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 التنمية دراسات قسم    
 الرؤية و رسالة القسم 

 
 

 الرؤية

 األردنوي المجتمو  واحتياجوات  تطلعوات  تحقيوق علو  قوادر  التنموو    العمل  قادة  من  جيل  خلق      
 وخطو  نووعي دراسوي برنوام   وتقوديم.  والشواملة المتكاملوة والتنميوة  التطووير  مجواالت   في  عربيوال

 علوو  الريووادة تحقيووق بهوود  ، عووالمي مسووتو   وذات  العاليووة بووالجودة تتسووم وتطبيقيووة نظريووة ومووواد 
 . العملي والتدريب  العلمي البحث  مستو   وعل  التنمية متطلبات  تدريس مستو  

 
   لرسالةا

 الخوريجين مون والعربوي األردنوي المجتمو  حاجوة تلبيوة  علو   بالعمل  التنمية  دراسات   قسم  زميلت     
 وتووووه يلهم أعووووداد م  وعلوووو  ، التنمويووووة المشوووواري  فووووي العموووول سووووو   فووووي المنافسووووة علوووو  القووووادرين
 . العملية حياتهم في والتمييز النجاح من تمكنهم التي والمهارات  بالمعار 

 العاليوووة العلميوووة الكفووواءات  أصوووحاب  مووون تووودريس  يئوووة أعضووواء  ب اسوووتقطا علووو  القسوووم يعمووول وأن
 . المستقل والتفكير  واإلبداع والتحليل النقد   عل   الطلبة  قدرات   تنمية  جانب  إل .   الواسعة والخبرات 

 وبووالروح العقلووي باالنفتوواح يتحلوو  الشخصووية قووو   جيوول خلووق إلوو  بالسووعي القسووم يلتووزم كووكل     
 اإلنسانية القيم جوانب   م   العميقة والثقافة  المعرفة جوانب  أفراده في  كاملوتت  القويم والخلق العلمية
 . الرفي  العالي واألدب  السامية
 األخور   الشوعوب  ثقافوات  علو  واالنفتواح التواصول  أجوواء  خلوق  إلو   بالسعي  القسم  يلتزم  ككل      

 األخور   المماثلوة اماألقسو مو  العلقوات  خول  مون وذلو  ،  والتنميوة  التطووير  مجاالت   في  وتجاربها
 . العلمية والبعثات  التدريبية والدورات  واألنشطة الزيارات  خل  من والعالمية  العربية الجامعات  في
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 برنامج  
 "Development Studies"دراسات التنمية 

 
 المبررات/ الضرورات

دة إل  فشول وتعثور بورام  تشير تقارير التنمية البشرية التي يصدر ا البرنام  األنمائي لألمم المتح
ومشروعات التنمية في المجتمعات العربية، طيلة العقود الماضية. وتؤكود االتجا وات العالميوة فوي 
التخصصووات الحديثووة المتداخلووة أن التنميووة، بنظرياتهووا ومنا جهووا وممارسوواتها، ال يمكوون أن تكووون 

ينوو . وفووي مسوو  شووامل ناجحووة إذا مووا اقتصوور تدريسووها وبحثهووا وتطبيقهووا علوو  تخصوو  واحوود بع
لبوورام  الجامعووات العربيووة، نكوواد ال نعثوور فووي أ  منهووا علوو  برنووام  واحوود متكاموول يقووود إلوو  درجووة 

 البكالوريوس في دراسات التنمية.
فقوود بووادرت جامعووة فيلدلىيووا إلوو  سوودا  ووكا الوونق  البووارع فووي التعلوويم الجووامعي العربووي، فووي القوورن 

 وو األو  موون نوعو  فوي الووطن العربوي يمون  درجووة  الحواد  والعشورين واسوتحداخ تخصو  جديود 
فووي ردراسووات التنميووةر، باالسووتجابة لتلبيووة الحاجووات والضوورورات الملحووة )  .B.Scالبكووالوريوس  

األردنووي والعربي،علوو  أسووس علميووة عمليووة جديوودة. ويتميووز  ووكا التخصوو   –لإلنسووان والمجتموو  
م اإلنسووانية واالجتماةيووة، ويقوووم بدارسووة التنميووة التنمووو  الجديوود باسووتثمار الطبيعووة المتداخلووة للعلووو 
 المعاصرة بمحاور ا المعرفية الثلخ المتكاملة:

 والسياسة -االقتصاد  –االجتماع 
 كما يقوم بربطها بمحاور ا الثلخ المساندة:

 والبيئة –االتصال  –الثقافة 
، والووك  يقوووم اليوووم ون فووي كليووة ا داب والفنووويعتبوور تخصوو  ردراسووات التنميووةر تخصصووا  منفووردا  

 (.االختيارية الكليةالكلية  متطلبات بتقديم الخدمات األكاديمية المساندة لجمي  طلبة 
 مهام البرنامج الجديد:

وريوس، وتوووفير المتطلبووات العلميووة ، يسووهم  ووكا البرنووام  العلمووي، البحثووي، قووي موون  درجووة البكووال
 المتخصصة التالية:
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المتنوعووة وبالتعوواون موو  المنظمووات المحليووة  جةةاالت التنميةةةدورات تدريبيةةة فةة  متقووديم  -1
 والعالمية، والحكومية وغير الحكومية.

