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  هيئة التدريسعضو                 

 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 

المختصرة للعولمة : نشأتها وتطورها ، تعريفاتها ومفاهيمها ، مؤسسااتها ومراكزهاا ،أهادافها وطموحاتهاا،  فتهتم المادة بالسيرة الذاتية 

 رموزها وشعاراتها، الصريحة والمستترة، مشروعاتها التنموية  وآليات عملها ،  مشكالتها  وتأثيراتها التنموية.

و   مماارس منهاا الياوم  )اقتصاادياً  سياساياً، اجتماعيااً ، ثقافيااً، ،عالميااً، كال نا وتاأثيرات  أناوا  العولماةوتركز المادة بالتفصايل  علا  

 .الشباب والعولمة والتنميةإلشكالية ،يجاباً أو سلباً. وتعطي المادة أهمية خاصة  -بيئياً..  (عل  التنمية العربية

 :أهداف المادة

 تهدف هذه المادة التنموية ال  تحقيق األهداف التالية:

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

 . دراك الوضع المتعثر لسياسات وممارسات  التنمية العربية الممارسة اليوم، 

 .فهم  فلسفة ومتطلبات وشروط التنمية  المعّولمة 

 لعالم  في تنمية معولمة تقييم حساب الربح والخسارة المترتبة عل  الشراكة مع ا 

 في البحوث والمشاريعالتوثيق واألمانة األكاديمية 

،كساب الطالب وتعليمه وتدريبه علا  أسالوب التوثياق ماع مراعااة األماناة العلمياة فاي كتاباة التقاارير والبحاوث واالقتبااس 

   .Plagiarismاد عن السطو األكاديمي وتوثيقها علمياً )مع أمثلة توضيحية(، و،سناد الحقوق الفكرية ألصحابها، واالبتع

 الكتب المقررة:  .1

 فكراً وممارسة، وتأثيرات وأبعاداً، في المراجع التالية: -يحتوي محاورها الرئيسية ملف معّد للمادة  

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

 2012منير الحمش، العولمة وتأثيراتها، أوراق عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،--

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

 المواد المساندة:

 عرض شرائط فيديو حول العولمة وتأثيراتها
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 ليب التدريس:أسا

 محاضرات ،مناقشات وحوارات، مهمات وتقديمات طالبية.

  Learning outcomesمخرجات أو نتائج التعلم 

  Knowledge and understanding  المعرفة والفهم.  -1

 معرفة المعاني المتغيرة لمفهوم التنمية – .

 مية.،دراك مفّعالت ومعطاّلت الشراكة العربية مع العالم لتحقيق التن -

 الوعي بالمسؤولية الوطنية واإلرادة المجتمعية نحو تحقيق مشرو  تنموي نهضوي عربي للتغيير والتأثير. -

 مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار 2

  االقتصادية، السياسية ،االتصالية ، الثقافية. –االنفتاح عل  التجارب التنموية اإلنسانية العالمية 

  مساندمدني    التغيير و اإلصالح والتحديث  في ،طار عالميتحريك القوة المجتمعية  نحو 

  تطوير القدرة عل  نقد وتقييم السياسات التنموية  الحكومية 

 

 أدوات التقييــــم:

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

       قل(   وواجبات )تحدد أثناء الفصل(عل  األ 2امتحانات قصيرة )-

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

 امتحانات فصلية ونهائية مقررة . -   

 توزيع العالمات عل  أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 %20 االمتحان األول

 %20 االمتحان الثاني

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

 % 40 االمتحان النهائي 

 %  100 المجمو 

 

 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 

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

 وتطبق علية ثحكام االتسحاب. 

 

 

 

 توزيع المادة عل  الفصل الدراسي                                                  

 

 األسابيع
 مالحظات والمساندة المطلوب تغطيتهاالمادة األساسية 



 

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

 ما هي العولمة؟

 ماهي التنمية اليوم؟  

 

 األسبو  الثاني
 النقائص التنموية المشخصة في تقارير التنمية اإلنسانية العربية

 فشل النماذج والبرامج والمشروعات التنموية العربية                

التنمية المستقلة . التنمية العربية 

 /القومية. التنمية الوطنية

 األسبو  الثالث
 . التمويل. األهداف . الممارسات . ا مؤسسات التنمية العالمية الكبرى:   التنمية المعولمة

 الكبرى: التمويل  واألهداف . البرامج والمشروعات. أمثلة منظمات التنمية الدولية

 التنمية المعولمة/ المؤمركة.

 التنمية المعولمة/ العالمية.

 األسبو  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

 األسبو  الخامس

 : الحرية والديمقراطية. تحديث القوانين والتشريعات.العولمة السياسية

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

 نقد وتقييمماذا حققت العولمة السياسية لمجتمعنا العربي؟ 

الدولة الوطنية: تنمية الحرية 

والديمقراطية واألمن اإلنساني .. 

 االستبداد والفساد وإلذالل؟

 

 األسبو  السادس

 االمتحان األول

:  المحلية والعالمية. العائلة و العشيرة .الروابط التقليدية  العالقات العولمة االجتماعية

 والسلوكيات. التحديث والحداثة.   الشباب والعولمة 

ما الذي  تعولم  في المجتمع 

 العربي ؟ وما الذي بقي عل  حاله

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

 عولمة القيم واللغة والرموز. الهوية واالنتماء 

الشباب العربي  والعولمة وجدل 

 الهوية  واالنتماء.

 األسبو  الثامن

 الثقافة العربية والتنمية المعولمة

 مبررات الخصوصية. ضرورات االندماج. 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 األسبو  التاسع

 وتصفية دولة الرفاهية االجتماعية هيمنة الليبرالية الجديدة األسبو  العاشر

      

 تحليل ونقد

 عشر األسبو  الحادي

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

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

 الضعفحوار حول العولمة: نقاط القوة ونقاط  األسبو  الثالث عشر
تقييمات طالبية للتنمية 

 المعولمة

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

 األسبو  الخامس عشر

 
 المطالبات واإلنجازات التنموية  الربيع العربي و المشرو  النهضوي التنموي العربي 

 بو  السادس عشرالسا

 النهائياالمتحان   
 تقييم طالبي لألستاذ والمادة تقييمات واقتراحات للتطوير 

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

 (2016، 2011( و )_2009 -2002لألعوام لخمسة أعوام) (:تقارير التنمية اإلنسانية العربيةUNDPالبرنامج االنمائي لألمم المتحدة)  - 

 


