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 األكاديمية

 رقم المكتب 

 

رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

 mabuhammoud@philadelphia.edu.jo 2295 516 استاذ مساعد د. موفق ابو حمود

 :وصف المادة

تتناول مادة التنمية السياسية والحكم الرشيد تحديد مفهومي التنمية السياسية والحكم الرشييد لميا لهميا مي  

اهمييية  ييي ت ييوير وتنمييية المعتميي  المتاضييرا ممييا تتسييم  المييادة دةاسيية سيرييياو التنمييية السياسييية ومتو اتهييا 

سياسييييةم واقسيييتلراة السياسييييم واتضييي، م والتحيييديدم وال،مرم يييية ودوة وأزماتهيييامو مفييياهيم الماييياةمة ال

التنييماو السياسية والمعتمتية  ي التأثير على عملية ضن   اللراة  ي الدولةا ومذلك التأثير المتبادل بيي  التنميية 

واطني   وتكيا   الفير  السياسية والحكم الرشيد الذي يلوم على حكم اللاسون واستل،ل اللساء والمساواه بيي  المي

 و يام دولة الم سساوا   

 :أهداف المادة

 التترف على مفهومي التنمية السياسية والحكم الرشيد وساأتهم التاةيخية وغايتهما -1

 التترف على أزماو التنمية السياسية ومتو اتها وأبرز سيرياتهاا -2

 ض، م التحديدم ال،مرم ية والصفوةاالتترف على مفاهيم : المااةمة السياسيةم اقستلراة السياسيم ات -3

ان يكون ال الب  ادةا على الربط بي  مفهوم التنميية السياسيية ومفياهيم الهويية الوطنيية وال لا ية الديملراطيية  -4

 والمااةمة السياسيةا

ان يدةك ال الب ان التنمية السياسية تحتاج الى علول سياسية منفتحية تي م  بيان الايتب مصيدة السيل او م  -5

 ليملراطية وحلوق االسسان هي حلوق لهذا الاتب وليست منة م  احداوان ا

التتييرف علييى اسييتراتيعية ول يية عمييا التنمييية السياسييية  ييي االةدن:  التنمييية السياسيية واتعيي،م م التنمييية  -6

 السياسية واقح اب والمرأة والحواة الوطني ااا ا 

 ة  ي المعتم  اقةدسياان يستخلص ال الب أبرز الحلول لمتو او التنمية السياسي -7
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 مخرجات التعليم: ) الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية (

 التنمية السياسية والحكم الرشيدبقضايا    التحليلية النقدية للدارس قدرة التعميق  .1

 .والحكم الرشيد في تحقيق تنمية شاملة للمجتمع، نمية السياسيةأدراك أهمية الت .2

 آزمات التنمية السياسية  في الوطن العربي.في  تطوير معرفة الطالب .3

 .المشاركة السياسية واألحزاب لدى الطالبتطوير ثقافة  .4

   أساليب وطرق تدريس المادة:

 محاضراو -1

 الحواة والنلاش دالا المحاضرة -2

 الرجوع الى المراج  ل،جابة على بتض االسئلة التي ت ر  و ت المحاضرة -3

 مفرداو المادة تكليف ال لبة بكتابة تلاةير حول -4

   استسا ة اعساء هيئة تدةيسية اليسا  والترمي  على بتض محاوة المادة -5

 

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تلاةير 

 امتحاساو  صيرة 

 واجباو 

 تلديم شفوي للتلاةير 

 امتحاساو  صلية وسهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 مةعال 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 عالمات 20 التقارير و االمتحانات القصيرة  

 عالمة 100 المجموع

 

 سياسة الحضور والغياب )المواظبة(:

 

% م  الساعاو الملرةة للمادة بدون عذة مرضي أو  هري يلبله عميد 15ال يسمح لل الب بالتغيب أم ر م  

إذ يترتب اعتباة ال الب منسحباً م  المادة  ي حالة  بول التميد للتذةم بينما يمني  مي  التليدم ل،متحيان الكلية 

 النهائي وتكون ع،مته  ي المادة ضفراً  ي حالة عدم  بول التميد للتذة المرضي أو اللهريا

 ومذلك يمن  التألر ع  المحاضرة والخروج منها  با استهائهاا
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 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي:

 األسبوع الموضوع مالحظات

  
 أوال:القسم النظري

 

