
  دراسات التنميةالخطة االسترشادية لتخصص 

 (2015/2016) ساعة معتمدة 132

 السنة الثانية السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة

لمعتمدةا  

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 مقدمة في دراسات التنمية 0115101
3 

0130101 
مهارات اللغة اإلنجليزية 

(1) 
3 

 نظريات التنمية ومناهجها 0115251
3 

 المجتمع المدني 0115281
3 

 مدخل إلى علم االتصال 0111140
3 

 الجغرافيا السياسية 0111155
3 

 والبيئةالتنمية  0115256
3 

0115260 
اإلحصاء االجتماعي 

 ومؤشرات التنمية
3 

 3 تقتصاد اللليمبادئ اال 9320151 3 التنمية البشرية 0115254 3  - 3 متطلب جامعة اختياري -

لب جامعة اختياريمتط  3 تقتصاد الجزئيمبادئ اال 9320150 3  - 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101  3 

 التربية الوطنية 9111101
3 

0110101 
مهارات اللغة العربية  

(1) 

ة اختياريلليمتطلب   3   3  3 

 3 العالتقات الدولية والتنمية 0115282 3   3 مقدمة في اإلدارة 0330110   

 18 المجموع 18 المجموع 18 المجموع 15 المجموع

 السنة الرابعة السنة الثالثة

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 بحث تطبيقي 0115459 3 االتقتصاد السياسي والتنمية 0115372 3 التخطيط والبرامج التنموية 0115359 3 االتصال التنموي 0115342

 E   موضوعات خاصة في التنمية 0115350
3 

 تنمية مجتمعات محلية 0115364
3 

 إدارة الموارد البشرية 0330311
3 

التنمية السياسية والحلم  0115483
 الرشيد

3 

 مراتقبة وتقويم المشاريع التنموية 0115351
3 

 والجندردراسات المرأة  0115365
3 

 التنمية االتقتصادية 0320370
3 

0320415 
دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات
3 

 التغيير االجتماعي والثقافي 0115361
3 

 والتنمية العولمة 0115371
3 

0115457 
إدارة المشاريع تنموية: 

 تدريب عملي
ة اختياريلليب متطل  3  3 

للية إجباريمتطلب   3    3   3     

         3 متطلب جامعة اختياري  3 علوم عسكرية 0111100

 12 المجموع 15 المجموع 18 المجموع  18 المجموع 

 :عزيزي الطالب

 لتحقيق النتائج المتميزة، وعدم الوقوع في إشكاالت التخرج. ؛ك الدراسية بطريقة معرفية متسلسلةهذه الخطة االسترشادية تساعدك في اجتياز متطلبات خطت -1

 يجب مراجعة المرشد األكاديمي في القسم )أو رئيس القسم( قبل تسجيل المواد في كل فصل. -2

 

 