مهنيوة للمؤسسوات اإلقليميوة والدوليوة العاملوة  إعداد بحوث ودراسةةات واسترةةارات ع ميةةة  -2
 ان التنمو .في الميد 

 حسوووب  ( فةةة  ت صةةةم التنميةةةةHigher Diplomaدب ةةةوم مهنةةة  عةةةال   طوورح  -3
 عليم العالي والبحث العلمي(. ت وعارة التتعليما

( ف  دراسات .M.SCدرجة الماجستير  طرح برنام  أكاديمي للدراسات العليا يقود إل    -4
 .التنمية

 أهداف البرنامج:
ة حاجةةات المجتمةةر ايردنةة  والنراةة  مةة  ال ةةريجي  ت بيةة يهود  قسوم دراسوات التنميوة إلوو  

تنظيمةةاو وادار    –تنامل مةةر مرةةروعات التنميةةة  المؤه ي  والمنافسي  القادري  ع ى ال
 . وذل  من خل :وتقييماو 

الفهوم والتحليول النقود  لمفهووم التنميوة وأركانهوا المتكاملوة، والمسواندة، والقودرة   تنمية قةدرات -1
 شكلتها وتعقيداتها.عل  مواجهة متطلباتها وم

 جمعية بشهنها.وتحديد األولويات المجتمعية، وصن  القرارات ال تر يم المركالت -2
فووووووي مشوووووروعات التنميوووووة علووووو  ممارسوووووة التخطوووووي  ووضوووووو   للدارسوووووين تةةةةةةدري  عم ةةةةةة  -3

االستراتيجيات، واستخدام التقنيات وتفعيل األولويات في تصميم وتنفيك مشروعات التنميوة 
 العصرية الناجحة.

 والقدرة عل  مراجعتها واالسهام في تنفيك ا.  أهيل الدارسي  لتقييم ال طط التنمويةت -4
 فووووي المجتموووو  األردنووووي والعربووووي، والبوووودء بتهسوووويس قاعوووودة بيانووووات  رصةةةةد واقةةةةر التنميةةةةة -5

 Data Base.تنموية حديثة ) 
يوة ناجحوة، وتحديود أوجو  الونق  والقصوور فوي معال إطالع الدراسي  ع ى نمةاج  تنمويةة -6

 شروعات المتعثرة في الدو  النامية.الم
واإلداريووين فووي المواقوو  واالكوواديمين  بووين البوواحثين تطةةوير اقافةةة الاحةةم الن مةة  التنمةةو   -7

 المختلفة.

بووين أفووراد المجتموو  ممووا يسووفر عوون تكوووين ثقافووة مجتمعيووة  نرةةر الةةوع  النراةة  التنمةةو   -8
 عربية عصرية للتنمية واإلصلح.

 كهحد متطلبات الجامعة االختيار  افة التنميةر يسا م القسم في طرح مادة رثق -9
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 قسم دراسات التنمية  
  اة أ. د. سالم سار  كاديم  ل طالمرشد اي 

 الرقم الجامن  اسم الطال   الرقم
 201930027 سمية ياسر عبدالجواد علي  1
 201920093 اكرم سليمان محمد الزبون  2
 201910826 سلطان خميس مسعود الزدجالي  3
 201910825 يوعان حمود سعيد الزرعي  4
 201910803 رشا يوسف راشد المصر   5
 201910786   العريميسالم صال جمعة سعيد 6
 201910716 نور طلب خليل الجواودة  7
 201910664 رغد نعيم محمد ابو جويد  8
 201910564 حمزة عبدالكريم حمدهللا الشاعر  9
 201910388 رؤ  حسن علي صب   10
 201910388 اسامة محمد ابراهيم ابو سردانة 11
 201910330 محمد عيد ضيف هللا ابو العدس  12
 201910188 تسنيم عبدهللا محمد الدبي  13
 201910150 سارة محمود عبدهللا الزعبي 14
 201910048 نوران عبدالكريم محمود ابو دول   15
16   
17   
18   
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 قسم دراسات التنمية  
 د. موفق أبو حمود ايكاديم  ل ط اة المرشد 

 الرقم الجامن  اسم الطال   الرقم
 201810169 هاد ابو عاذر عو  من  كما  1
 201810193 عزيزه عا د عامر  2
 201810222 جود سائد اسماعيل ابو طو   3
 201810241 النا عثمان مصطف  تفاح  4
 201810252 بيلسان عماد فاضل فريحات 5
 201810258 ليمان ابو شريع رعان ماعن س 6
 201810287 االء سعيد اسماعيل  ديب  7
 201810318 الحافظ الجد  بد راي  فؤاد ع 8
 201810380 رؤ  ايمن فتحي ابو سب  9
 201810412 فلسطين مهند محمد سلمان 10
 201810449 مؤمن عبدهللا محمد البطوش 11
 201810454 مريانا عيدون فواع السكر  12
 201810638 اسمين خليل ابراهيم شطاره ي 13
 201810656 اي  جهاد محمد عاعم  14
 201810700 الغفيلي  ي سلطانعل حمود 15
 201810717 محمد نهاد محمد عاعم 16
 201810756 راشد سعيد محمد العريمي  17
 201820228 سعيد فايل علي العويس 18
 201820327 عدنان سالم ناصر الغنبوصي 19
 201820326 تم فايل ناصر الفنبوصيحا 20
 201820318 رغد غالب عودة خوالدة  21
 201820318 ور  بركات د صال  نمحمحنين  22
 201820241 شعبان عبدالكريم شعبان سعادة 23
 201820159 اسيا مثقا  يوسف حسن 24
 201820006 ميادة محمد فايز النابلسي 25
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 قسم دراسات التنمية  
 د ايكاديم  ل ط اة د. أمان  جرار المرش