 مفهومي التنمية السياسية والحكم الرشيد  مقدمة حول 

 الت وة التاةيخي وساأة المفهومي   -1

 التتريف والماهية -2

 اقهداف  -3

 غاياو التنمية السياسية والحكم الرشيد -4

  تنمية السياسيةلماذا ال -5

  2+1األسبوع 

4+3األسبوع  مداخل دراسة التنمية السياسية   

 فترة االمتحان األول

13-21/11/2013  
 معوقات التنمية السياسية وأزماتها

 أزمة الهوية -1

 أزمة الارعية -2

 أزمة المااةمة السياسية -3

 أزمة اقسدماج -4

 أزمة التغلغا -5

 أزمة التوزي  -6

 أزمة اقستااة -7

 ياب دوة المرأة(أزمة المرأة )غ -8

األسبوع 

5+6+7+8  

 نظريات التنمية السياسية 

 الحاجة لوض  سيرية للتنمية السياسية .1

 سيرية مراحا النمو .2

 سيرية التحديد .3

 سيرية االمبريالية .4

  سيرية التبتية  .5

  10+9األسبوع

  11األسبوع المشاركة السياسية في دول العالم الثالث 

 فترة االمتحان الثاني 

17-26/12/2013  
 الحكم الرشيد:

 ع، ة الحكم الرشيد بالتنمية ا1

 ياس الحكم الرشيد )متايير ولصائص  الحكم  ا2

 الرشيد(

 التنمية والديملراطية ا3

 اقطراف الرئيسية للحكم الرشيد والمهام الم لوبة .4

13+12األسبوع  

 

 القسم التطبيقي  

-19فترة األمتحان النهائي 

28/1/2014  

 نالتنمية السياسية في األرد

المرجتياو للتنمية السياسية: الدستوة م المي اق  -1

 الوطنيم "اقةدن اوال" م اقجندة الوطنية

 التنمية السياسية والحواة الوطني -2

 التنمية السياسية والبرلمان -3

 التنمية السياسية واقح اب -4

 التنمية السياسية وم سساو المعتم  المدسي -5

 التنمية السياسية والمرأة -6

 الاباب اقةدسيالتنمية السياسية و -7

 التنمية السياسية وحلوق اقسسان -8

 التنمية السياسية واتع،م -9

األسبوع 

14+15+16  
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 :(الورقة البحثيةالواجبات ) 
)تطيياة  يلييوم مييا طالييب باعييداد وة يية بح ييية  ييي أحييد الموضييوعاو أو اللسييايا النوعييية المرتب يية بالمييادة  -1

 امدةس المادةم وذلك تحت إشراف الت بيلي(

ى  يي هيذه الوة ية البح ييية أن تتسيم بيالتمة والعيدة واقضيالةم وأن تسييهم  يي تتميية متر ية ال الييب ويراعي -2

 بأضول البحد التلمي و واعده المنهاجيةا

 وال ،بامدةس المادة البح ية  ي  اعة التدةيس بحسوة  يلوم ما طالب بمنا اة وة ته -3

 % م  معما ع،مة المادةا20ويخصص لهذه الوة ة  -4

 

 العلمية للمادة      المراجع 

 .1998د. ناجي صادق شراب: التنمية السياسية . دراسة في النظريات والقضايا  -1

د. محمددد عبددد الكددريم محافظددة، و عبدددن حسددن: التنميددة السياسددية: اإلطددار المفدداهيمي  -2

 .2004النظري للمصطلح، الطبعة االولى 

ية. روايددة جديدددة للواقددع د. أحمددد وهبددان: التخلددف السياسددي وتايددات التنميددة السياسدد -3

 .2000السياسي في العالم الثالث. دار الجامعة الجديدة للنشر ، األسكندرية 

ريتشارد هيجوت: نظرية التنمية السياسية. ترجمة: أ.د. حمدي عبدالرحمن، ود. محمدد  -4

 .2001عبد الحميد. المركز العلمي للدراسات السياسية، الطبعة االولى مارس/

 .2005: على طريق التنمية السياسية، الطبعة االولى د. تالب الفريجات -5

علدم االجتمداع السياسدي  دراسدة فدي د. نبيل السمالوطي: بناء القوة والتنمية السياسية. -6

 .1978ولى الطبعة األ

 .2001مولود زايد الطيب: دور التنشئة السياسية في تنمية المجتمع، الطبعة االولى  -7

 التنمية السياسية.وزارة  -مديرية الدراسات والبحوث -8

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


