 

 الكتب المقررة:  .1

 فكراً وممارسة، وت ثيرات وأبعاداً، في المراجع التالية: -يحتوي محاورها الرئيسية ملف معد  للمادة  

 2004العولمة وإنتاا المشكالت االجتماعية ،من كتاب مشكالت اجتماعية راهنة، دار األهالي ، دمشق ،ساري ،سالم -

 2012منير الحما، العولمة وت ثيراتها، أوراق عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،--

 2004راهنة، دار األهالي ، دمشق،  خضر  كريا، حوار حول العولمة والمشكالت االجتماعية، من كتاب " مشكالت اجتماعية -

mailto:s_sari@philadelphia.edu.jo
mailto:s_sari@philadelphia.edu.jo


 المواد المساندة:

 عرض شرائط فيديو حول العولمة وت ثيراتها

 أساليب التدريس:

 محاضرات ،مناقشات وحوارات، مهمات وتقديمات طالبية.

  Learning outcomesمخرجات أو نتائج التعلم 

  Knowledge and understanding  المعرفة والفهم.  -1

 معرفة المعاني المتغيرة لمفهوم التنمية – .

 إدراي مفع الت ومعط الت الشراكة العربية مع العالم لتحقيق التنمية. -

 الوعي بالمسؤولية الوطنية واإلرادة المجتمعية نحو تحقيق مشروع تنموي نهضوي عربي للتغيير والت ثير. -

 مهارات اإلدراي ومحاكاة األفكار 2

 االقتصادية، السياسية ،االتصالية ، الثقافية. –نموية اإلنسانية العالمية نفتاح على التجارب التاال 

 مساندمدني    تحريك القوة المجتمعية  نحو التغيير و اإلصالح والتحدي   في إطار عالمي 

  تطوير القدرة على نقد وتقييم السياسات التنموية  الحكومية 

 

 أدوات التقييــــم:

 و/أو مشاريع )تحدد في بداية الفصل مع األخذ باالعتبار المتغيرات المعاصرة(.تقارير و/أو أبحاث قصيرة -

       على األقل(   وواجبات )تحدد أثناء الفصل( 2امتحانات قصيرة )-

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير  للمناقشة)يتم االتفاق عليها مع الطلبة(                  -

 رة .امتحانات فصلية ونهائية مقر -   

 تو يع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

 %20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع  البحثية

 % 40 االمتحان النهائي 

 %  100 المجموع

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

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

 

 سياسة الدوام  )المواظبة(
مبن مممبوا  %(15)مبن مممبوا السباعات المقبررة للمبادة. وإبا لباب الطالبب ثك بر مبن  %(15)ال يسمح للطالبب بالتييبب ثك بر مبن 

ات المقررة للمادة دون عبر مرضب  ثو قربري يقبلبه عميبد الكليبةم يحبرم مبن التقبدم للمتحبان التربائ  وتعتببر تتيمتبه فب  تلب  الساع
المادة)صفراً(م ثما إبا كان اليياب بسبب المرض او لعبر قرري يقبله عميد الكلية الت  تطبر  المبادة م يعتببر متسبحباً مبن تلب  المبادة 

 حاب. وتطبق علية ثحكام االتس

 

 

 



 تو يع المادة على الفصل الدراسي                                                  

 

 األسابيع
 مالحظات المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 

 األسبوع األول
 اوره الرئيسية .متطلباته. مراجعهتقديم عام للمقرر: موضعه . مح

 ما هي العولمة؟

 ماهي التنمية اليوم؟  

 

 األسبوع الثاني
 النقائص التنموية المشخصة في تقارير التنمية اإلنسانية العربية

 فشل النماذا والبرامج والمشروعات التنموية العربية                

التنمية المستقلة . التنمية العربية 

 /القومية. التنمية الوطنية

 األسبوع الثال 
 التمويل. األهداف . الممارسات . ا.  التنمية العالمية الكبرى مؤسسات:   المعولمةالتنمية 

 األهداف . البرامج والمشروعات. أمثلةل  و: التمويالكبرى منظمات التنمية الدولية

 التنمية المعولمة/ المؤمركة.

 التنمية المعولمة/ العالمية.

 األسبوع الرابع

 الليبرالية. الخصخصة. منظمة التجارة العالمية.:. العولمة االقتصادية

 ماذا حققت العولمة االقتصادية في المجتمع العربي ؟ نقد وتقييم

 

الرفاه. واألمن االقتصادي أم  

 البطالة . الفقر و الالمساواة

 األسبوع الخامس

 : الحرية والديمقراطية. تحدي  القوانين والتشريعات.العولمة السياسية

 االنتخابات الحرة النزيهة. حقوق اإلنسان .المجتمع المدني .تمكين المرأة . 

