جامعة فيالدلفيا
الكليــة :اآلداب والفنون
القسم :دراسات التنمية
الفصــــــل :األول من العام الجامعي 2021 /2020
خطـــة تدريـــس المـــادة Course Syllabus
رمز المادة 0115101 :شعبة ()1
الـمــــادة :مقدمة في دراسات التنمية
المتطلبات السابقة أو /والمرافقة:
مستوى المادة :بكالوريوس
الساعات المعتمدة3 :
موعد المحاضرة  :حثم  14:00 -13:10قاعة503 :

الرتبة األكاديمية

االسم
د .موفق أبوحمود

أستاذ مساعد

عضو هيئة التدريس
الساعات المكتبية
رقم المكتب وموقعه
 12:00-11:00حثم
516
12:00-11:00نر

البريد اإللكتروني

•

وصف المادة:

•

تناقش هذه المادة المفاهيم األساسية المتعلقة بالتنمية المســتدامة بضــرم تعميــق الفتــم المتــداخل للدراســات التنمويــة
بارتباطتا باالستدامة االجتماعية ،وتلقي الضوء على العديد من القضايا االجتماعيــة واألخالقيــة واالقتصــادية والبيئيــة
والعلمية والسياسية المرافقة لمفتوم التنمية المستدامة

•

أهداف المادة:
 .1تنمية متارات الطلبة و قدرتتم على استكشــاف مشــكالت المجتمـ وآليــات التضييــر والقــدرة علــى وضـ البــرام
التنموية المناسبة له من حيث التنظيم والتخطيط والتطبيق الميداني ،وصوال الى تحقيق التنمية المستدامة.
 .2تنمية قدرات الطلبة في مجاالت دراسة آليات تحسين نوعية الحياة لجمي القطاعات ومكونات البناء
االجتماعي.
 .3إكساب الطلبة القدرة على التخطيط والتنفيذ لمشروعات وبرام تنمية وتنظيم المجتمعات المحلية.
 .4تحقيق القدرة التحليلية و النقدية واالستنتاجية للطلبة تجاه واق مجتمعاتتم من أجل تحقيق التنمية وفق
تخطيط وتنفيذ ناجح للبرام التنموية.

مصادر التعلم:
• جمال حالوة ،علي صالح ،مدخل إلى علم التنمية ،دار الشروق للنشــر والتوعيـ  ،رام ه -فلســطين ،الطبعــة األولــى
2009
•
•

إضافة إلى مجموعة مقاالت منوعة من مصادر متعددة (انظر المراج أيضا):

المواد المساندة:

( .1أشرطة فيديو)Power Point /
 .2القراءات اإلضافية (الكتب ،الدوريات ...الخ  :أي مجلة أو كتاب له عالقة في تنمية المجتمعات المحلية).
 .3مواق الكترونية تتتم بتنمية المجتمعات وتنظيم المجتم .
• طرق التدريس:
يرتكز أسلوب تدريس هذه المادة على المحاضرات ونقاش المواد  ،فضال عن استقصاء واق المجتمعات
االنسانية عامة م التركيز على دراسة وتحليل قضايا المجتمعات المحلية والوقوف على احتياجاتتا ،ومدى إمكانية
تحقيق هذه االحتياجات من برام ومشاري تنموية في مختلف المجاالت ،وكيفية التضلب على ما تواجته من مشكالت،
م محاولة تطبيق ما تزود به الطالب من معرفة نظرية على أرم الواق بحيث يقوم بتصميم وتنفيذ برام ومشاري
تنموية صضيرة في المجتم المحلي الذي يعيش فيه.
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•
•

