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 :وصف المادة

 تنميذذة معولمذذة هذذي أن التنميذذة اليذذومباعتبذذار  -هذذ ا المذذادة دراسذذة تحليليذذة نقديذذة للعولمذذة بصذذلت ا بالتنميذذة

 بالضرورة.

فت ذذتم بالسذذيرة ال اتيذذة المختصذذرة للعولمذذة : نرذذ ت ا وتطورهذذا ف تعريفات ذذا ومفاهيم ذذا ف م سسذذات ا ومراكزهذذا 

وطموحات ذذذاف  رمو هذذذا وهذذذعارات ا الصذذذريحة والمسذذذتترةف مرذذذروعات ا التنمويذذذة  و ليذذذات عمل ذذذا ف  فأهذذذداف ا 

 مركالت ا  وت ثيرات ا التنموية.

وتركذذز المذذادة بالتفصذذيل  علذذا أنذذوا  العولمذذة  وتذذ ثيرات كذذل نذذو   ممذذارس من ذذا اليذذوم  ) قتصذذادي  ف سياسذذي ف 

  يجاب  أو سلب . -التنمية العربية  جتماعي  ف ثقافي  ف  عالمي  ف بيئي ..ألخ(علا

 :أهداف المادة

 ت دف ه ا المادة التنموية الا تحقيق األهداف التالية:

 التعرف علا مواضع قصور أنماط التنمية القومية والوطنية السائدة في الوطن العربي قبل حقبة العولمة. -

  دراك الوضع المتعثر للتنمية العربية الممارسة اليوم . -

 تقدير متطلبات وهروط التنمية المعولمة -

 تقييم حساب الربح والخسارة المترتبة علا الرراكة مع العالم  في تنمية معولمة -
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 في البحوث والمراريعالتوثيق واألمانة األكاديمية 

 لبحذوث  كساب الطالب وتعليمه وتدريبه علا أسلوب التوثيق مع مراعاة األمانة العلمية في كتابة التقارير وا

واالقتباس وتوثيق ا علمياً )مع أمثلة توضيحية(ف و سناد الحقذو  الفكريذة ألصذحاب اف واالبتعذاد عذن السذطو 

   .Plagiarismاألكاديمي 

 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة:  .1

 فكر  وممارسةف وت ثيرات وأبعاد : -يحتوي محاورها الرئيسية ملف معد للمادة  

 2004ساري فالعولمة و نتاج المركالت اإلجتماعيةفمن كتاب مركالت  جتماعية راهنةف دار األهالي ف دمرق فسالم -

 2012منير الحمشف العولمة وت ثيرات افأورا  عربيةف مركز دراسات الوحدة العربيةف بيروت ف-

 2004ية راهنةف دار األهالي ف دمرقف خضر  كريافحوار حول العولمة والمركالت اإلجتماعيةف من كتاب " مركالت  جتماع -

   ف  "التفاوت والتنمية والعولمة"في تحديات العولمة اإلقتصادية والسياسية والثقافيةف ف  قراءة  جغرافيات العولمة: ورويك موراي ف -

 2013سلسلة عالم المعرفة ف  ف 362-309ص      

 المواد المساندة: .2

 ت اعرض هرائط فيديو حول العولمة وت ثيرا

 أساليب التدريس:

 محاضرات فمناقرات وحواراتف م مات وتقديمات طالبية.

  Learning outcomesمخرجات أو نتائج التعلم 

  Knowledge and understanding  المعرفة والف م.  -1

 معرفة المعاني المتغيرة لمف وم التنمية – .

 التنمية.  دراك مفعالت ومعطالت الرراكة العربية مع العالم لتحقيق -

 الوعي بالمس ولية الوطنية واإلرادة المجتمعية نحو تحقيق مررو  تنموي ن ضوي عربي للتغيير والت ثير. -

 م ارات اإلدراك ومحاكاة األفكار 2

 اإلقتصاديةف السياسية فاإلتصالية ف الثقافية. –اإلنفتاح علا التجارب التنموية اإلنسانية العالمية -

 مساند  مدني  المجتمعية  نحو التغيير و اإلصالح والتحديث  في  طار عالميتحريك القوة  -

 أدوات التقييــــم:

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

       واجبات )تحدد أثاء الفصل(علا األقل(   و 2امتحانات قصيرة )-

 مقررة . امتحانات فصلية ون ائية -تقديم هفوي لألبحاث والتقاريرللمنقرة)يتم االتفا  علي ا مع الطلبة(                     -

 تو يع العالمات علا أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

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

 % 40 االمتحان الن ائي 

 %  100 المجمو 

 



 

 تو يع المادة علا الفصل الدراسي                                                  

 

 األسابيع
 مالحظات المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيت ا

 

 األسبو  األول
 تقديم عام للمقرر: موضعه . محاورا الرئيسية .متطلباته. مراجعه.