 ماذا حققت العولمة السياسية لمجتمعنا العربي؟ نقد وتقييم

الدولة الوطنية: تنمية الحرية 

والديمقراطية واألمن اإلنساني .. 

 االستبداد والفساد وإلذالل؟

 

 األسبوع الساد 

 االمتحان األول

:  المحلية والعالمية. العائلة و العشيرة .الروابط التقليدية  العالقات االجتماعيةالعولمة 

 والسلوكيات. التحدي  والحداثة.   الشباب والعولمة 

ما الذي  تعولم  في المجتمع 

 العربي ؟ وما الذي بقي على حاله

 األسبوع السابع
 : عولمة الثقافة.. وثقافة العولمة.العولمة الثقافية

 عولمة القيم واللغة والرمو . الهوية واالنتماء 

الشباب العربي  والعولمة وجدل 

 الهوية  واالنتماء.

 األسبوع الثامن

 الثقافة العربية والتنمية المعولمة

 مبررات الخصوصية. ضرورات االندماا. التفاعل الثقافي والهيمنة الثقافية 

 

ماذا تريد الثقافة العربية من 

ماذا تريد العولمة من و العولمة؟

 الثقافة العربية؟

 بماذا يتواصل الشباب العربي اليو . الفضائيات. االنترنت .شبكات التواصل  االجتماعيالعولمة اإلعالمية األسبوع التاسع

 وتصفية دولة الرفاهية االجتماعية هيمنة الليبرالية الجديدة األسبوع العاشر

      

 تحليل ونقد

 عشر األسبوع الحادي

 االمتحان الثاني 
 الحداثة -دولة القانون الدولة المدنية الحديثةالورقة النقاشية المكية السادسة : 

 ثقافة الشباب  وثقافة العولمة :  تجديد وقائع الحياة العربيةالشباب العربي والعولمة األسبوع الثاني عشر

 الضعفنقاط حوار حول العولمة: نقاط القوة و األسبوع الثال  عشر
تقييمات طالبية للتنمية 

 المعولمة

 نقاشات وبحوث طالبية__ حوار حول العولمة  : حسابات الربح والخسارة   األسبوع الرابع عشر

 األسبوع الخامس عشر

 
 المطالبات واإلنجا ات التنموية  الربيع العربي و المشروع النهضوي التنموي العربي 

 بوع الساد  عشرالسا

 النهائياالمتحان   
 تقييم طالبي لألستاذ والمادة تقييمات واقتراحات للتطوير 

 المراجع العلمية للمادة  
 2004مارتين وشومان: ف  العولمة: االعتداء على الرفاهية والديمقراطية، عالم المعرفة،، الكويت -  

 (2016، 2011و )_ (2009 -2002لألعوام لخمسة أعوام) (:تقارير التنمية اإلنسانية العربيةUNDPالبرنامج االنمائي لألمم المتحدة)  - 



 
-  

 كلية اآلداب والفتون
 قسم دراسات التتمية                                                                      

 2017/2018الفصل الدراس  : األول/ الستة الدراسية                          
 

 
 

 0115161رقم المــادة:                                              Social  Problems   اجتماعية مشكالت المــادة:

تخصص -مستوى المادة: مستوى ثول --المتطلب السابق و/ ثو المتزامن:   

 10 -9.10  وقت المحاضرة:
3عدد الساعات المعتمدة:  

3عدد ساعات التدريس الفعلية:  

كلية اآلداب  -503قاعة مكان المحاضرة:    

 
 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 الطابق الخامس– 509 أستاذ  أ.د. سالم ساري
 )نر(11.00 -10.00

 )حثم( 11 -10
s_sari@philadelphia.edu.jo        

 

 

 وصف المادة
 سواء في المجال النظري، أو في التطبيقات العملية و البحثية. -موجهة توجيهاً تنموياً هذه المادة   

والتنميممة. ويتنمماول طبيعممة المشممكالت االجتماعيممة : مفهمموم المشممكالت االجتماعيممة وعالقتهمما بممالتخلف النظممريينمماقا الجممزء 

 وخصائصها ووظائفها االجتماعية السياسية.