نتاجات التعلم Learning outcome
 .1المعرفة والفتم  ، Knowledge and understandingوتمكــين الطالــب مــن فتــم مكونــات المجتمـ المحلــي
ومعرفة مشكالته والعوامل المؤثرة فيه ،من أجل فاعلية تنظيمية وتنموية أكثر فاعلية للمجتم الذي يعيش فيه.
 .2متارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  Cognitive skillsبعد االنتتاء من دراســة المــادة ســيتمكن الطالــب مــن إدراك
أهمية تنمية وتنظيم المجتم الذي يعيش فيــه  ،وكيفيــة اســتخدام مــا تعلمــه مــن أســس نظريــة فــي عمليــة التفاعــل
والتطبيق على أرم الواق إلى جانب تعلم متارات اإلقناع والتأثير.
 .3متارات االتصال والتواصل األكاديمي (م المصادر واألشخاص  ،)Communication skillsوتتدف إلى تنمية
متــارات الطالــب فــي التواصــل مــ القيــادات و المؤسســات والتيئــات ذات الصــلة األكاديميــة و يــر األكاديميــة
)(Practical and/ or professional skills (Transferable Skills
•

تنمية المتارات التالية:
 .1متارة التواصل م المجتم المحلي.
 .2القدرة على اإلقناع والتأثير في الفعاليات التي ترتبط بشكل مباشر أو ير مباشر ببرام تنمية المجتم .
 .3فتم كل ما يحيط بالمجتم من قضايا ومشكالت و معرفة مكوناتتا وخصائصتا وكيفية حلتا.
 .4القدرة على وض خطط مشاري تنموية لمجتم محلي م مبدأ االعتماد على الموارد المحلية.
 .5القدرة على تنفيذ المشروعات التي تتم أفراد المجتم المحلي.

•

أدوات التقييــــم:
• تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاري بحثية.
• امتحانات قصيرة ( 2على األقل).
• واجبات (تحدد أثناء الفصل).
• تقديم شفوي لألبحاث والتقارير(يتم االتفاق عليتا م الطلبة)
• امتحانات فصلية ونتائية (حسب التقويم الجامعي)
توعي العالمات على أدوات التقييم
أدوات التقييم

االمتحان األول
االمتحان الثاني
االمتحان النتائي :ويعلن من قبل الجامعة في حينه
التقارير و/أو مناقشات /مشروع بحثي  /االمتحانات القصيرة والنشاط الصفي
المجموع

الدرجة
%20
%20
%40
% 20
% 100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
• إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه على أسلوب التوثيق م مراعــاة األمانــة العلميــة فــي كتابــة التقــارير
والبحوث واالقتبــاس وتوثيقتــا علميـا أ (مـ أمثلــة توضــيحية) ،وإســناد الحقــوق الفكريــة ألصــحابتا،
باالبتعاد عن السطو األكاديمي .Plagiarism
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توعي المادة على الفصل الدراسي
ا
أل
س
ب
ع
•

مفهوم التنمية وتطوره وأبعاده

•

التنمية والنمو

•
األسبوع األول  -الثالث

التنمية والتحديث

•

التنمية والتطوير

•

التمييز بين النمو االقتصادي والتنمية

•
•
•

خصائص التنمية

مفهوم دول العالم الثالث

الخصائص المشتركة لدول العالم الثالث الموضوع

األسبوع الراب  -الخامس

التنمية االقتصادية:
 مفتوم التنيمية االقتصادية في الفكر االقتصادي الرأسمالي مفتوم التنمية االقصادية في الفكر االشتراكي ( عند ماركس ولينين) مفتوم التنمية االقتصادية لدى بعض اقتصاديي العالم الثالث مفتوم التنمية االقتصادية في الفكر االقتصادي االسالمي -عناصر عملية التنمية االقتصادية

األسبوع السادس  -الساب

التنمية االدارية:
 مفتوم التخلف االداري مظاهر التخلف االداري في الدول النامية مفتوم التنمية االدارية أساليب التنمية االدارية وعناصرها عالقة التنمية االدارية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية -الحكم الرشيد والجودة والتنمية

