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  :وصف المادة •

تهدف هذه المــادة الــو تطــوير ارادة جمعيــة واعيــة بممــكالت المجتمــع المحلــيح وذلــا بالتوجــه نحــو الممــاركة       

لمحة عامة حول تطور مفهوووا تلتيم ووة وده وواائ و، ا  ووة  والتاثير في مسيرة المجتمع باتجاهات ايجابيةح وتتناول  

لتيم ووة   وه ووم تلم ووكئا تلر  لوو ة ماوولز تلا ووااإ كما تتطرق تلمووااإ ىلوور تهووراز ىي ووااتا  وم ودوواا  وتحووا اا ت

قضايا التنظــيم والتطــوير للتنميــة فــي المجتمــع االرنــي واســتراتيجيات واتجاهــات الت ييــر فيــه.    تللكاي ة ودارها علر

روح وتتضمن المادة جانبا ميدانيا في تنمية المجتمع المحلين باالستجابة لمتطلباته الفعليةح ويسهم الدارســون بتنميــة 

وتتياول تلمااإ تألورتق تليقا  ة ل ئلة تلملك وتلتووت ت تهوور همااهووة مهووااة  دلالوو ة لهيووا  ي وواا ا مقرتطووت الفريق.  

 مايت حا ث  داار علر ىي اح عمل ة تلتيم ة تل املة.

 

 

 :أهداف المادة •

الت ييــر والقــدرة تنمية مهارات الطلبة وتطوير قدرتهم علو استكماف ممــكالت المجتمــع المحلــي و ليــات   .1

 علو وضع البرامج التنموية المناسبة من حيث التنظيم والتخطيط.

ومكونات  .2 قطاعات  لجميع  الحياة  نوعية  تحسين  علو  العمل  مجال  في  الطلبة  ومهارات  قدرات  تنمية 

 البناء االجتماعي.

 ت المحلية.اكساب الطالب القدرة علو التخطيط والتنفيذ لممروعات وبرامج تنمية وتنظيم المجتمعا .3

 . تحقيق القدرة التحليلية و النقدية و االستنتاجية لدى الطلبة تجاه واقع المجتمعات المحلية من أجل تحقيق4      

 التنمية والتنظيم المنمودين .          

التعرق علو تحديات التنمية العربيةح وتفسيير وتقييم الوضــع الــراهن فــي ضــوء التحــديات فــي محاولــة   -  5

 راف المستقبل.الستم

 القدرة علو تقييم معوقات وتحديات التنمية العربية وترتيبها حسب درجة تأثيرها علو إنجاح عملية التنمية.  -6     

 إدراك معوقات وانجازات التنمية العربية بمكل عام واألردن بمكل خاص.   -7   

 

 : مصادر التعلم         



يتكون مرجع المادة الرئيس من ملزمة تتضمن مجموعة فصولح باالضافة الــو مقــاالت منوعــة مــن مصــادر  •

 متعددة )انظر المراجع(:  

 المواد المساندة: •

 (Power Point)أشرطة فيديو/   .1

 القراءات اإلضافية )الكتبح الدوريات... الخ : أي مجلة أو كتاب له عالقة في تنمية المجتمعات المحلية(. .2

 اقع الكترونية تهتم بتنمية المجتمعات وتنظيم المجتمع.مو .3

 طرق التدريس:  •

علو   التركيز  مع  عامة  االنسانية  المجتمعات  واقع  استقصاء  علو  المادة  هذه  تدريس  أسلوب  يرتكز 

إمكانية تحقيق هذه االحتياجات من   المحلية والوقوف علو احتياجاتهاح ومدى  المجتمعات  دراسة وتحليل قضايا 

مكالتح مع محاولة تطبيق ما برامج ومماريع تنموية في مختلف المجاالتح وكيفية الت لب علو ما تواجهه من م

تزود به الطالب من معرفة نظرية علو أرض الواقع بحيث يقوم بتصميم وتنفيذ برامج ومماريع تنموية ص يرة 

 في المجتمع المحلي الذي يعيش فيه. 

