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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 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