األسبوع الثامن  -التاس

التنمية البشرية:
 مفتوم التنمية البشرية تطور مسميات ادارة الموارد البشرية ادارة الموارد البشرية :من الدور التقليدي الى االستراتيجي -العوامل البيئية المؤثرة في ادارة الموارد البشرية

التنمية المستدامة ،رؤية بيئية للتنمية المستدامة:
 مفتوم التنمية المستدامة مبادئ التنمية المستدامةاألسبوع العاشر  -الحادي عشر
 وحدة النظام البيئياالمتحان الثاني في األسبوع الحادي عشر  -لماذا نحافظ على الموارد االيكولوجية (البيئية)
 التنمية المستدامة :تواعن لبن القيم البيئية واالقتصاديةواالجتماعية
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األسبوع الثاني عشر  -الثالث عشر

االسبوع الراب عشر – الخامس عشر

األسبوع السادس عشر

التنمية االجتماعية:
 فلسفة التنمية االجتماعية أهمية التنمية االجتماعية وظائفتا مقومات التنمية االجتماعية :التضيير البنائي؛ الدفعة القويةواالستراتيجية المالئمة
 مبادىء التنمية االجتماعية أهداف التنمية االجتماعيةالتنمية المستقلة ومؤشراتتا:
 مؤشرات التنمية المستقلة :االمكانية ؛ التأهيل؛ االستقالل امكانيات التنمية المستقلة في الوطن العربيبعض قضايا التنمية في العالم الثالث:
 المؤشرات العامة للتنمية المؤشرات االقتصادية :النمو الصناعي الوض السكاني والتحضر والحالة الصحية والتعليم التنمية الصناعية :نموذج مقترح تضير البنى والتنظيمات ونمط العالقات االجتماعية مالمح التجربة الصناعية في العالم الثالثقوة العمل وشكاله في البلدان النامية
 المشكالت المتعلقة ببناء ّ مشكالت مرتبطة بالنمو والتركيب السكاني والتعليم هل التنمية البشرية هي مفتاح الحل في العالم الثالث؟ (موضوعنقاش في الصف)
األسبوع السادس عشر :مراجعة عامة ونقاش أوراق النشاط
االمتحان النتائي  :يحدد من قبل الجامعة في حينه

•

الوقت المتوق لدراسة المادة :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

سياسة الدوام والمواظبه:
ال يسمح للطالب بالتضيب أكثر من  %15من الساعات المقررة للمادة بدون عذر مرضي أو قتري يقبله عميد الكليــة إذ
يترتب اعتبار الطالب منسحبا أ من المادة في حالة قبول العميد للعذر ،بينما يمنـ مــن التقــدم لالمتحــان النتــائي وتكــون
عالمته في المادة صفرا أ في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القتري.
المراج :
• يتكون مرج المادة الرئيس من ملزمة تتضمن مجموعة فصول ومقاالت منوعة من مصادر متعددة ،باالضافة الى:
 .1عبد المنعم شوقي" ،تنمية المجتم وتنظيمه" ،دار النتضة العربية ،بيروت .1992،
 .2عبد الحليم رضا عبد العال" ،تنظيم المجتم :أجتزة ،مجاالت،حاالت" ،مكتبة نتضة الشرق ،القاهرة.1995 ،
 .3عبد ه عبد الدائم" ،التربية والتنــوير فــي تنميــة المجتمـ العربــي" ،المكتــب الجــامعي الحــديث ،اإلســكندرية،
.2006
 .4السيد الحسيني" ،التنمية والتخلف" ،دار المعرفة الجامعية ،إسكندرية.1993 ،
 .5ستير حامد" ،إشكالية التنمية في الوطن العربي ،دار الشروق للنشر والتوعي  ،عمان.2007 ،
 .6ديفيد هاريسون ،ترجمة محمد برهوم" ،علم اجتماع التنمية والتحديث" ،دار صفاء للنشر والتوعي  ،عمان
.1998
 .7منال عبد المعطي صالح القدومي" ،دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتم المحلي" ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية.2008 ،
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