 

 الرقم الجامن  اسم الطال   الرقم
 201730078 عريميناصر عل  اليز عبد العز  1
 201730073 معاذ علي محمد الكاسبي 2
 201730075 نصر حبيب سالم العريمي 3
 201730071 محمد حمد الغنبوصي 4
 201730044 احمد علي سعيد العامر   5
 201730029 علي الياعجيناسامة كما   6
 201720508 احمد صبحي عبد المنعم 7
 201720484 مرح خالد ناصر  8
 201720474  ديل عبدهللا محمد سربل  9
 201720461 خالد صال  راشد الغيلني 10
 201720447 رانيا ما ر حكم سلم   11
 201720432 ياسمين عمر عبدالحافظ حماد  12
 201720430 هيم الوريكات رانيا عبد الحي ابرا  13

 201720371 ايناس سمير معرو  الشرفاء 14
 201720360 الدباس ير صهيب علي خ 15
 201720356 مرح امجد محمد باطا  16
17   
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 قسم دراسات التنمية  
 المرشد ايكاديم  ل ط اة د. عبد السالم النودات 

 201720350 اعيل ابو عكاعشريف رضوان اسم 1

 201720339 رعان عوض عبد الرحمن ابو عبيده 2
 201720301 ودهوب احمد عاسامة يعق 3
 201720269 ميس خالد صال  قوقزه 4
 201720218 رناد احمد صال  الشرمان 5
 201720143 االء علي شحادة الخشيني 6
 201710757 احمد حميد جعرو  الهاشمي 7
 201710690 د علي ابو مريمعرفان راش 8
 201710685 رانيا عزام محمد عزام 9
 201710666 علقم  ياسمين احمد عزان 10
 201710601 علي فاخر عواد عواد  11
 201710460 تق  عبد الصمد احمد عطيات 12
 201710399 النا رائد ابراهيم حرعهللا  13
 201710333 غفران حسن محمد العناسوه 14
 201710325 اد محمد ابو بكرحسام جه 15
 201710276 دينا سمير عطا العىيفي  16
 201710260 د ابو شعيره رغد ثائر محمو  17
 201710235 تاال طا ر فايز ابو الحسن  18
 201710161 رعان حلمي صال  الهند  19
 201710152 االميرة محمد سليمان ابو رواع 20
 201710132 ايمان مخلد البشابش   21
 201710112 غفران نادر ماجد سعيد 22
 201710099 اكرم عيدان  ل  الخوالده 23
 201710049 ابو حميد د عبد الرحمنمحم منار 24
25   
26   
27   
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 قسم دراسات التنمية  
 سالم سار  د.  أ. المرشد ايكاديم  ل ط اة

 الرقم الجامعي اسم الطالب  الرقم 
 201610325   جل  جهاد محمد سلمان 1
 201610154 رؤ  عبد الغني سعيد حجير 2
 201630062 ماعن حمد سعيد المعمر   3
 201620411 دو  ل نجيب بعين  نبي 4
 201620403 جما  ياسر احمد اليوسف  5
 201620375 نور محمد محمد هيكل 6
 201620361 تسنيم مؤيد محمد عبدهللا 7
 201620331 فرح محمد عكي جبر 8
 201620292 ما ياسر الهياجن را 9
 201620291 نور شريف عوده خوالده  10
 201620052 الراسبي  علي عثمان علي  11
 201610867 سلسبيل عبدهللا العمر   12
 201610792 امير رائد الجيوسي 13
 201610703 حمود عامر سعيد الهاشمي 14
 201610702 خالد ناصر ساعد الهاشمي 15
 201610660 لم الخطيبعبير سمير سا 16
 201610632 ريم علي محمد عيد  17
 201610610 دينا ناج  جابر الدير   18
 201610524 د صال  ابو محفوظ محم صال  19
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 ال طة االسترشادية لت صم دراسات التنمية 
 ( 2019/2020ساعة منتمد    132

 السنة الثانية  السنة ايولى 

 الفصل ايول  لثان  الفصل ا  الفصل ايول 

الساعات   اسم الماد   رقم الماد  
 المنتمد  

ساعات  لا اسم الماد   د  رقم الما 
 المنتمد  

الساعات   اسم الماد   رقم الماد  
 المنتمد  

 مقدمة ف  دراسات التنمية  0115101
3 

0130101 
مهارات ال غة اإلنج يزية  

 1) 
3 

 نظريات التنمية ومناهجها  0115251
3 

  ت صم  ط مت  3 عية اجتما   مركالت 0115161
 اختيار  

 3 التنمية والبيئة  0115256 3

 3 متط   ت صم اختيار   - 3 متط   ك ية إجاار   - 3 متط   جامنة اختيار   -
 3 قتصاد الجزئ  ماادئ اال 9320150 3 اختيار   ةمتط   ك ي - 3 ( 1مهارات ال غة اإلنج يزية   0130101

مهارات ال غة النراية   0110101 3 التراية الوطنية  9111101
 1) 

