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 جامعة فيالدلفيا

 الكليــة: اآلداب والفنون                    

  دراسات التنميةالقسم:                         

 2017/2018ي من العام الجامع األولالفصــــــل:                          

 Syllabus Courseالمـــادة خطـــة تدريـــس 
  (1)شعبة           0115364: رمز المادة تنمية مجتمعات محليةالـمــــادة: 

        المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: بكالوريوس مستوى المادة:
  3 الساعات المعتمدة:       525قاعة    12:00     – 11.10   حثم   :موعد المحاضرة

 

  عضو هيئة التدريس   
 البريد اإللكتروني ات المكتبيةالساع وموقعه رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 517 ساعدأستاذ م د. سلوى العمد
   13.00 – 12.00حثم  

 12:30 – 11:30نر 
 

aamad@philadelphia.edu.jo 

 :وصف المادة

وأهدافها،  تعلقة بتنمية المجتمعات المحلية وأسسها النظرية،التعريف بالمفاهيم الم تتناول المادة

وتحليل قضاياها وأبعادها والتركيز على إمكانيات تبنيها على  ستند إليها،والمبادئ التي توخصائصها، 

ودور مدى أهمية كما تركز على اعتبار أنها المدخل األمثل للنهوض بالمجتمع والقضاء على التخلف، 

دوافع لل هاتتناولإلى جانب الشعبية والقيادات المحلية في مشاريع تنمية المجتمعات المحلية.  ةالمشارك

. وتحاول إلقاء الضوء على مشكالت برامج وعمليات تنمية التنموية البرامج القواعد التي تستند إليهاو

، وطرق اإلرشاد ووسائل االتصال في تنمية المجتمعات المحلية. إلى جانب المجتمعات المحلية في األردن

تركز المادة على كما . تمع المحليتناولها للمراحل التي تمر من خاللها البرامج والمشاريع التنموية في المج

في خبراتها  لالستفادة من  في الدول النامية تم تنفيذها عرض ومناقشة وتحليل بعض البرامج التنموية التي 

  .عملية التطبيق في المجتمعات المحلية في األردن

 :أهداف المادة

وتشخيصها والقدرة تنمية مهارات الطلبة في قدرتهم على استكشاف مشكالت المجتمع المحلي  .1

 على وضع البرامج التنموية المناسبة لها.

دراسة آليات تحسين نوعية الحياة لجميع قطاعات تنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجاالت  .2

 ومكونات المجتمعات المحلية.

 التخطيط والتنفيذ لمشروعات وبرامج تنمية المجتمعات المحلية.إكساب الطالب القدرة على  .3

و دور  المحليةتجاه واقع المجتمعات لدى الطلبة  االستنتاجيةرة التحليلية و النقدية و تحقيق القد .4

وتعزيز مبدأ التكامل بين جميع المؤسسات والقطاعات  وسائل التواصل الجماهيري في التأثير عليها

 .المجتمعية المختلفة من أجل تحقيق التنمية المنشودة 

 مكونات المادة: 

 : من مجموعة فصول من الكتب التالية  يالرئيسيتكون مرجع المادة  .1

محمد عبد الفتاح محمد عبد ، "تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة االجتماعية"أ.  

 .2006 اإلسكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث هللا، 

صةةالح عثامنةةه، عمةةان ، المطبعةةة  –ب.  التنميةةة وخدمةةة المجتمةةع المحلةةي، نةةواف شةةطناوي 

 .1991ية ، الوطن

 :المواد المساندة .2

 (Power Point/ أشرطة فيديو) .أ 

تنمية المجتمعةات عالقة في  لهكتاب  أو.. الخ : أي مجلة الدوريات. )الكتب،القراءات اإلضافية  .ب 

 .بتنمية المجتمعات المحليةمواقع الكترونية تهتم ، فضال عن (المحلية
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 أساليب التدريس:

دراسة استقصاء واقع المجتمعات المحلية مع التركيز على  يرتكز أسلوب تدريس هذه المادة على

إليه من برامج ومشاريع والوقوف على احتياجاتها ، ومدى إمكانية تحقيق ما تحتاج  قضاياها وتحليل 

تنموية في مختلف المجاالت، وكيفية التغلب على ما تواجهه من مشكالت، مع محاولة تطبيق ما تزود به 

برامج ومشاريع تنموية صغيرة في يقوم بتصميم وتنفيذ رض الواقع بحيث أعلى ة الطالب من معرفة نظري

  .جتمع المحلي الذي يعيش فيهالم

 

  Learning outcomesمخرجات أو نتائج التعلم 

لقةدرة علةى فهةم مكونةات ا الطالةبتزويةد ، و  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهةم  1

المجتمةع هةذه مةع  لفيةه، مةن أجةل فاعليةة أكثةر للتواصةالعوامةل المةؤثرة كالته ومشومعرفة  المجتمع المحلي

 الذي يعيش فيه.

