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 1. اسم المادة انًجتًؼاخ انُايٍح 

 2. رقم المادة 

 (ح،ػًهٍحانساػاخ انًؼتًذج )َظرٌ 3

.3 
 (ح، ػًهٍحانساػاخ انفؼهٍح )َظرٌ 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. جاسم البرنام تخصص اختٍارييتطهة 

 6. رقم البرنامج 

 انجايؼح األردٍَح

 
 7. اسم الجامعة

 8. الكمية اَداب

 9. القسم ػهى االجتًاع

 10. مستوى المادة سُح ثاٍَح فأكثر

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األٔلانفصم  – 1029/1010

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانٕرٌٕس

شتركة في تدريس األقسام األخرى الم ال ٌٕجذ
 المادة

.13 

 14. لغة التدريس انهغح انؼرتٍح

/ مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  1029/ 21/9
 تاريخ مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 

 انًادج يذرسح .21

 .: رقى انًكتة، انساػاخ انًكتثٍح، رقى انٓاتف، انثرٌذ اإلنكترًَٔيا ٌهً انرجاء إدراج
 انذكتىرج راَُه أدًذ جثراصى انًذرس: 

 (11-11) : األدذ وانثالثاء وانخًُشانضاعاخ انًكتثُح

 18442 رلى انًكتة انفرعٍ:

 rania.jaber@ju.edu.jo: انثرٌذ اإلنكترًَٔ
 

 . يذرسٕ انًادج21 

 ال َىجذاصى انًذرس: 

 : انضاعاخ انًكتثُح

 نفرعٍ:رلى انًكتة ا

 :   انثرَذ اإلنكتروٍَ

 
 
 
 

mailto:rania.jaber@ju.edu.jo
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 وصف المادة .81
 

وخصائص  ،انًجتًعاخ انُايُح وانًفاهُى راخ انعاللحهتخهف وانتًُُح ويفهىو ن اإلطار انًفاهًٍُانًضاق َتُاول 

اإلدارَح نهتًُُح االلتصادَح واالجتًاعُح وانضُاصُح وًؤشراخ ان، ونتصُُفها وانًعاَُر انذونُح تهك انًجتًعاخ

 وعًهُح انًفضرج نهتخهف وانتًُُح، انُظرَاخكًا َضعً انًضاق إنً إكضاب انطهثح يهاراخ تذهُم ، انتخهفو

نًجتًعاخ َايُح وأخري يتمذيح، وتذهُم عاللح انتمذو وانًُى دونُح ، وعرض نًُارج وأَىاعه تخطُط انتًُىٌان

  .SDG’sتأهذاف انتًُُح انًضتذايح 
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 ئجهاالمادة ونتاتدريس أهداف  19.
 األْذاف -أ

 : المعرفة والفهم:أولا 
 انًجتًعاخ انُايُح وانًفاهُى راخ انعاللح كًفهىو انتخهف وانتًُُح يفهىو  /جانطانةأٌ َُعّرف  -1

 .يعاَُر تصُُف انًجتًعاخ انُايُح  /جأٌ َىضخ انطانة -1

 .اللتصادَحخصائص انذول انُايُح ويشاكهها انضُاصُح واالجتًاعُح وا /جانطانة عذدَأٌ  -3

 .نهتًُُح وانتخهف وانضُاصُح االلتصادَح واالجتًاعُح  انذًَىغرافُح و انًؤشراخ /جانطانةأٌ َىضخ  -8

 .انُظرَاخ انًفضرج نهتًُُح وانتخهف /جانطانة َىضخأٌ  -5

 عًهُح انتخطُط انتًُىٌ  خعُاصر ويكىَا /جانطانةَشرح أٌ  -6

 ُط انرأصًانٍ وانتخطُط االشتراكٍأٌ ًَُز انطانة تٍُ ياهُح وصًاخ انتخط -2

 .عاللح انتخطُط انتًُىٌ تتذمُك أهذاف انتًُُح انًضتذايح /جأٌ َىضخ انطانة -4

 .تٍُ انًجتًعاخ انُايُح وانًجتًعاخ انًتمذيح /جانطانة ًُزأٌ َ -9

 وعاللتها تتذمُك انًُى نهذول انُايُح. SDG’sأٌ َشرح انطانة/ج أهذاف انتًُُح انًضتذايح  -11