 3 متط   جامنة اختيار    3

 3 متط   ك ية إجاار    3 مقدمة ف  اإلدار   0330110   
 18 المجموع  18 المجموع  15 ع المجمو 

 السنة الرابنة  السنة الثالثة 

 الفصل ايول  الفصل الثان   الفصل ايول 

الساعات   اسم الماد   رقم الماد  
 المنتمد  

الساعات   د  اسم الما  رقم الماد  
 المنتمد  

الساعات   اسم الماد   رقم الماد  
 المنتمد  

 3 االقتصاد السياس  والتنمية  0115372 3 الت طيط والبرامج التنموية  0115359 3 االتصال التنمو   0115342

 3 إدار  الموارد الاررية  0330311 3 تنمية مجتمنات مح ية  E 3 0115364   موضوعات خاصة ف  التنمية 0115350

 3 التنمية االقتصادية  0320370 3 دراسات المرأ  والجندر  0115365 3 مراقاة وتقويم المرارير التنموية  0115351

ر تنموية:  إدار  المراري 0115457 3 والتنمية  النولمة 0115371 3 التغيير االجتماع  والثقاف   0115361
 م   ع ي تدر 

3 

 3 متط   ك ية إجاار    3 متط   ك ية إجاار    3 متط   جامنة اختيار   

 ع وم عسكرية  0111100
    3 متطلب جامعة اختيار    3

 15 المجموع  18 المجموع   18 ع المجمو  

 :عزيز  الطال 
لتحقيق النتائج المتميزة، وعدم   ؛ خطتك الدراسية بطريقة معرفية متسلسلة ز متطلبات تساعدك في اجتياهذه الخطة االسترشادية  -1

 الوقوع في إشكاالت التخرج. 

 تسجيل المواد في كل فصل.  يجب مراجعة المرشد األكاديمي في القسم )أو رئيس القسم( قبل -2
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 ل طة الدراسيةا
 (ساعة معتمدة  132  :عدد الساعات المعتمدة للتخص   .1

 توعي  الساعات المعتمدة عل  مكونات الخطة الدراسية.  .2

 النساة المئوية  الساعات المنتمد   المتط  
 %20 27 متطلبات الجامعة 
 %19 24 متطلبات الكلية 

 %61 81   متطلبات القسم التخصصية
 ووو ووو متطلبات القسم المساندة 

 %100 132 المجموووووووع 
 دة( تممعساعة  27عة:   متطلبات الجام .3

 النساة المئوية  الساعات المنتمد   المكون 
 %55 15 متطلبات الجامعة اإلجبارية 
 %45 12 متطلبات الجامعة االختيارية

 %100 27 المجموووووووع 
 ساعة معتمدة( 12معة اإلجبارية:  أ_ متطلبات الجا         

 الساعات المنتمد   اسةةم المةةاد   رقم الماد 
 (  ساعة معتمدة12اإلجبارية   بات الجامعة األو ، متطل جا الم

 3 ( 1مهارات اللغة العربية   0110101
 3 علوم عسكرية  0111100

 3 التربية الوطنية 9111101
 3 (1مهارات اللغة اإلنجليزية   0130101
 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية   0130102

 ة معتمدة(  اعس 12_ متطلبات الجامعة االختيارية:  
 : التالية واد( ساعة م  الم12الطال    رسيد

 الساعات المنتمد   اسم الماد   رقم الماد 
 3 مقدمة في علم النفس  0111112
 3 الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133
 3 ( 1مهارات لغوية   0140111
 3 ( 2مهارات لغوية   0140112
 3 الثقافة البيئية  0240152
 3 ري دارة المشافي إ مقدمة 0330111
 3 حقو  اإلنسان 0420140
 3 الثقافة القانونية  0420143
 3 الريادية واإلبداع 0610230
رات استخدام شبكات التواصل مها 0731102

 3 االجتماعي
 3 مهارات االتصا  والتواصل  0780101
 3 الثقافة الصحية  0910102

 
 ساعة معتمدة( 24متطلبات الكلية :    .4

 النساة المئوية  مد  الساعات المنت   المتط 
 %62 15 متطلبات الكلية اإلجبارية 

 %38 9 كلية االختياريةمتطلبات ال
 %100 24 المجموووووووع 
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 ساعة معتمدة( 15أ_ متطلبات الكلية اإلجبارية :   
 

 الساعات المنتمد   اسم الماد   رقم الماد 
 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
 3 لحوار فن الخطابة وا  0110113

 3 مدخل إل  علم االتصا   0111140

 3 منا   البحث 0111160

 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280

     
 ساعة معتمدة(  9ب_ متطلبات الكلية االختيارية:   

 الساعات المنتمد   اسم الماد   رقم الماد 
 3 تكو  الن  األدبي 0110112
 3 تنمية وتنظيم المجتم   0111115
 3 مهارات التفكير  0111117
 3 قراءة واستيعاب  0120113
 3 الفن العالمي تاريخ  0190473
 3 ثقافة جمالية 0180360
 3 الموهبة والتفو   0170254

 

 ساعة معتمدة(  81متطلبات التخص :   .5
 النساة المئوية  الساعات المنتمد   المتط  

 %66.6 54 إلجباريةمتطلبات القسم التخصصية ا
 %11.1 9 لقسم التخصصية االختياريةمتطلبات ا