 الطالةبمةن دراسةة المةادة سةيتمكن  االنتهةاءبعةد    Cognitive skillsاألفكةار . مهارات اإلدراك ومحاكاة 2

فةةي تنميةةة المجتمةةع التواصةةل والتفاعةةل مةةع المؤسسةةات والهيئةةات والقيةةادات ذات التةةأثير  أهميةةةمةةن إدراك 

إلةى جانةب في عملية التفاعل والتطبيق على أرض الواقع ما تعلمه من أسس نظرية  استخدامالمحلي، وكيفية 

   .والتأثيراإلقناع تعلم مهارات 

وتهةدف ، ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

وغيةةر  ةاألكاديميةةي التواصةةل مةةع القيةةادات و المؤسسةةات والهيئةةات ذات الصةةلة الطالةةب فةةتنميةةة مهةةارات إلةةى 

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

 تنمية المهارات التالية: 

 التواصل مع المجتمع المحلي.مهارة  .أ 

مباشةر أو غيةر مباشةر ببةرامج تنميةة  والتةأثير فةي الفعاليةات التةي تةرتبط بشةكل اإلقنةاعالقدرة علةى  .ب 

 المجتمع المحلي. 

وكيفيةةة  مكوناتهةةا وخصائصةةهابةةالمجتمع المحلةةي مةن قضةةايا ومشةةكالت و معرفةةة فهةم كةةل مةةا يحةةيط  .ج 

 حلها.

 .وضع خطة مشروع تنموي لمجتمع محلي مع مبدأ االعتماد على الموارد المحليةالقدرة على  .د 

 راد المجتمع المحلي.القدرة على تنفيذ المشروعات التي تهم أف .ه 

 أدوات التقييــــم: 

 بحثية. تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة. 

 تحدد أثناء الفصل(. واجبات( 

 يتم االتفاق عليها مع الطلبة(تقديم شفوي لألبحاث والتقارير( 

 حسب التقويم الجامعي( امتحانات فصلية ونهائية( 

 تقييمتوزيع العالمات على أدوات ال

 الدرجة أدوات التقييم
 %20 االمتحان األول
 %20 االمتحان الثاني
 %20 *القصيرة / االمتحانات  مشروع بحثي/ مناقشاتالتقارير و/أو 

 % 40 االمتحان النهائي 
 %  100 المجموع
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 في البحوث والمشاريع األكاديميةألمانة التوثيق وا* 

 مع مراعاة األمانة العلمية في كتابةة  أسلوب التوثيق إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على

إسةةناد الحقةةوق ، و)مةةع أمثلةةة توضةةيحية(التقةةارير والبحةةوث واالقتبةةاس وتوثيقهةةا علميةةا  

   .Plagiarismاالبتعاد عن السطو األكاديمي ، والفكرية ألصحابها

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 مالحظات الموضوع األسبوع

 والثاني األسبوع األول
 الوحدة االولى:

    .التعريف بالمادة وأهدافها ومتطلباتها 
     (27 - 7ص  ) األسس النظرية لتنمية المجتمع المحلي 

      وبمفاهيم التخلف والتنمية التعريف بتنمية المجتمعات المحلية          
 

  ميةاستكمال الوحدة االولى حول مفهومي التخلف والتن       لثاألسبوع الثا

 الرابع والخامساألسبوع 
 الوحدة الثانية

     فصل من كتاب آخر (27 -2)ص  نماذج التنمية االجتماعية في سياقات مختلفة 
      والنموذج االشتراكي الرأسمالي النموذج 
      نموذج اليابان و كوريا 
     المجتمع العربي االسالمي والنموذج الممكن 

 

 السادس ا األسبوع
 لثالثة: الوحدة ا

 االمتحان األول
 

    (276 – 243العالقة بين الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع المحلي )ص 
   طريقة تنظيم المجتمع وتنمية المجتمع المحلي    

 االمتحان األول

 :التاسع -السابع األسبوع 
 الوحدة الرابعة

o (298 – 275التخطيط للتنمية االجتماعية: )ص 
o ته في التنمية االجتماعيةمفهوم التخطيط وأهمي 
o أهداف التخطيط 
o المبادىء األساسية للتخطيط 
o أنواع التخطيط والعوامل التي يجب مراعاتها في التخطيط 
o همراحل التخطيط ومعوقات 

 

 العاشر األسبوع 
 الوحدة الخامسة 

   االنتحان الثاني     

o  (82 – 67)ص  المحليةالمجتمعات تنمية  في  دور الشباب 
o  والتيارات الفكرية المعاصرة في الوطن العربيالشباب 
o الشباب بين االنتماء واالغتراب في الوطن العربي 
o الشباب والتنمية االجتماعية 
o  المرأة ومكانتها في التنمية 

 

 الحادي عشراألسبوع 
 عشر نيوالثا        

 الوحدة السادسة   

o             المقترحة لتنمية المجتمعات المحلية الخدمات: 
o  الخدمات االجتماعية 
o .الخدمات التعليمية 
o .الخدمات في المجاالت الزراعية 
o .الخدمات في المجاالت الصحية 
o .الخدمات في المجاالت الترويحية والترفيهية 
o .الخدمات في المجاالت االجتماعية والثقافية 
o .الخدمات في المجاالت المهنية 

 االمتحان الثاني

 عشر الثاألسبوع الث
 

 السابعةالوحدة 

 مشكالت تنمية المجتمعات المحلية:                  
 مشكالت متعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة.      