 ما هي العولمة؟

 ماهي التنمية اليوم؟  

 

 األسبو  الثاني

 المرخصة في تقارير التنمية اإلنسانية العربية النقائص التنموية

 فرل النماذج والبرامج والمرروعات التنموية العربية                

تنمية العربية المستقلة . الالتنمية 

 الوطنية/اإلقليمية/القومية. التنمية

 :  األهداف .الم سسات . اآلليات. التنمية المعولمة األسبو  الثالث
 الم مركة. التنمية المعولمة/

 العالمية. التنمية المعولمة/

 األسبو  الرابع

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

 

 

الرفاا. واألمن اإلقتصادي أم  

 البطالة الققر والالمساواة

 األسبو  الخامس
 :الحرية والديمقراطية. تحديث القوانين والترريعات.العولمة السياسية

 اإلنتخابات الحرة النزي ة. حقو  اإلنسان .المجتمع المدني .تمكين المرأة . 

الدولة الوطنية: تنمية الحرية 

الديمقراطية واألمن اإلنساني .. و

 اإلستبداد والفساد وإلذالل؟

 

 األسبو  السادس
:  المحلية والعالمية. العائلة و العريرة .الروابط التقليدية  العالقات العولمة اإلجتماعية

 والسلوكيات. التحديث والحداثة

 العنف المجتمعي والعنف 

 الجامعي

 األسبو  السابع

 اإلمتحان األول 

 : عولمة الثقافة.. وثقافة العولمة.العولمة الثقافية

 عولمة القيم واللغة والرمو . ال وية واإلنتماء

-  

 لرباب العربي وجدل ال وية ا

 واإلنتماء.

 األسبو  الثامن

 الثقافة العربية والتنمية المعولمة
 مبررات الخصوصية. ضرورات األندماج. التفاعل الثقافي وال يمنة الثقافية 

 

ماذا تريد الثقافة العربية من 

 العولمة؟

ماذا تريد العولمة من الثقافة 

 العربية؟

 . الفضائيات. اإلنترنت .هبكات التواصل اإلجتماعيالعولمة اإلعالمية األسبو  التاسع
بماذا يتواصل الرباب العربي 

 اليوم؟

 األسبو  العاهر
 العولمة ف  التنمية ف   والتفاوت.

      
 النتائج التنموية العربية الفعلية 

 األسبو  الحادي عرر

 االمتحان الثاني         
 نماذج تنموية عالمية  في البلدان النامية والعربية  ا تداعيات و ت ثيرات العولمة

 تناقضات عربية عملية  ااتتناقضات العولمة وانكسار األسبو  الثاني عرر

 : نقاط القوة والضعفالعولمةحوار حول  األسبو  الثالث عرر
تقييمات طالبية للتنمية 

 المعولمة

 نقاهات وبحوث طالبية__   : حسابات الربح والخسارة  حوار حول العولمة األسبو  الرابع عرر

 األسبو  الخامس عرر

 المطالبات واإلنجا ات التنموية  المررو  الن ضوي التنموي العربي والربيع العربي   

 السادس عرربو  إلسا

 االمتحان الن ائي         
 تقييم طالبي لألستاذ والمادة مراجعة المادة.

 



 : ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.حجم العمل الملقا علا عاتق الطالب

 :سياسة الحضور والغياب

ق ري يقبله عميد الكلية  ذ يترتب اعتبار الطالب منسحباً  % من الساعات المقررة للمادة بدون ع ر مرضي أو15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يد للع ر من المادة في حالة قبول العميد للع رف بينما يمنع من التقدم لالمتحان الن ائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العم

 المرضي أو الق ري.

 المراجع العلمية للمادة  

 
 2004ف الكويت مة: األعتداء علا الرفاهية والديمقراطيةف عالم المعرفةفمارتين وهومان: فخ العول

 (2009 -2002(:تقارير التنمية اإلنسانية العربية لألعوام لخمسة أعوام)UNDPالبرنامج األنمائي لألمم المتحدة)  - 

     2008حاتم محسن: تناقضات العولمةف دار كيوان للطباعة والنررف دمرقف -

 2009فديثفالفيل والتنين:صعود ال ند والصين وداللة ذلك لنا جميع ف ترجمة هوقي جاللفالمجلس الوطني للثقافةف الكويتروبين ميري -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