 %22.2 18 متطلبات التخص  المساندة
 

 أ_ مواد القسم اإلجبارية ومجاالتها:
الساعات   اسم المةةاد   رقم الماد 

 المنتمد  
 3 دمة في دراسات التنميةقم 0115101
 3 مشكلت اجتماةية  0115161
 3 مية ومنا جها نظريات التن  0115251
 3 مية والبيئةالتن 0115256
 3 اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات التنمية 0115260
 3 المجتم  المدني 0115281
 3 االتصا  التنمو   0115342
 E 3موضوعات خاصة في التنمية  0115350
 3 مراقبة وتقويم المشاري  التنموية 0115351
 3 التخطي  والبرام  التنموية  0115359
 3 والثقافي  التغيير االجتماعي 0115361
 3 راسات المرأة والجندرد 0115365
 3 والتنمية العولمة 0115371
 3 االقتصاد السياسي والتنمية 0115372
 3 إدارة المشاري  التنموية: تدريب عملي  0115457
 3 بحث تطبيقي  0115459
 3 التنمية السياسية والحكم الرشيد   0115483
 3 تنمية مجتمعات محلية  0115364



14 

 

 

 جبارية المساندة: ب _ متطلبات التخص  اإل
 الساعات المنتمد   اسم الماد   رقم الماد 
 3 مقدمة في اإلدارة 0330110
 3 قتصاد الكلي  مبادئ اال 0320151
 3 قتصاد الجزئي  مبادئ اال 0320150
 3 إدارة الموارد البشرية  0330317
 3 صاديةالتنمية االقت 0320370
0320434 

و  وتقييم دراسات الجد
 3 المشروعات 

 ج_ مواد القسم االختيارية: 
 الساعات المنتمد   اسم الماد   رقم الماد 
 3 الدعاية والرأ  العام  0111145
 3 الجغرافيا السياسية 0111155
 3 التنمية البشرية 0115254
 3 العلقات الدولية والتنمية 0115282

0115475 
والمجتمعات النامية  الفقر

 3 : نماذج تنموية والتنمية
 3 التنمية والمنظمات الدولية   0115484
   

 

 

 

 

 

 

 توصيف مواد الت صم                      
التنمية   دراسات  تخص   فإن   ، واالختيارية  اإلجبارية  والكلية  الجامعة  متطلبات  إل   باإلضافة 

  9دة باإلضافة إل   اإلجبارية واإلجبارية المسان  ساعة معتمدة من متطلبات التخص    72يطرح  
ة من المتطلبات االختيارية. ويمكن للطالب أن يركز فيها عل  مسار تخصصي من مسارات  ساع

االجتماةية،  التنمية  االقتصادية،  التنمية  السياسية،  التنمية  البرنام :  في  كا  المقررة  التنمية 
 والتنمية اإلدارية. 

 جاارية متط اات الت صم اإل
 منتمد ( ساعات 3(  115101ية:  دمة ف  دراسات التنمقم

تعميق    المادة مجموعةتناقش  كه   المستدامة وبغرض  بالتنمية  المتعلقة  الفهم  المفاهيم األساسية 
من   العديد  عل   الضوء  وتلقي  االجتماةية،  باالستدامة  بارتباطها  التنموية  للدراسات  المتداخل 

واألخ االجتماةية  و القضايا  والبيئية  واالقتصادية  الملقية  والسياسية  التنمية  العلمية  لمفهوم  رافقة 
 المستدامة. 
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 ساعات منتمد (  3( 115161   :مركالت اجتماعية
تحديات    ، معوقات  باعتبار ا  االجتماةية  المشكلت  المادة  التهثير تدرس  كه  تنمية  متفاوتة  أمام 

االج المشكلت  طبيعة  المادة  فتتناو   المفسرةالمجتم .  والمنظورات  تحديد و   ها،ل  تماةية،  طر  
في    .يات األولو  الرا نة  االجتماةية  المشكلت  من  رئيسية  نماذج  والتفسير  بالتحليل  تتناو   ثم 

االندماج   وإشكالية  الهجرة  واالنحرا ،  الجريمة  والبطالة،  الفقر  مشكلت  مثل:  العربي  المجتم  
قية، الفساد اإلدار    الضواب  االجتماةية واألخلاالجتماعي، العنف والقهر االجتماعي، اختل

والتنمية.  و  التخلف  العربي،  الشباب  مشكلت  انتجت  المادة    ويبحث االجتماعي،  من    ما  العولمة 
 مشكلت اجتماةية جديدة.   
 ساعات منتمد (  3 ( 115251   :نظريات التنمية ومناهجها

المع الكلسيكية  النظريات  أ م  المادة  المجا تتناو   كه  في  تطبيقها  وكيىية  الحياتية  اصرة  الت 
تطبيقاتها    المختلفة عل   خاص  بشكل  وتركز  المستدامة  والتنمية  المجتم   بتنمية  تترتب   التي 

 الواقعية، وتتناو  بالنقد مد  مواءمتها للواق  العربي الرا ن. 
 ساعات منتمد (  3(  115256التنمية والبيئة:  

بدور   التعريف  المادة  ا تتناو   والعلقة  التنمية  في  ا البيئة  التغيرات  بين  والمناخية لوثيقة  لبيئية 
بين  وترب   المشكلت.  تخط   كه  وسبل  تطبيقها  ومعوقات  التنموية  الخط   عل   وتهثير ا 
االتجا ات والمواقف االجتماةية والثقافية ودور ا في المحافظة عل  البيئة. وتطر  في البحث 

البرام  البيئية   ات اإلنسانية، وتتناو  عالم وانعكاساتها عل  المجتمع إل  المشكلت البيئية في ال
 التنموية بعلقتها بمفهوم التنمية المستدامة. 