 مشكالت متعلقة بطبيعة المجتمعات المحلية نفسها.
 

 عشرالرابع االسبوع  
 الوحدة الثامنة

             .نماذج ومشاريع تنموية في المجتمعات المحلية 
 عوية.المجتمعات الر

             .المجتمعات الزراعية 
 

 الخامس عشراألسبوع 
 والخامس عشر
 الوحدة التاسعة

o (93 – 83نموذج التنمية في االردن )ص 
o خصوصية خطط التنمية االردنية 
o الشباب في خطط التنمية االردنية 
o دور الجامعات االردنية في خطط التنمية 
o مستقبل التنمية في المجتمع االردني. 

 

 الطلبةمناقشة مشاريع مراجعة عامة و             عشر السادس سبوعاأل

االمتحان 
)يحدد  النهائي

كم قبل الجامعة 
 في حينه(
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 يسقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدرحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال ي

 سياسة الحضور والغياب:

% مةن السةاعات المقةررة للمةادة بةدون عةذر مرضةي أو قهةري 15مةن ال يسمح للطالب بالتغيةب أكثةر 

يقبله عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا  من المادة فةي حالةة قبةول العميةد للعةذر، بينمةا يمنةع مةن 

التقةةدم لالمتحةةان النهةةائي وتكةةون عالمتةةه فةةي المةةادة صةةفرا  فةةي حالةةة عةةدم قبةةول العميةةد للعةةذر المرضةةي أو 

 القهري.

 مراجع علمية للمادة      

  ،1991"التنمية وخدمة المجتمع المحلي"، نواف شطناوي و صالح عثامنة، المكتبة الوطنية، عمان. 

 "1992سينا للنشر، القاهرة، األوضاع"،  –المؤشرات  –:المفاهيم التنمية البشرية في الوطن العربي. 

  2007الشروق، "إشكالية التنمية  في الوطن العربي"، سهير حامد، دار. 

  دراسةات فةي التنميةة االجتماعيةة"، السةيد محمةد الحسةةيني، محمةد علةي محمةد، عليةاء شةكري، محمةةد"

 .1985 5الجوهري، دار المعارف، القاهرة، ط 

  ،علةةم االجتمةةاع والتنميةةة"، أنةةدرو وبسةةترد ترجمةةة:عادل الهةةواري، مكتبةةة الفةةالح للنشةةر والتوزيةةع"

 .1990الكويت، 

 دراسةةة  ر السوسةةيولوجي الحةةديث والمعاصةةر:نظرياتها، اسةةتراتيجياتها، معوقاتهةةا"التنميةةة فةةي الفكةة(

 .1988مقارنة(، علي عيد راغب، مطبعة الفارس العربي، الزقازيق، -تحليلية نقدية

                     "مقومات التنمية ومعوقاتها، دراسة تطبيقية في الريف األردني"، أحمد الربايعة، منشورات الجامعة *   

 .1988ألردنية، عمان،       

  للعلةوم دمشةق جامعةة مجلةة مةالوي، إبةراهيم التنميةة"، أحمةد فةي المةدني المجتمةع منظمةات "أهميةة 

 2008 -.الثاني العدد - 24 المجلد –والقانونية االقتصادية

 ""شةةر ، إبةةراهيم بةةدران، محمةةد الصةةقور، وآخةةرون، دار الفكةةر للن قضةةايا التنميةةة فةةي الةةوطن العربةةي

 .1989والتوزيع، عمان، 

  مةةدخل لسوسةةيولوجية التنميةةة"، أنةةدرو ويبسةةتر، ترجمةةة: حمةةدي حميةةد قيسةةي، دار الشةةؤون الثقافيةةة"

 .1986العامة، بغداد ، 

  ،1986"التنمية والتخلف:دراسة بنائية تاريخية، قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع، قطر. 

 ون، ترجمة:محمةد برهةوم، دار صةفاء للنشةر والتوزيةع، "علم اجتماع التنمية والتحديث"، ديفيد هاريس

 .1998عمان، 

 1990غني إبراهيم، دار ظفير للطباعة، أبو ظبي، عيات تنمية المجتمع"، إبراهيم مير"جم. 

 "( 1تنميةةة المجتمةةع المحلةةي والتةةدريب علةةى بنةةاء قدراتةةه ج) " ،معهةةد تةةاريخ النشةةر:   أحمةةد بعلبكةةي

 .01/01/2009دراسات عراقية 

 محمطد بدطد ، طرأحمد مصطفى  اطا، االتجاهات المعاصرة في تنمية المجتمعات المحلية

 .01/01/2010تاريخ النشر:   المكتب الجامعي الحديث، الىتاح محمد

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=أحمد%20بعلبكي
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=أحمد%20مصطفى%20خاطر
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عبد%20الفتاح%20محمد
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عبد%20الفتاح%20محمد
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20عبد%20الفتاح%20محمد
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