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 وصف انًادة .67

يبحث المساق في موضوعات التنمية االجتماعية والمفاهيم المرتبطة، بها وأهدافها ومؤشراتها ومجاالتها وقضاياها 
والبشرية والتنمية المستدامة. إضافة الى تناول  عمى المستويين الوطني والمحمي وعالقتها بالتنمية االقتصادية

النظريات االجتماعية المفسرة لها، والمعوقات التي تعترض سبل تحقيقيها في ظل الظروف والتحديات الدولية 
 واإلقميمية والمحمية.
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 ذاف تذريس انًادة وَتاجاث تعهًهاأه

 األهداف: -أ
المتصمة بموضوع التنمية االجتماعية والموضوعات ذات الصمة،  يهدف المساق الى إكساب الطمبة المعرفة العممية

والمهارات التحميمية والتطبيقية لمقضايا والموضوعات التي يتناولها؛ من خالل ربطها بالنظريات المفسرة لمتنمية 
ة الفقر االجتماعية ومحاولة تفسيرها، واستعراض بعض تجارب التنمية المحمية والدولية في مجال التنمية ومحارب

والبطالة ورفع السوية االجتماعية واالقتصادية لممستهدفين، واالطالع ميدانيًا عمى برامج ومشاريع التنمية 
االجتماعية المنفذة محميًا وآلية تقيمها، أيضا ضرورة التعرف عمى الجهات المنفذة لمشاريع التنمية االجتماعية  

منظمات مجتمع مدني. باالضافة الى االطالع عمى آلية  حكومية كانت أو خاصة أومؤسسات شبه حكومية أو 
التمويل والتنفيذ والمتابعة من الجهات المنفذة لمشاريع التنمية االجتماعية في المجتمعات المحمية المستهدفة. ايضا 

 ال بد من تعريف الطمبة بماهية شبكات الحماية االجتماعية .

 إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى أن:نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 تحديد مفهوم التنمية االجتماعية والمفاهيم ذات العالقة. -1
 تحديد  أهداف التنمية االجتماعية ومؤشراتها وطرق قياسها. -2
 تحميل األطر النظرية المفسرة لمتنمية االجتماعية -3
 تحديد مجاالت التنمية االجتماعية المحمية وقضاياها. -4
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعيق عممية التنمية االجتماعية.  تحميل المعوقات -5
 تقييم مشروع تنموي في إطار التنمية االجتماعية المحمية. -6
 التعرف عمى سبل وآليات مكافحة الفقر والبطالة . -7
روعات معرفة الجهات العاممة في مجال التنمية االجتماعية وطريق التمويل والتنفيذ والمتابعة لممش -8

 التنموية.
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 0وحذاث رئيسيه 1انًادة انذراسيت وانجذول انزيُي نها: تتأنف يٍ  يحتىي.61

 ( اسبوع7اإلطار المفاهيمي )- .0
 مفاهيم التنمية والتخمف -
 التنمية االجتماعية -
 التنمية االقتصادية -
 التنمية البشرية -
 التنمية المستدامة -
 دليل التنمية البشرية -
 التنمية والتخطيط -
 2115األهداف االنمائية لأللفية ما بعد  -

 ( اسبوع7مؤشرات التنمية االجتماعية ) .7
 أهداف التنمية االجتماعية -
 المؤشرات الكمية والنوعية -
 مؤشرات التعميم، الصحة، االسكان، البنية التحتية، االعالم ... -

 ( اسابيع3قضايا ومجاالت التنمية االجتماعية ) .3
 الفقر والبطالة -
 تغذيهالجوع وسوء ال -
 النوع االجتماعي وتمكين المرأة -
 مواجهة األيدز وبعض االمراض االخرى -
 المجوء وتبعاته التنموية -
 التعاون الدولي في مجال التنمية االجتماعية  -