 
 

التنمية    ومؤشرات  االجتماع   سابق:   3(  115260اإلحصاء  منتمد (  متط    ساعات 
 ( 0111160مناهج بحم  

وطر    االجتماعي  اإلحصاء  تنفيك  طر   المادة  المؤشرا تتناو   كه  وتحديد  العينات  ت تحديد 
التنمية وطر  حسابها، والمتغيرات وطر  حسا  ب العلقة بين المتغيرات، كما تتناو  مؤشرات 

 وغير ا من المنا   اإلجرائية الضرورية للبحث التنمو  واالجتماعي. 
 ساعات منتمد (  3(  115281المجتمر المدن :  

الحقو   ية ومفهوم المواطنة، و مجتم  المدني، ومؤسسات  المدنتتناو  المادة التعريفات المتداولة لل
التنمية   ومفهوم  اإلنسان  حقو   بين  الكبير  التقاط   المادة  تناقش  كما  بها.  المرتبطة  والواجبات 

لعلقة بين الحرية والقدرات، والرب  بين اال تمامات االجتماةية والسياسية  كما تتناو  االبشرية.  
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التنمية،   ودوروتلخ   وبين  لإلنسان  األساسية  المدن   الحقو   المجتم   تطوير  مؤسسات  في  ي 
 .      الخط  التنموية المستدامة

 
 ساعات منتمد ( 3(  115342االتصال التنمو :  

فتتناو    المعاصر.  المجتم   في  التنموية  الثقافة  نشر  في  االتصا   وسائل  دور  المادة،  تتناو  
  التنمو    اإلعلمتجارب  ستخدامات والتهثيرات. وتدرس  نظريات االتصا ، نماذج ، الوظائف واال

 التنمو  التعليمي والمعلوماتي.   واإلعلموالتلفزيوني،  اإلذاعي
التنمية   ف   خاصة  بحم    E   :3موضوعات  مناهج  سابق:  منتمد (  متط    ساعات 

0111160) 
قضايا الساعة  يطرح القسم في كل فصل مادة تتطر  إل  جانب من جوانب التنمية والمرتبطة ب 

  للطلبة.   وما يراه مناسبا  
    ساعات منتمد ( 3(  115351( المرارير التنموية M&Aقويم  مراقاة وت

الطالب مهارات المراقبة والتقويم للبرام  والمشاري  التنموية، باإلضافة    إكساب تسع  المادة إل   
ومعايير والتطبيق  التصميم  وفنيات  والتنظيم،  التفكير  مهارات  للمشروعات   إل   والتقييم  التنفيك 

 ر ، بما يتناسب م  متطلبات التنمية الناجحة.    التنموية الصغر  والكب
  ساعات منتمد ( 3(  115359الت طيط والبرامج التنموية:  

تتج  المادة، بشكل أساسي، إل  دراسة التخطي  االقتصادية والبرام  التنموية المتبعة في العالم  
ذل في  بما  واالنامي،  القائمة  للتشريعات  تحليل  لتن   المطلوبة  والسياسات  لتشريعات  البرام   فيك 

التنموية، والتركيز عل  بناء القدرات القيادية التنموية. وتهيئة الطالب لمواجهة المشاكل واألعمات  
 االقتصادية التي قد تواجهها البرام  التنموية.  

 منتمد (  ساعات 3(  115361التغيير االجتماع  والثقاف :  
ثقافية للتغير بتفح  صلة التنمية باإلشكاليات الرئيسية  ألبعاد االجتماةية والتتناو   كه المادة ا

يتغير؟  الك   ما  والنتائ (؛  والعمليات  للتغير  األسباب  المفسرة  المنظورات  التغير؟  لماذا  التالية: 
وأساليب ، التغيير  طر   التغير؟  يتم  كيف  ومظا ره؛  التغير  وآليات     موضوعات  التغيير  قو  

الودينامي مسارات  ما  ي  خاصة  كيت ؛  أ مية  المادة  وتولي  وتوجهات .  التغيير  اتجا ات  تغيير؟ 
المجتم    تهثير ا في  بتفحا  حصيلة  العالم،  تغييري  مؤثرة عل  مجتمعات  كقوة  العولمة  لحركة 

 العربي وثقافت  بصلتها باتجا ات التحديث واإلصلح والتنمية.    
 
 
 ساعات منتمد ( 3( 364115نمية المجتمنات المح ية:  ت
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المشكلت  والعالمية.  المحلية  العامر.  ورالمجتم   المحلير  رالمجتم   مفاهيم:  المادة  تتناو  
ا ليات   دراسة  إل   المادة  وتهد   المجتم .  تنمية  مراكز  واألولويات.  الضرورات  والحاجات. 