 

 : المهارات التحليلية واإلدراكيةثانياا 
 .يذي يىضىعُح انًعاَُر وانًؤشراخ انًعتًذج نتصُُف انًجتًعاخ دونُا   /ج انطانة َذهمأٌ  -1

 .نهُظرَاخ انًفضرج نهتخهف وانتًُُحيهاراخ انتذهُم انُالذ  انطانةأٌ َىظف  -1

 عهً تذمُك أهذاف انتًُُح انًضتذايح. أٌ َعمذ انطانة يمارَاخ تٍُ انذول فٍ ضىء تفاوخ لذراتها -3
 

 : المهارات الخاصة بالموضوعثالثاا 
َفهى انطانة/ج األتعاد وانتذاعُاخ االجتًاعُح وانضُاصُح وااللتصادَح نتصُُف انذول يا تٍُ يجتًعاخ َايُح وأخري يتمذيح، أٌ  -

 وتذذَذ يىلعها انتًُىٌ ضًٍ إطار انًُظىيح انذونُح نهتًُُح.
 

 لمهارات التحويلية:ا: رابعاا 
 .يعاَُر تصُُف انًجتًعاخ فٍ تذذَذ انذول انًتمذيح وانذول انُايُح انطانةَىظف  أٌ -

 .يؤشراخ انتًُُح وانتخهف عهً عذج دول انطانةَُطثك  أٌ -

 راكُحيفاهُى انتخطُط فٍ انًمارَح تٍُ انتخطُط يٍ وجهح َظر انرأصًانُح ويٍ وجهح انُظر االشت انطانةأٌ َىظف  -    

 .َىظف فُه يعاَُر تصُُف انذول رضا  تمذًَُا  عأٌ َعّذ انطانة  -

 

 ػهى... ا  ٌكٌٕ قادر أٌانًادج  إَٓاءَتاجاخ انتؼهّى: ٌتٕقغ يٍ انطانة ػُذ  -ب
 .تانتخهف وانتًُُح وانًجتًعاخ انُايُح انًصطهذاخ وانًفاهُى انخاصح  َفتعر -

 .انُايُحُر انًضتخذيح فٍ تصُُف انذول َنهًعا عرض -

 نهتخهف. وانضُاصُحااللتصادَح واالجتًاعُح انذًَىغرافُح وتُاٌ انًؤشراخ  -

 .نهخصائص وانًشكالخ انتٍ تعاٍَ يُها انذول انُايُح  شرح -

 .عًهُح انتخطُط انتًُىٌ ويرادهها انًختهفحتذذَذ  -

 .ًُحانتمذو وانتُيعاَُر  انًمارَح تٍُ انذول انُايُح وانذول انًتمذيح فٍ ضىء -

 أهذاف انتًُُح انًضتذايح وعاللتها تتصُُف انذول. شرح -

 



 

 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها

 المراجع والمصادر يمو أساليب التق نتاجات التعمم المتحققه األسبوع المحتوى
انذٔل انُايٍح، دٔل  :اإلطار انًفاًًٍْ 

، انذٔل انفقٍرج، انذٔل األقم انؼانى انثانث

قذيا ، تهذاٌ انتٕجّ انرأسًانً، ت

 ....االشتراكً، 

 

 انتخهف ٔسًاخ االقتصاد انًتخهف

شرح المصطمحات والمفاهيم  ، الثانياألول
بالمساق )التخمف، الدول الخاصة 

النامية، دول العالم الثالث، الدول 
المتأخرة، الدول األقل نموًا، الدول 

 الفقيرة...(

حوار ومناقشة فردية 
 وجماعية 

  

 4002أبو الحمو 

 تصٍُف انذٔل انُايٍح:يؼاٌٍر 

 انًؼاٌٍر انذًٌٕغرافٍح 

  انًؼاٌٍر االجتًاػٍح ٔانثقافٍح 

 انًؼاٌٍر االقتصادٌح 

  انًؼاٌٍر انسٍاسٍح 

 

 

