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 1. اسم المادة تخطيط والسياسات االجتماعيوال

 2. رقم المادة 2035032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري ساعات 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري ساعات 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج / عمم اجتماعدكتوراه

 6. رقم البرنامج 5

 7. اسم الجامعة االردنيو

 8. الكمية اآلداب

 9. القسم عمم االجتماع

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2302/2302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربيو

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0/0/2302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 

 مدرسو المادة .71
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 وصف المادة .71

  .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
ص بالتحضير لمعمميات التي يتم تنفيذىا ضمن اطار زمني محدد وذلك لتحقيق اىداف يتم وضعيا مسبقا. ان التخطيط ىو االجراء الذي يتمخ

كما ان تحديد االىداف ووضع استراتيجة تتعمق بتحويل وتخصيص الموارد المتوفره بين قطاعات التنمية المختمفة ىي خطوات يجب اخذىا بعين 
لتخطيط عمى انو عممية اتخاذ قرارات عمى المستوى القومي تتعمق باىداف ومساراتالعمل ويعرف البعض ا االعتبار في اي عمل تخطيطي.

 المستقبميو. وبشكل عام يمكن تعريف التخطيط عمى انو وضع وتنفيذ السياسو عن طريق المفاضمة بين االختيارات بشكل عقالني.
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

  :االىداف التاليو تحقيقيستيدف ىذا المساق  
الى تتمثل اىم اىداف ىاذا المساق بتعريف الطالب بالمفاىيم االساسية المتعمقة برسم السياسات االجتماعية ووضع الخطط لتنفيذىا. كما ييدف 

ة جنبا الى جنب مع تحديد النماذج المختمفة لمسياسات االجتماعية وذلك باالضافة الى التعرض الى اىم عناصر التخطيط  ومستوياتو المختمف
 .تجربة البمدان النامية في ىذا المجال وبخاصة اليند التي مرت بتجربة طويمة وغنية استمرت ما يزيد عمى خمسين عاما

 
 : عمى اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

ورسم الخطط التي تساعد في تنفيذه ىاذه السياسات سواء عمى المستوى المحمي او التعرف عمى المفاىيم المرتبطة  بوضع السياسات االجتماعية  
 المستوى الفومي

 
 
 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 
 

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

Alfred J. Khan 
(1969) 

فيوم السياسة االجتماعية م  د. محمد العربي  المشاركو االيجابيو التفاعل والنقاش 
 وفيوم التخطيط االجتماعي

 نماذج السياسة االجتماعيو  = = = =
 التخطيط لمتنمية االجتماعيو  = = = =

Avard (1980), 
" Block Level 
Planning" 

 اىداف وعناصر التخطيط  = = =

 اعيمستويات التخطيط االجتم  = = = =
Kulkarni 
(1979). 

 التخطيط االجتماعي في اليند  = = =



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
3 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 التحضير المسبق والنقااش في كل محاضره

 تتعمق  بسياسات وتخطيط بعض البمدان العالميو. تجارب  تقديم واجبات بانتظام باستخدام

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمو  03االول االمتحان 

 عالم 03بحث ومناقشتو 
 عالمو  73االمتحان النيائي 

 
 
 

 متبعة بالمادةالسياسات ال .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 مرافق، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المصادر التعّمم والتعميم  .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء - أ

Alfred J. Kahn (1969), " Theory and Practice of Social Planning" 
Avard (1980), "Block Level Planning" 
Chakravarrthy (1977), "Development Planning ; The Indian Experience". 
Datt and Sundharam (1995), "Indian Economy". 
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 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 


