
 

 

 
  

 
 ساعات معتمدة( 9متطمبات التخصص االختيارية )  .جـ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 متطمب سابق

 0111140 3 الدعاية والرأي العام 0111145
 ---- 3 الجغرافيا السياسية 0111155

 ---- 3 التنمية البشرية 0115254

 ---- 3 العالقات الدولية والتنمية 0115282

0115475 
الفقر والمجتمعات النامية 

 : نماذج تنمويةوالتنمية
3 ------ 

 ---- 3 التنمية والمنظمات الدولية  0115484

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  17/9/3102 
 
 
 
 

              
 
 

 

 

  
 
 (ساعة معتمدة  72متطمبات التخصص اإلجبارية )  أ.

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 متطمب سابق معتمدة

 ---- 3 دمة في دراسات التنميةقم 0115101

 ---- 3 مشكالت اجتماعية 0115161

 0115101 3 نظريات التنمية ومناهجها 0115251

 ---- 3 التنمية والبيئة 0115256
 0111160 3 اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات التنمية 0115260
 ---- 3 المجتمع المدني 0115281

 0111140 3 االتصال التنموي 0115342
 ---- E 3   موضوعات خاصة في التنمية 0115350

 ---- 3 مراقبة وتقويم المشاريع التنموية 0115351

 ---- 3 والبرامج التنموية  التخطيط 0115359

 0155161 3 التغيير االجتماعي والثقافي 0115361
 ---- 3 معات محميةتنمية مجت 0115364

 ---- 3 دراسات المرأة والجندر 0115365

 ---- 3 والتنمية العولمة 0115371

 ---- 3 االقتصاد السياسي والتنمية 0115372
 0115351 3 مشاريع تنموية: تدريب عممي إدارة ال 0115457
 0111160 3 بحث تطبيقي 0115459
 ---- 3 التنمية السياسية والحكم الرشيد  0115483

 
 متطمبات تخصص إجبارية مساندةب. 

 ---- 3   مقدمة في اإلدارة 0330110

 ---- 3 قتصاد الجزئي مبادئ اال 9320150

 ---- 3  قتصاد الكميمبادئ اال 9320151

 ---- 3 إدارة الموارد البشرية 0330311
 ---- 3 التنمية االقتصادية 0320370

 ---- 3 مشروعاتدراسات الجدوى وتقييم ال 0320415

 

  

  اسم الطالـب:اسم الطالـب:
 

  الرقم الجامعي:الرقم الجامعي:
  

 المرشد األكاديمي:المرشد األكاديمي:

  

  
  

  دراسات التنمية / قسم دراسات التنميةدراسات التنمية / قسم دراسات التنميةالخطة الدراسية لتخصص الخطة الدراسية لتخصص 
  22001144//22001133العام الجامعي العام الجامعي 

  ساعة معتمدة"ساعة معتمدة"  113322""    

  فيالدلفيافيالدلفيا  جامعةجامعة    

  كمية اآلداب والفنونكمية اآلداب والفنون
  

 

 

   
  ساعة معتمدة(ساعة معتمدة(  2277))أواًل: متطبات الجامعة   (ساعة معتمدة 81) ثالثًا: متطمبات التخصص

 
 ساعة معتمدة( 12إلجبارية )أ. متطمبات الجامعة ا

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

متطمب 
 سابق

 (  ساعة معتمدة12المجال األول / متطمبات الجامعة اإلجبارية  )

 ---- 3 (1مهارات المغة العربية  ) 9110101

 ---- 3 عموم عسكرية 9111100

 ---- 3 التربية الوطنية 9111101

 ---- 3 (1اإلنجميزية ) مهارات المغة 9130101

 ساعة معتمدة( 15ب. متطمبات الجامعة االختيارية )
( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل 15يدرس الطالب )

 مجال وبحد أقصى مادتين من كل مجال:
 ( ساعات معتمدة3-6المجال الثاني / العموم اإلنسانية من )

 0110101 3 (2ية )مهارات المغة العرب 9110102

 0130102 3 (3مهارات المغة اإلنجميزية ) 9130103

 ---- 3 (1مهارات المغة الفرنسية ) 9140101

 ---- 3 (1لغة أجنبية )إيطالي  9140104
 0140104 3 (2لغة أجنبية )إيطالي  9140105
 ---- 3 (1لغة أجنبية )عبري  9140106

 --- 3 (1مهارات المغة الصينية ) 9144149
 0140109 3 (2مهارات المغة الصينية ) 9140110

 ( ساعات معتمدة3-6المجال الثالث / العموم االجتماعية واالقتصادية من )
 ---- 3 مقدمة في عمم االجتماع 9111111

 ---- 3 مقدمة في عمم النفس 9111112

 ---- 3 1الفكر والحضارة اإلنسانية  9111133

 ---- 3 والمجتمع وسائل االتصال 9111142

 ------- 3 ثقافة التنمية  9115255

 ---- 3 حقوق اإلنسان 9424144

 ( ساعات معتمدة3-6المجال الرابع / العموم والتكنولوجيا والزراعة من)
 ---- 3 اإلنسان والبيئة 9240151

 ---- 3 أساسيات السيارات 9620105

 ---- 3 مهارات الحاسوب 9761111

 ----- 3 اإلنسان والمجتمعصحة  9910101
 ----- 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 9910105

يتوجــب عمــف كافــة الطمبــة التاــدم المتتانــات المســتور فــي المةــة العربيــة والمةــة اإلنجميزيــة 
االمتتــان أن يســجل مــادة  ومهــارات التاســوب وعمــف الطالــب الــ ا يخفــق فــي النجــاح بهــ ا

 ه الدراسية.( خارج خطت100) استدراكي

 ساعة معتمدة( 24متطمبات الكمية )ثانيًا: 
 

 ساعة معتمدة( 15أ. متطمبات الكمية اإلجبارية )

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 متطمب سابق

 0110101 3 فن الكتابة والتعبير 9110111

 ---- 3 فن الخطابة والحوار 9110113

 ---- 3 مدخل إلى عمم االتصال 9111140

 ---- 3 مناهج البحث 9111160

 0130101 3 (2مهارات المغة اإلنجميزية ) 9130102
 
 
 

 معتمدة( اتساع 9ب. متطمبات الكمية االختيارية )
 

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 متطمب سابق

 ---- 3 تذوق النص األدبي 9110112

 ---- 3 المكتبة العربية والمعاجم 9110280

 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع 9115115

 ---- 3 مهارات التفكير 9111117
 ---- 3 استيعابقراءة و  9120113
 ---- 3 ثقافة جمالية 9180360

 ----- 3 تاريخ الفن العالمي 9190473