 

 

  Learning outcomesنتاجات التعلم  •

رة علــو فهــم مكونــات ح وتزويــد الطالــب القــد  Knowledge and understandingالمعرفــة والفهــم   .1

المجتمع المحلي ومعرفة ممكالته والعوامل المــرثرة فيــهح مــن أجــل فاعليــة تنظيميــة وتنمويــة أكثــر فاعليــة 

وتزويد الطالب بالقــدرة علــو فهــم  التنميــة  ومعرفــة التحــديات والعوامــل المــرثرة للمجتمع الذي يعيش فيه.  

 فيهاح في محاولة للوصول إلو تنمية شاملة حقيقية.

بعد االنتهــاء مــن دراســة المــادة ينتظــر مــن الطالــب    Cognitive skillsهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار م .2

إدراك أهمية تنمية وتنظيم  المجتمع الذي يعيش فيه ح وكيفية استخدام ما تعلمه من أسس نظرية فــي عمليــة 

 ثير.  التفاعل والتطبيق علو أرض الواقع إلو جانب تعلم مهارات اإلقناع والتأ

وتهــدف (ح  Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مــع المصــادر واألشــخاص  .3

إلو تنمية مهارات الطالب فــي التواصــل مــع القيــادات و المرسســات والهيئــات ذات الصــلة األكاديميــة و يــر 

 Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills))األكاديمية 

 تنمية المهارات التالية:   •

 مهارة التواصل مع المجتمع المحلي. .1

القدرة علو اإلقناع والتأثير في الفعاليات التي ترتبط بمكل مباشر أو  ير مباشر ببرامج تنمية المجتمــع  .2

 المحلي. 

 وكيفية حلها.  فهم كل ما يحيط بالمجتمع المحلي من قضايا وممكالت و معرفة مكوناتها وخصائصها .3

 الموارد المحلية. القدرة علو وضع خطة ممروع تنموي لمجتمع محلي مع مبدأ االعتماد علو .4

 القدرة علو تنفيذ الممروعات التي تهم أفراد المجتمع المحلي. .5

 وكيفية حلها.  فهم كل ما يحيط بالمجتمع من قضايا وممكالت و معرفة مكوناتها وخصائصها .6

 القدرة علو وضع تصور إلنجامع عملية التنمية في المستقبل. .7



 

 أدوات تقييم الطلبة: •

 ائية )حسب التقويم الجامعي(االمتحانات الفصلية والنه •

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مماريع بحثية. •

 علو األقل(. 2اختبارات قصيرة ) •

 واجبات )تحدد أثناء الفصل(. •

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير)يتم االتفاق عليها مع الطلبة( •

 

 توزيع العالمات علو أدوات التقييم

 الدرجة  أدوات التقييم 
 %20               االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني             
 %40 االمتحان النهائي:  يعلن من قبل الجامعة في حينه التقارير و/أو مناقمات/ 

 % 20 ممروع بحثي / االمتحانات القصيرة  والنماط الصفي
 %  100 المجموع

 

 البحوث والمماريع(في التوثيق واألمانة األكاديمية )

إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه علو أســلوب التوثيــق مــع مراعــاة األمانــة العلميــة فــي كتابــة  •

التقارير والبحوث واالقتباس وتوثيقها علمياً )مع أمثلة توضــيحية(ح وإســناد الحقــوق الفكريــة 

  .Plagiarismألصحابهاح واالبتعاد عن السطو األكاديمي 

 

 

 المادة علو الفصل الدراسيتوزيع 

 

 الموضوع وعاألسب

 الرابع -األسبوع األول 

 مفهوم التنمية وتطوره وأبعاده  •
 مفهوم التخلف  •
 التنمية والنمو •
 التنمية والتحديث  •
 التنمية والتطوير  •
 التمييز بين النمو االقتصادي والتنمية  •
 خصائص التنمية •
 مفهوم دول العالم الثالث  •
 لدول العالم الثالث الخصائص المشتركة  •



 التاسع   -األسبوع الخامس 

 )موعد اجراء االمتحان االول(

 إنجازات ومعوقات التنمية العربية 
 معوقات وتحديات التنمية العربية

 تشخيص حالة المجتمع العربي اليوم، ومشكالته الكبرى 

 الثاني عمر  -األسبوع العاشر 

 

االمتحان الثاني في األسبوع الحادي  

 عمر

 التبعية؛ أشكالها و ثارها االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

 أشكالها: التبعية التجارية؛ المالية؛  التكنولوجية؛ العسكرية؛                                           -

