جامعة فيالدلفياا
الكليــة :اآلداب والفنون
القسم :دراسات التنمية
الفصــــــل :األول من العام الجامعي 2021/2020
المادة  :إدارة المشاريع التنموية :تدريب عملي

رمز المادة 0115457 :

مستوى المادة:بكالوريس
موعد المحاضرة 15:45-14:15:نر

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة0115351 :
الساعات المعتمدة 3 :ساعات عملي
عضو هيئة التدريس

االسم
د.موفق ابو حمود

الرتبة

رقم المكتب

األكاديمية

وموقعه

أستاذ مشارك

31516

الساعات المكتبية

البريد اإللكتروني

وصف المساق:
يقوم الطلبة في هذه المادة بااللتحاق بإحدى المؤسسات أو القطاعات التي تهتم بالتنمية فيي اردد ليايادف فيي المايادي
التنموية المنفذة ،وتقوم عملية التدديب بإاداف مادف المادة وبالتنسيق م المؤسسات التنموية .
الغايات
أ الغايات المعلنة لهذه المادة هي:
•
•
•
•

تزويد الطلبة بمعدفة معمقة رساليب إدادة الماادي التنموية وباكل ميداني وعملي.
جعل الطلبة على دداية ومعدفة باإلدادة المعتمدة على النتائج وقاددي على العمل ضم آلياتها.
مساعدة الطلبة على إدداف آليات جديدة في إدادة الماادي .
التأكيد على أهمية إدادة الماادي في الوصول إلى مخدجات ونتائج أفضل.

األهداف والمخرجات المتوقعة من المادة
على صعيد المعرفة واإلدراك
• م نهاية هذا المادة يتوق م الطلبة أ :
• يكونوا قاددات/قاددي على التعدف على الفدق بي أسلوب اإلدادة التقليدي وأسلوب اإلدادة المعتمدة على
النتائج.
• يتزودوا بتوجه منظم لتنفيذ إدادة فعالة للماادي والبدامج.
• يكونوا قاددي على أدداف مدى أهمية اإلدادة الجيدة في دف وتحسي ارداء في الماادي والبدامج القائمي
عليها أو العاملي بها.
• يكونوا قاددي على أدداف مدى أهمية إدادة الماادي في الوصول إلى نتائج أفضل.
• يكونوا قاددي على قياس النتائج باالعتماد على المقاييس المعيادية والمؤادات الموضوعة للبدامج والماادي
المنفذة.

على صعيد التوجهات المسلكية
م نهاية المادة يتوق أ يكو كل طالب:
• يقدد/تقدد أهمية اإلدادة المعتمدة على النتائج.
• يقدد/تقدد أهمية تنفيذ منهجيات سليمة في جم المعلومات.
• يقدد/تقدد أهمية المصطلح :المعدفة قوة .Knowledge is Power
على صعيد المهارات المكتسبة
م نهاية البدنامج يتوق م كل طالب أ يكو :
• قاددا ً على تنفيذ تحليل الفدص-القوة-الضعف-المعيقات ( )SWOTللماادي والبدامج.
• قاددا ً على امتالف مدونة في صياغة ووض ارهداف والغايات وفي إمكانية تعديلها إذا اقتضت الحاجة.
• قاددا ً على تحديد المؤادات القابلة للقياس.
• قاددا ً على تطبيق عملية المداقبة والتقويم للبدامج والماادي .
• قاددا ً على تطبيق التقويم الذاتي.
أهداف المساق:
يهدف المساق إلى
❖ أ يتمك الطالب م تكوي وجهات نظد حول اإلدادة المعتمدة على النتائج.
❖ أ يتعدف الطالب على مجموعة م القضايا الدئيسية التي تدتبط إدادة الماادي التنموية وتقويم ناجحة.
❖ أ يتمك الطالب م كتابة مؤادات التنمية :مؤادات المخدجات ومؤادات النتائج.
❖ أ يتعدف الطالب على مفاهيم التخطيط والتنفيذ ودج الصدى.
❖ أ يمتلف الطالب ملكة التحليل النقدي لألفكاد المعدوضة عليهم ع التنمية والبيئة.
❖ أ يستطي تطبيق تحليل :القوة والضعف والفدص والمعيقات.
مخرجات التعليم ( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية )

يفتدض بالطالب بعد دداسته لهذا المساق أ يكو قاددا على:

 -1تعميق قددة الطالب النقدية والتحليلية في التعامل م اإلدادة المعتمدة على النتائج.
 -2استيعاب وعدض وتفسيد العوامل المختلفة التي تؤدي إلى تحقيق إدادة ماادي ناجحة.
 -3فهم واستيعاب أهمية اإلدادة الناجحة في التنمية المستدامة.
 -4التعدف على أهمية بناء القددات الذاتية للمعدفة حول قضايا كتابة المؤادات وبناء الخطط والتخطيط للمداقبة
والتقويم.
 -5يديد الماادي التنموية بما يضم نجاحها.
إستراتيجية تنفيذ الخطة ( تطبيق ميداني):
بعييد انتهيياء الطالييب م ي فتييدة التحضيييد النظييدي (أسييبوت تدديسييي واحييد) يييتم التنسيييق م ي
المؤسسات لتنفيذ التدديب العملي.
يقوم الطالب بالعمل مدة ال تقل ع  120ساعة عملية ( ثالث ساعات معتمدة ) في المؤسسيات
المختلفة ،يكافئ يومي عمل في ارسبوت لمدة ثالث أاهد  ،أو أدبعية أييام لميدة ايهد ونصيف
خالل الفصل الصيفي.
زيادات ميدانية استطالعية م قبل المادف.
يتوجب على ال طلبة تقديم تقاديد أسبوعية ع سيد العمل في البدامج التي يتولوا مسؤوليتها في
المؤسسات .يقدم التقديد للمادف الميداني المبااد ومادف المادة.
يتوجب على الطلبة تقديم تقديد اامل ختامي في نهاية التدديب وييتم تقيييمهم عليى أساسيه مي
قبل المادف الميداني المبااد والمادف اركاديمي.
أسس التقييم:
معايير التقييم
االمتحانات

االمتحا االول

العالمة
%20

مالحظات

االمحا الثاني
التقديد النهائي
المجموع:

%20
%60
%100

الجدول الزمني للتقدم في المساق:
يتكو المساق م (  3ساعات نظدية 120 +ساعة عملية على االقل ) موزعة على ( )16أسبوعا ً بواق (يومي دوام دسمي
كل أسبوت  ،أو أدبعة أيام دوام دسمي في الفصل الصيفي لمدة  7أسابي تقديباً.
الحضور والمواظبة:
 على الطالب أ ينتظم في الدوام في المؤسسات وفق البدنامج المتفق عليه م المادف والمؤسسة المعنية .
 تطبيق تعليمات ددجة البكالوديوس المعمول بها في جامعة فيالدلفيا باأ الحضود والغياب م ارخذ بعي االعتباد
الدوام الدسمي في المؤسسات التي يتددب فيها الطلبة .