الش لشرائ   الحياة  نوةية  لتحسين  ميادينالمقترحة  في  والطفل  والمرأة  والصحة   باب  االقتصاد 
. والت  ً  عليم، وفي األحياء السكنية الهامشية والمناطق األقل حظا 
 
 

 ساعات منتمد ( 3(  115365دراسات المرأ  والجندر:  
في   يلعب   الك   والدور  الجندر  مفهوم  معن   وتوض   التنمية،  في  المرأة  دور  عل   المادة  تركز 

البشرية لحالتنمية  خاصة  أ مية  المادة  وتولي  أساس،  كمكون  المرأة  حقو   قو   مكونات  من  ي 
رالحساسية   تعميم  وبضرورة  بالجندر  المرتبطة  الحديثة  النظريات  إل   المادة  وتتطر   اإلنسان. 

التطورات األخيرة في وض    (.Gender sensitivityالجندريةر   إلقاء بعض الضوء عل   م  
العربي  ال الوطن  في  الالمرأة  ونوع  المشاركة،...(  تو تمكين،  عالت  ما  التي  اجهها مشاكل 

     األستغل ، التبعية، التهميش،...(. 
 ساعات منتمد (  3( 115371النولمة والتنمية:  

المجتمعات   تنمية  في  إسهامها  ومد   الرئيسة  وأنماطها  العولمة،  مفهوم  المادة  تتناو   كه 
كل   النقد   بالتقييم  فتتناو   و اإلنسانية.  االقتصادية،  العولمة  من:  وال  السياسية،  عولمة العولمة 

والعولمة   دور ا  اإلعلميةاالجتماةية،  حيث  من  والتقنية،  العلمية  والعولمة  الثقافية،  والعولمة   ،
بشكل خاص  والتركيز  واحتياجاتها،  رالمعولمةر  النامية  للمجتمعات  الفعلي  بالواق   مقارنا   التنمو  

   عل  المجتم  العربي.
 تمد ( ساعات من  3(  115372  االقتصاد السياس  والتنمية: 

ودور   بالتنمية،  التخطي   علقة  التنمية.  عل   ومؤسسات   السو   تهثير  دراسة  إل   المادة  تهد  
السياسات   بين  التفاعلية  والعلقة  والتنمية.  االجتماعي  الرفاه  في  والعامة  االقتصادية  السياسات 

والث واالجتماةية  االقتصاالتعليمية  والبناء  جهة  من  وأثر  قافية  أخر ،  جهة  من  عل   د   ذل  
كما يركز عل  دراسة المتغيرات في السياسات االقتصادية العالمية وأثر ا عل   التنمية وديمومتها. 

 تنمية المجتم  العربي. 
 ساعات منتمد (  3(  115457مرارير تنموية: تدري  عم  :  

باإللتح المادة  في  كه  الطلبة  القطاعايقوم  أو  المؤسسات  بإحد   بالتنمية  ا   تهتم  التي  في  ت 
المادة  مشر   بإشرا   التدريب  عملية  وتقوم  المنفكة،  التنموية  المشاري   في  ليشارك  األردن 

 وبالتنسيق م  المؤسسات التنموية. 
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   ساعات منتمد ( 3(  115459بحم تطبيق :  

رية للبحووث عنوو  بالعينووات والمسوووحات الضوورو البحووث الكميووة والنوةيووة، وت منووا   توودرس  ووكه المووادة 
التقنيووة الحديثووة بمووا فيهووا  اإلحصووائيتتطوور  إلوو  أنظمووة وبوورام  المسوووحات والتحليوول االجتموواعي و 

ويختار الطالب واحدا  مون األبحواخ ( وتحليل البيانات االجتماةية والديموغرافية.  SPSSبرنام   
مون أسوتاذ  وبإشورا  المتحودة اإلنموائي للعمول عليو  التي يقترحهوا القسوم بالتعواون مو  برنوام  األموم

إجبووووار  السوووتكما  متطلبووووات ادة، ويحووودد مجلووووس القسوووم عضوووووا  أو أكثووور لمناقشووووت  كمتطلوووب المووو
 التخرج.

 
 
 

 ساعات منتمد ( 3( 115483  التنمية السياسية والحكم الرشيد:
كم الرشيدر لما لها من أ مية  تتناو   كه المادة مفاهيم: رالسلطةر، رالقوةر، رالحاكمي ر أو رالح 

المجت  وتنمية  تطوير  رالمواطنةر،  في  الديمقراطير،  رالتحو   مفاهيم  وككل   المعاصر.  م  
 رالمشاركة السياسيةر، راللمركزيةر، ورالليبراليةر وراإلصلحر، والتحديثر، ورالتنمية السياسيةر.  

 
 
 

 إجبارية مساندة 
 

 ت منتمد ( ساعا 3(  0330101مقدمة ف  اإلدار :   
 خل المنظمات من وظائف التخطي  والتنظيم والتوجي ل العملية اإلدارية داالمسا  تحلي يتناو 

 .الفعالة القرارات  اتخاذ والرقابة والتنسيق والمشاكل التي تقابل تل  العملية حت  يمكن 
  ساعات منتمد (  3(:  0320103ك    القتصاد ماادئ اال

تعريف   إل   المادة  بهساسيات  تهد   كه  األسعار،وحسالك  االقتصاد الطالب  ،ونظام  ابات  لي 
بالمدارس  والنقدية.وتعريف   المالية  اإلجمالي،والسياسيات  والطلب  ،والعرض  القومي  الدخل 

 االقتصادية الرئيسية. 
 