 ال ذائية؛ الثقافية    

 اآلثار االحتماعية للعولمة   -

 العالميالتبعتية وتوسع الرأسمالية    -

  

 األسبوع الثالث عمر  

  
 العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع  

األسبوع الرابع عمر والخامس 

 عمر  

 الفساد: المفهومح األشكالح اآلثارح طرق الوقاية 

 

 األسبوع السادس عمر 

 
 مراجعة عامة ومناقمة البحوث     

  
االمتحان النهائي : يحدد من قبل الجامعة 

 حينهفي 
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة: •

 حجم العمل الملقو علو عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين اسبوعيا مقابل كل ساعة تدريس •

 سياسة المواظبة علو الحضور:

% من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قهــري يقبلــه عميــد 15ال يسمح للطالب بالت يب أكثر من  

يترتب اعتبار الطالب منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعذرح بينمــا يمنــع مــن التقــدم لالمتحــان الكلية إذ  

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

 

 المراجع: 



مــن مصــادر متعــددةح   يتكون مرجع المــادة الــرئيس مــن ملزمــة تتضــمن مجموعــة فصــول ومقــاالت منوعــة •

 باالضافة الو:  

 .1992عبد المنعم شوقيح "تنمية المجتمع وتنظيمه"ح دار النهضة العربيةح بيروت ح .1

عبد الحليم رضا عبد العالح "تنظيم المجتمع:أجهزةح مجاالتححاالت"ح مكتبة نهضــة المــرقح القــاهرةح  .2

1995. 

ــامعي الحــديثح  .3 ــب الج ــي"ح المكت ــع العرب ــة المجتم ــي تنمي ــوير ف ــة والتن ــدائمح "التربي ــد ال ــد ع عب عب

 . 2006اإلسكندريةح 

محمد عاطف  يث؛ و محمد علي محمــدح "دراســات فــي التنميــة والتخطــيط االجتمــاعي"ح دار المعرفــة  .4

 الجامعيةح اإلسكندرية.

 .1993فة الجامعيةح إسكندريةح السيد الحسينيح "التنمية والتخلف"ح دار المعر .5

 .2007سهير حامدح "إشكالية التنمية في الوطن العربيح دار المروق للنمر والتوزيعح عمانح  .6

محمد عبد الفتاح محمد عبد عح "تنمية المجتمعات المحلية من منظــور الخدمــة االجتماعيــة"ح المكتــب  .7

 .2006الجامعي الحديثح اإلسكندريةح 

هاريسونح ترجمة محمد برهومح "علم اجتماع التنمية والتحــديث"ح دار صــفاء للنمــر والتوزيــعح ديفيد   .8

 .1998عمان 

 

جمال حالوةح وعلي صــالحح مــدخل إلــو علــم التنميــةح دار المــروق للنمــر والتوزيــعح الطبعــة االولــو   - .9

2009 . 

المجلــس الــوطني للثقافــة..ح ح)ترجمــة تراجــي فتحــي( ح الثقافــة : التفســير األنثروبولوجي دم كــوبرح   - .10

      200الكويتح مارس

 2004مرسسات حرة وأنسان متحرر من الجهل والمرض والفقرح التنمية حرية:مارتيا سن ح-أ .11

-2002(:تقارير التنمية اإلنسانية العربية لألعوام)UNDPالبرنامج األنمائي لألمم المتحدة)  - .12

2011) 

 . 2010دار المروق للنمر والتوزيعح الطبعة األولو سميح مسعودح تحديات التنمية العربيةح  - .13

األوراق النقاشية لجاللة الملا عبدع الثاني ابن الحسين علو الموقع الرسمي لجاللة الملا عبدع  - .14

 الثاني ابن الحسين. 

15.  

منال عبد المعطي صالح القدوميح "دور المماركة المجتمعيــة فــي تنميــة وتطــوير المجتمــع المحلــي"ح  .16

 .2008ماجستيرح جامعة النجاح الوطنيةح  رسالة

 

مالحظة: يطلب من الطلبة البحث عن المجالت العلمية والمواقع االلكترونية الكتعلقة بالمادة ويستعين الطالب  

 بارشاد المحاضر في حاله تعتره بالحصول عليها منفردا. 

 

 

 