كما يتناول، بصورة  نقديمة مكثفمة، الممداخل/المنظورات السوسميولوجية  للمشمكالت االجتماعيمة بالتحليمل والتفسمير. ، وتقيميم 

 السياسات، والخطط و البرامج التنموية لمواجهتها.

بح  وتحليل نمماذا ممن المشمكالت االجتماعيمة التقليديمة. ونمماذا أخمرى ممن المشمكالت االجتماعيمة  التطبيقي ويتناول الجزء

"عولمممة المشممكالت ، باعتبممار أن  العولمممةوتعطممي المممادة اهتماممماً  خاصمماً باني منهمما المجتمممع األردنممي اليمموم الراهنممة التممي يعمم

 .ومصدر إنتاا/تصدير لمشكالت اجتماعية جديدة" مواجهة/حالً لمشكالت اجتماعية قديمة، االجتماعية

ب الطلبة على صياغة استبانات بح   لمشكلة اجتماعية ، ذات اولوية  تنموية مجتمعية ، وتنفيذ البح  ، ومناقشته.  ويدر 

 الكبير والصغير( مشكلة الفساد) بالتركيز على 

 

 أهداف المادة
 صد إشكالية الظواهر والمواقف والسلوكيات الجمعية.. للدار  في ر القدرة النقدية /التحليليةتعميق --1

، متفاوتة العمق  تحديات مجتمعية، أو   معوقات تنمويةالنظر/التعامل مع المشكالت االجتماعية باعتبارها  -2  

 والت ثير.

 واألسباب المتشابكة  المول دة للمشكالت االجتماعية اليوم. المصادرفهم   -3  

 كمصدر إنتاا وتعريف وتفسير للمشكالت االجتماعية الثقافة المجتمعيةإستيعاب مركزية -4  

 نحو العمل التنموي المشتري في التصدي للمشكالت االجتماعية الوعي الجمعيتحريك  -5  

 بح  ميداني لمشكلة     وتنفيذاستمارة بح  ،  صميمتدريب الطلبة على المشاركة ، ضمن فرق عمل ، ت -  6  

 اجتماعية كبرى قائمة.      

 مصادر التعليم 

mailto:s_sari@philadelphia.edu.jo
mailto:s_sari@philadelphia.edu.jo


 الكتاب المقرر )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(: 
 ، دار األهالي ،دمشقمشكالت اجتماعية راهنة: العولمة وإنتاا مشكالت جديدة( 2004سالم الساري وخضر  كريا)

 

 ية(ومواقع اليكترونكتب دراسيةم ومملت علمية م ) المساتدة المراجع 
 البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة -2012 – 2002سلسلة تقارير التنمية االنسانية العربية،   --

 2016، و2011تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  -
   الورقة النقاشية السادسة والسابعة للملك عبدهللا الثاني -األوراق النقاشية الملكية -

 

 محاضراتم ممموعات تقاشم ممموعات تدريسم حل مسائلم متاظرات وحواراتم :  طرق التدريس 

 اصطحاب الطلبة الى المكتبةم دورياًم الختيار المرامع والدوريات  موالبحث والتو يق م بإشراف األستاب(
 

 :تتامات التعلّم 

 المعرفة العلمية والفرم 
ق للتنمية .تطوير فهم علمي ووعي  واقعي بالمشكالت االجتماعية،  -1  كمعو 

 تنمية قدرات  الطلبة في المشاركة في حوارات جمعية  لفهم ومواجهة المشكالت االجتماعية. -2

 )المرارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
 أسباباً ونتائج وتداعيات، كمعوق حقيقي للتنمية-الوعي  بخطورة المشكالت االجتماعية —1

 من مواجهة المشكالت  . لتمكين  الشبابوالبرامج والمشروعات التنموية  إدراي أولوية السياسات -2

 )مرارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 

 ،  خطوات وفني ات تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية التنموية  تمكين الطالب من إتقان-1

 تطوير القدرة على  التواصل و التفاعل في ورشة عمل مشتركة  -2

 مكتسبة من الممارسة العملية المرارات ال 
 بحوث المشكالت االجتماعية  تصميم تطوير المهارات المنهجية في --1

 .ف  ممتمعهى السياسات االجتماعية حول المشكالت االجتماعية الكبر  تقييماكتساب القدرة على  -2
 

 :ثدوات تقييم الطلبة 
 كتابية معلتة )االمتحان األول واالمتحان ال ات  واالمتحان الترائ ( امتحاتات 

 متتابعة م  تحفظ بعد متاقشترا ف  ملف المادة وامبات ومرمات  دراسية-Course- File.ومتابعترا وتقديمرا 