 الثالث والرابع 
 

الى دول متقدمة  وصف تصنيفات
وأخرى نامية أو متخمفة وتحديد 
المعايير والمؤشرات الدولية 

 هميتهاالمعتمدة وتوضيح أ
 مشاهدة فيديو  

https://www.youtube.com/wa
ArM3O5xXI-tch?v=N 

مفهوم الدول النامية والدول 
 -المتقدمة ومعايير تصنيفها 

 مناقشة الفيديو  

حوار ومناقشة فردية 
 وجماعية 

  

UNDP 
WORLD BANK 

 أبو المعاطي

https://www.youtube.com/watch?v=N-ArM3O5xXI
https://www.youtube.com/watch?v=N-ArM3O5xXI
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 خصائص ٔسًاخ انذٔل انُايٍح 

 

 

تمييز الخصائص والسمات  الخامس
عطاء أمثمة  العامة لمدول النامية وا 
حولها وعقد مقارنات مع الدول 

 المتقدمة 

حوار ومناقشة فردية 
 / تنفيذ أنشطةوجماعية

عرض ألمثمة ونماذج 
 واقعية 

 

UNDP  
 عدة مراجع 

 

  انًشكالخ انتً تؼاًَ يُٓا انذٔل انُايٍح

 
 

تحديد أبرز المشكالت  - السادس
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
 التي تعاني منها الدول النامية 

 

 4000ناجي        حوار ومناقشة جماعية 
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 انتًٍُح : االطار انًفاًًٍْ -

 انتًٍُح االقتصادٌح 

 انتًٍُح االجتًاػٍح 

  انتًٍُح انًستذايح 

 

اف األْذاف األساسٍح نهتًٍُح ٔألْذ

 انثإٌَح 

 

 يقٍاس دنٍم انتًٍُح انثشرٌح  

السادس 
 والسابع والثامن

تعريف مفهوم التنمية ومفاهيم  -
التنمية االجتماعية واالقتصادية 
 والتنمية المستدامة والتمييز بينها.

شرح األهداف األساسية والثانوية  -
 لمتنمية.

حوار ومناقشة فردية 
/ تنفيذ وجماعية 

 أنشطة

 4002أبو الحمو  

حوار ومناقشة فردية  شرح نظريات التنمية والتخمف  - والعاشر  التاسع َظرٌاخ انتًٍُح ٔانتخهف
/ تنفيذ وجماعية 

 أنشطة

 0990المقري 
 0991الصقور       

JOHN 1996      
 انتخطٍط نهتًٍُح 

 

 ّيفٕٓو انتخطٍط ٔإَٔاػ 

 ػُاصر ػًهٍح انتخطٍط 

  انتخطٍط انرأسًانً )انثريجح

ح انرأسًانٍح(: ياٍْتّ االقتصادٌ

ٔػٕايم ظٕٓرِ، أْذافّ 

 ٔسًاتّ

  ّانتخطٍط االشتراكً: ياٍْت

 ٔٔظائفّ ٔسًاتّ

  ٌانتخطٍط نهتًٍُح فً انثهذا

 انُايٍح: ياٍْتّ ٔسًاتّ

والحادي عشر 
 والثاني عشر 

 تحديد مفهوم التخطيط ومستوياته -
 تحديد عممية التخطيط ومراحمها -
شرح األنواع المختمفة لمتخطيط:   -

الرأسمالي واالشتراكي والتخطيط 
 لمتنمية في الدول النامية 

عقد مقارنة بين أنواع التخطيط  -
في ضوء الماهية والسمات 

 والعوامل المؤدية لظهورها  

حوار ومناقشة فردية 
/ تنفيذ وجماعية 

 أنشطة

 
 4002أبو الحمو    
 4002أبو المعاطي    

ػرض نًُارج يٍ انذٔل انُايٍح ٔانذٔل  

قذيح فً ضٕء انًؼاٌٍر ٔانًؤشراخ انًت

 انتًُٕي 

 

  1030أْذاف انتًٍُح انًستذايح 

 

والثالث عشر 
 والرابع عشر

عرض معايير ومؤشرات التنمية  -
لنماذج مختمفة من  وعرض والتقدم
 النامية والمتقدمةالدول 