 ( اسابيع 3النظريات المفسرة لمتنمية ) .4
 نظرية التحديث -
 نظرية التبعية -

 ( أسابيع3التنمية االجتماعية المحمية ) .5
 التنمية المحمية: المفهوم والمجاالت  -
 تحديد االحتياجات المحمية  -
 البرامج والمشاريع التنموية -
 تقييم البرامج والمشاريع التنموية -
-  
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 (أسابيع3معوقات التنمية االجتماعية ) .6
 المعوقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية -
 الدولية واالقميميةمستقبل التنمية االجتماعية في ظل الظروف والتحديات  -
 عرض التقارير ومناقشتها -

 . انُشاطاث واالستراتيجياث انتذريسيت20

 0انًحاضرة وانًُالشت .6

 0كتابة تقارير بحثية وعرضها .2
 التعليم األلكتروني .3

  

 . أسانيب انتمييى ويتطهباث انًادة26

 التالية: يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات
 عاليت( 00االيتحاٌ األول: يحذد يىعذ يسبك باإلتفاق يع انطهبت               ) 

 عاليت( 00)  واجباث اسبىعيت و تمارير بحثيت

 عاليت(                                    00) يٍ لبم وحذة انمبىل وانتسجيم اليتحاٌ انُهائي: وفك انبرَايج انًعهٍ عُه ا

 انسياساث انًتبعت بانًادة .22

 سياسة الحضور والغياب: يسجل الحضور والغياب في كل لقاء مع الطلبة. -أ

الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد: في حال غياب الطالب عم اإلمتحان ال يمنح  -ب

معة األردنية او مستشفى الجامعة وان فرصة تقديم اإلمتحان اال بوجود عذر طبي مختوم من عيادة الطلبة في الجا

  51لم يقدم عذر طبي يطلب منه تقديم ورقة بحثية يختار عنوانها مدرس المادة ويكون الحد األعلى للعالمه 

 إجراءات السالمة والصحة: ال يوجد -ج

صفي  الغش والخروج عن النظام الصفي: في حال ضبط الطالب في حالة غش او خروجه عن آداب النظام ال -د

 تكتب بالطالب شكوى خطية وفق تعليمات الجامعة المتعلقة بالغش واإلنضباط الصفي.

إعطاء الدرجات: يحصل الطالب على عالمته في امتحان منتصف الفصل بعد مدة اسبوع بحد اقصى من  -ه

 تقديمه لإلمتحان ويحصل عبى تجميعه بالمادة قبل اإلمتحان النهائي في آخر محاضرة في الفصل.

: مكتبة الجامعة للحصول على المراجع والقراءات الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و

 المطلوبة / مختبرات الحاسوب للدخول على المواقع اإللكترونية و طباعة التقارير الحثية والواجبات األسبوعية.
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 يصادر انتعهّى وانتعهيى )انًرافك، انًعذاث، األجهزة، انبريجياث، انًختبراث، انًشاغم، اياكٍ انتذريب( .20

 ال يىجذ

 
 

 انًراجع .20

 

 2111دور المشاريع االنمائية الصغيرة في التنمية الريفية، اسماعيل الزيود، دار جميس،
 1989المعطي، معهد االنماء العربي، لبنان،الوعي التنموي العربي، ممارسة بحثية، عبد الباسط عبد 

 1997المجتمعات الفالحية في العالم الثالث، أحمد بعمبكي، معهد االنماء، بيروت ،
 .1994أزمة التنمية العربية ، مجدالدين خمش،  مجدالوي،

حدة، ...(، األمم المت2115، 2114، 2113األمم المتحدة، سمسة تقارير التنمية اإلنسانية العربية، ) 
 نيويورك.

سميرة كامل محمد، التنمية االجتماعية: مفهومات أساسية، رؤية واقعية، المكتب الجامعي الحديث، 
 .1988االسكندرية، 

 .2112طمعت السروجي، التنمية االجتماعية من الحداثة الى العولمة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 
 2115دار العموم العربية، بيروت،  عمي العطار، التنمية االقتصادية والبشرية،

 1985عمي الكاشف، التنمية االجتماعية: المفاهيم والقضايا، عالم الكتب، القاهرة، 
 1981محمد بيومي، محاضرات في التنمية والتخطيط، مكتب كريدية، بيروت، 

 .2114وزارة التخطيط، تقرير التنمية البشرية الثاني، سبل العيش المستدامة، عمان، 
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