 قصببيرة و عببروض لمشبباريع بح يببة قصببيرة م يتاقشببرا الطلبببة مببع زملئرببم م بصببورة تفاعليببة  تقببارير بح يببة
 ارية تقديةوحو

 

 توزيع العلمات

 العلمة       ثدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان ال ات 

 40 االمتحان الترائ 

 20 التقارير/ المشاريع البح ية/ االختبارات القصيرة/الوامبات الدراسية/ المشاريع

 100 الممموا

 

 
 
 



                             
 توزيع مواضيع المادة على ثسابيع الفصل الدراس                           

 

 تقديم المادة :المفهوم. المفردات. األهداف. التقييم. األول
 لماذا المشكالت االجتماعية في 

 دراسات  التنمية؟

 الثاني 

طبيعة المشكالت  االجتماعية : التصور الشعبي  و الفهم 

 العلمي . 

االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعية. منهجية تفسير علم 

 الظاهرة االجتماعية

ممماذا تعنممي المشممكلة االجتماعيممة 

لعامة النا ؟ وماذا تعني لك أنت 

 باعتباري شاباً وطالباً جامعياً ؟

 لماذا المشكالت االجتماعية عادية وحتمية؟ تفسير وتحليل الثال 
أمثلة مجتمعية على عادية/ حتمية 

 المشكالت في مجتمعنا 

 لماذا المشكالت االجتماعية نسبية ووظيفية؟ تفسير وتحليل  الرابع
أمثلة على نسبية/ وظيفية 

 المشكالت في مجتمعنا

 منظورات ومناهج المشكالت االجتماعية الخامس
المادة النظرية الال مة للتحليل 

 والتفسير

 الساد 

 االمتحان األول
 المزاعم ، السياقات .  نقد طالبي منظور الباثولوجيا   االجتماعية

 المزاعم ، السياقات .  نقد طالبي منظور الباثولوجيا االجتماعية)بقية( السابع

 نقد طالبي           -المبادئ. السياقات    منظور التفكك االجتماعي الثامن

 المزاعم .السياقات. النقد االجتماعيمنظور البناء   التاسع

 تطويرات البنائية الوظيفية منظور البناء الثقافي  العاشر

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني 

: التنموي / التطبيقيالمشكالت االجتماعية وعلم االجتماع 

 القدرات . األساليب.  المجاالت الميدانية

 العمليةالمقابلة. االستبيان. اإلشكاالت المنهجية 

 خطوات تصميم وتنفيذ البحوث االجتماعية التنموية

ورشة عمل لتصميم وتنفيذ بح  

 مشكلة

 اجتماعية ذات أولوية راهنة

التركيز على التوثيق المعتمد 

 للبح  

 الثاني عشر

نماذا من المشكالت االجتماعية العربية:  يجري التركيز هذا 

لصغير) الرشوة ، مشكالت الفساد الكبير والفساد ا العام على

 الواسطة والمحسوبية(

تصميم وتنفيذ بح  مشكالت   

الفساد ، الرشوة، الواسطة ، 

 والمحسوبية

 اجتماعية  راهنة

 الثال  عشر
إدراي الفساد من منظور تصميم وتنفيذ بح  طالبي مشتري: 

  طالبي

فريق عمل تفاعلي مشتري.  

 ب شراف األستاذ

 عامة  لنتائج بحوث الطلبةمناقشة تفصيلية  الرابع عشر
فريق عمل طالبي تفاعلي للنقد  

 والتقييم

 الخامس عشر

 الساد  عشر

 االمتحان النهائي

 مناقشة تفصيلية عامة  لنتائج بحوث الطلبة
مشاركات طالبية في النقد 

 والتقييم 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
 معدل ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.                 

 (سياسة الدوام  )المواظبه

ت المقبررة مبن مممبوا السباعا %(15)من ممموا الساعات المقبررة للمبادة. وإبا لباب الطالبب ثك بر مبن  %(15)ال يسمح للطالب بالتييب ثك ر من 

ن الييباب للمادة دون عبر مرض  ثو قرري يقبله عميبد الكليبةم يحبرم مبن التقبدم للمتحبان التربائ  وتعتببر تتيمتبه فب  تلب  المادة)صبفراً(م ثمبا إبا كبا
 اب. بسبب المرض او لعبر قرري يقبله عميد الكلية الت  تطر  المادة م يعتبر متسحباً من تل  المادة وتطبق علية ثحكام االتسح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