شرح أهداف التنمية المستدامة  -
 وأهميتها 

حوار ومناقشة فردية 
عرض + وجماعية 
ن الدول في لنماذج م

ضوء المعايير 
 والمؤشرات السابقة 

 
مراجع متنوعة حسب 
تقارير الدول المختارة 

 لمعرض
UNDP 



 انُشاطاخ ٔاالستراتٍجٍاخ انتذرٌسٍح .12

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة.  -
 الحوار والمناقشة. -
 عروض تقديم ال -
 العصف الذهني.  -
 ومناقشتها التقاريرإعداد  -
-  

 

 انتقٍٍى ٔيتطهثاخ انًادج أسانٍة .11

 انتقٍٍى ٔانًتطهثاخ انتانٍح: أسانٍةخالل يٍ  انًستٓذفح َتاجاخ انتؼهى تحققإثثاخ  ٌتى

 حضور جميع المحاضرات والمساهمة الفاعمة فيها . -
 ( 9332-33-30)           % 03             اختبار منتصف الفصل                  -
             %31                          التقارير                    -
   %1صفية                                ومشاركةمهام  -
 ( 9393-3-6)            %13                         امتحان نهائي -

 

 بالمادة المتبعة السياسات .32

 ة الحضور والغيابسياس -أ
سبعة غيابات( خالل الفصل. سيتم حرمان المسموع بها في قوانين الجامعه )الحضور الصفي إجباري لكل طالب. عدم تخطي عدد الغيابات 

 الطالب في حال تغيبه.
 الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 ل وموقع حسب األصول وضمن األنظمة المعمول بها في الجامعة،  إال بعذر مقبو لن يتم إعطاء امتحان لممتغيبين 
 .والتقارير لواجبات تقديم ال المحددةعمى كل طالب ان يمتزم بالمواعيد 

 إجراءات السالمة والصحة -ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي -د
 االلتزام بمواعيد المحاضرات-0
 امهم بآداب الصف. احترام الطالب لزمالئهم والنفسهم وذلك بالتز -4
 احترام جهد اآلخرين وعدم التعدي عميه بالغش وكل من يضبط بذلك سيحرم من االمتحان.-3
 في حال استخدامها من الكتاب او االنترنت.العممي لممراجع التوثيق واتباع أساليب االمانه االكاديميه -2
 

 المعدات واألجهزة المطموبة .92
 .Data Showجهاز عرض البيانات الرقمية  -
 سماعات مربوطة بجهاز الحاسوب -

 

 المراجع .32
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 ادلراجع الرئيسية 
 مدخل للتخطيط والتنمية، الطبعة الثانية، جامعة القدس ادلفتوحة،  (،4002)، مسلم، وصبيح، ماجد وأبو حل

 )مرجع رئيس( عمان

 (التخطيط االجتماعي ومنوذج السياسة االجتماعية يف4002أبو ادلعاطي، ماهر ،)  اتجمتمع ادلرر،، متتبة زهرا 
 الشرق، القاهرة 

 ( التخطيط اإلقليمي والتنمية يف الريف، شقري وعتشة للطباعة والنشر والتوزيع، 6891الرقور، حممد حممود )
 عمان

 ( االجتاهات النظرية لرتاث التنمية والتخلف يف هناية القرن العشرين، ادلؤسسة اجلامعية 6886ادلقرمي، عبد ادللك )
 للدراسات والنشر، بريوت 

  برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائيUNDP ، 4069أدلة التنمية البشرية ومؤشراهتا، التحديث االحرائي لعام ،
 نيويورك.

  البنك الدويلWorld Bank(4068 تقرير عن التنمية يف العامل " الطبيعة ادلتغرية للعمل، واشنطن ،)DC. 

  برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائيUNDP  4000، أهداف التنمية ادلستدامة. 

 ( التخطيط للتنمية يف الدول النامية، ادلتتب اجلامعي احلديث، اإلستندرية.4060ناجي، امحد عبد الفتاح ،) 

  
 

- John Brahman, Popular and Development Rethinking the Theory 
and Practice of Development, Oxford, Blakwell Publishers, 1996. 
- Noah Asamare, Development in Practices, Volume 9, No 4. 
August,1999. 
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