 ساعات منتمد ( 3(:  0320102ماادئ االقتصاد الجزئ    
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منفعة  مرونة العرض والطلب ونظرية التهد   كه المادة إل  تعريف الطالب بالعرض والطلب و 
ونظريات  منحنيات    وعيوبها  مناقشة  تتناو   كما  وتواعن   المنت   وسلوك  وتواعن   المستهل   سلوك 

 السواء ومنحنيات النات  المتساو . 
 ساعات منتمد ( 3(   0330311إدار  الموارد الاررية:  

لمسا    يتناو  ومفهومها  إدارة  أساسيات ا  البشرية  وت  الموارد  البشرية  الموارد  وتخطي    حليل، 

 أدائهم. كيىية استقطاب واختيار العاملين وتقويم وتوصيف الوظائف و 
 

 ساعات منتمد (  3(:  0340370التنمية االقتصادية  
تهد   كه المادة إل  دراسة التخلف االقتصاد  واالجتماعي وخصائص  ومسببات  الداخلية. ومن 

وال التنمية  مفهوم  تتناو   وأساليبهثم  التنمية  وخصائ   ونظرياتهانمو،  تتناو  ونماذجها    ا  ثم   .
عل   المادة  تركز  كما  المعاصر.  الدولي  المجتم   في  البارعة  التنموية  التجارب  بعض  دراسة 

 التجربة التنموية األردنية في واقعها وآفاقها.  
 

 ساعات منتمد (  3(  0320415دراسات الجدوى وتقييم المرروعات:  
المسا    ك  يهد  درا  إل ا  عناصر  والفنيدراسة  االقتصادية  بينسات  المفاضلة  وأساليب   ة 

 التنمية. المشروعات االستثمارية في ضوء معايير 
 
 

 
 

 متطلبات التخصص االختيارية 
 

 ساعات منتمد (  3( 115441الدعاية والرأ  النام:  
طبيعة  ت المادة  خل  الرأ تضمن  كه  من  المجتم   في  وأ ميت   تعريف  العام  العام   الرأ   

تناو  أيضا  دور اإلعلم في التهثير في  وتمؤثرة في تشكيل  .  وخصائص  ، والعوامل الوأنواع   
كما  تنموية  باتجا ات العام    الرأ  قياس  ت.  عملية  األساليب   الرأ تناو   خل   من  العام 

العام  الرأ العلقة بين و  اتعريفا  بالدعاية وأنواعها وأساليبه تناو  المادةوتوالمنا   المستخدمة. 
 الدعاية.و 

 
 ساعات منتمد (   3(  115387لسياسية:  الجغرافية ا
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تتناو  المادة التغيرات التي طرأت عل  أ مية الجغرافيا السياسية خل  المرحلة التي تلت مرحلة  
و  من  والتحقق  التنمية  ومخططات  التنمية  عل   السياسية  الجغرافيا  وتهثير  الباردة،  جود الحرب 

 تنمية ناجحة.  
 ات منتمد ( ساع 3   0115254اررية  التنمية ال

للقو    للقدرات والمهارات  بناء  تستلزم  من  البشرية وما  التنمية  بدراسة مفهوم  المادة  وتعن   كه 
البشرية العاملة، والبرام  التي يمكن اقتراحها بهد  تنميتها. والتعر  عل  القدرات التي يحتاجها  

لتنميت المعو المجتم   العوامل  عل   والتعر   الب .  التنمية  لعملية  وبرام   قة  آليات  ووض   شرية 
 لتطوير الوعي اإلنساني واالجتماعي وتفجير الطاقات الكامنة للعنصر البشر .    

 ساعات منتمد ( 3( 115282النالقات الدولية والتنمية:   
بي والعلقة  الدولية  العلقات  في  الدولة  محورية  المادة  القو تعال   وتواعن  والدولة،  القوة  في ن  ة 

الدولية األمم .  العلقات  ودور  بالتنمية  المرتبطة  وباألخ   الدولية  المنظمات  إل   وتتطر  
المتحدة، والمنظمات التنموية اإلقليمية. وتتطر  المادة إل  العولمة وتهثير ا عل  العلقات الدولية 

 والعلقة بين الدو  الغنية والدو  الفقيرة.  
 
 ساعات منتمد ( 3(  154751  نماج  تنموية نمية:لفقر والمجتمنات النامية والتا

  يتم التركيز في  كه المادة عل  علقة الفقر بالتنمية االقتصادية وعل  األخ  في الدو  النامية.
في   االقتصادية  المعوقات  عل   التغلب  وكيىية  التنموية،  الخط   إنجاح  عل   السلبية  وتهثيرات  

     من إحباط.ية كالفقر وما يرتب  بحقيق تنمية ضمن مشكلت اجتماة سبيل ت
 

 

 ساعات منتمد (  3(  115484التنمية والمنظمات الدولية:  
وعل    الفرةية  ومنظماتها  المتحدة  األمم  منظمة  مثل  الدولية  بالمؤسسات  تعريفا    المادة  تقدم 

األوروب واالتحاد  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  صندو   والاألخ   العربية،  الدو   وجامعة  بن   ي، 
نقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، واالمكانيات المتاحة لها وصلحياتها.  الدولي، وصندو  ال

 . كما تقدم المادة تعريفا  بالمنظمات غير الحكومية في المجتم  المدني 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


