
 

 

 
  

 
 ساعات معتمدة( 9طلبات التخصص االختيارية ) مت . جـ 

 اسم المادة  رقم المادة 
ساعة 
 معتمدة 

متطلب 
 سابق 

 العالمة 

  0111140 3 الدعاية والرأي العام  0111145
  ---- 3 الجغرافيا السياسية  0111155

  ---- 3 التنمية البشرية  0115254

العالقات الدولية   0115282
 والتنمية 

3 ----  

0115475 

الفقر والمجتمعات 
النامية والتنمية:  

 نماذج تنموية 
3 ------  

0115484 
التنمية والمنظمات 

 الدولية  
3 ----  

 
 ساعة معتمدة وبموافقة القسم. 90* بعد اجتياز الطالب 

 
 
 
 
 
 
 

                                        9/8/2018 
 
 
 
 

               
 
 

 

 

  
 
 ساعة معتمدة(  54تخصص اإلجبارية )متطلبات ال  أ.

 اسم المادة  رقم المادة 
ساعة 
 معتمدة 

متطلب 
 سابق 

 العالمة 

  ---- 3 دمة في دراسات التنمية قم 0115101

  ---- 3 مشكالت اجتماعية  0115161

  0115101 3 نظريات التنمية ومناهجها  0115251

  ---- 3 التنمية والبيئة  0115256

0115260 
جتماعي  اإلحصاء اال

 ومؤشرات التنمية 
3 0111160  

  ---- 3 المجتمع المدني  0115281

  0111140 3 االتصال التنموي  0115342

0115350 
موضوعات خاصة في  

 E   التنمية 
3 ----  

مراقبة وتقويم المشاريع  0115351
 التنموية 

3 ----  

  ---- 3 التخطيط والبرامج التنموية   0115359

ر االجتماعي  التغيي 0115361
 والثقافي 

3 0115161  

  ---- 3 تنمية مجتمعات محلية  0115364

  ---- 3 دراسات المرأة والجندر 0115365

  ---- 3 والتنمية  العولمة 0115371

االقتصاد السياسي   0115372
 والتنمية 

3 ----  

إدارة المشاريع تنموية:   0115457
 تدريب عملي* 

3 0115351  

  0111160 3 بيقي بحث تط 0115459

التنمية السياسية والحكم   0115483
 الرشيد  

3 ----  

 ساعة معتمدة(   18)  مساندةمتطلبات التخصص  -ب
 متطلبات تخصص إجبارية مساندة ب. 

  ---- 3 مقدمة في اإلدارة  0330110

  ---- 3 قتصاد الجزئي  مبادئ اال 0320150

  ---- 3  قتصاد الكلي مبادئ اال 0320151

  ---- 3 إدارة الموارد البشرية  0330311
  ---- 3 التنمية االقتصادية  0320370

0320415 
دراسات الجدوى وتقييم 

 المشروعات 
3 ----  

 

  اسم الطالـب: اسم الطالـب: 
 

  الرقم الجامعي: الرقم الجامعي: 
  

 المرشد األكاديمي: المرشد األكاديمي: 

  

  
  

  دراسات التنمية / قسم دراسات التنمية دراسات التنمية / قسم دراسات التنمية الخطة الدراسية لتخصص الخطة الدراسية لتخصص 
  22002211//22002200العام الجامعي العام الجامعي 

  ساعة معتمدة" ساعة معتمدة"   113322""    

  فيالدلفيا فيالدلفيا   جامعةجامعة    

  كلية اآلداب والفنون كلية اآلداب والفنون 
  

 

 

 
  ساعة معتمدة(ساعة معتمدة(  2277))أواًل: متطبات الجامعة   ( ساعة معتمدة  81)  ثالثًا: متطلبات التخصص

 
 ساعة معتمدة( 15جبارية )متطلبات الجامعة اإلأ. 

 اسم المادة  رقم المادة 
ساعة 
 معتمدة 

متطلب 
 العالمة  سابق 

 (  ساعة معتمدة15المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )

 3 *(1مهارات اللغة العربية  ) 0114101
0114099 

  ناجح 

  ---- 3 علوم عسكرية 0111100

  ---- 3 التربية الوطنية  0111101

 3 *(1مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130101
130099 

  ناجح 

  0130101 3 ( 2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102

 ساعة معتمدة(  12ب. متطلبات الجامعة االختيارية ) 
 : من المواد التالية( ساعة 12يدرس الطالب ) 

  ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

  --- 3 الفكر والحضارة اإلنسانية 0111133

  ---- 3 ( 1مهارات لغوية ) 0140111

  --- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112

  --- 3 الثقافة البيئية 0240152
  --- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0330111
  --- 3 حقوق اإلنسان 0420140

  --- 3 الثقافة القانونية 0420143

  --- 3 الريادية واإلبداع 0610230

0731102 
ــا ــبكات مهــــــ ــتخدام شــــــ رات اســــــ

 التواصل االجتماعي
3 ---  

  --- 3 مهارات االتصال والتواصل 0780101

  --- 3 الثقافة الصحية 0910102

يتوجب على كافــة الطلبــة التقــدم المتحانــات المســتوى فــي اللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة ومهــارات 
( 099) ان أن يســجل مــادة اســتدراكياالمتحــ  الحاســوب وعلــى الطالــب الــفي يخفــق فــي النجــا  بهــفا

 خارج خطته الدراسية.

 ساعة معتمدة( 24متطلبات الكلية )ثانيًا: 
 

 ساعة معتمدة(   15متطلبات الكلية اإلجبارية )أ. 

 اسم المادة  رقم المادة 
ساعة 
 معتمدة 

متطلب 
 سابق 

 العالمة 

  0114101 3 فن الكتابة والتعبير  0110111

  ---- 3 والحوار فن الخطابة  0110113

  --- 3 المكتبة العربية والمعاجم  0110280

  ---- 3 مدخل إلى علم االتصال  0111140

  ---- 3 مناهج البحث  0111160
 
 

 معتمدة( اتساع 9متطلبات الكلية االختيارية )ب. 
 

ساعة  اسم المادة  رقم المادة 
 معتمدة 

متطلب 
 سابق 

 العالمة 

  --- 3 تفوق النص األدبي  0110112

  --- 3 تنمية وتنظيم المجتمع  0115115

  ---- 3 مهارات التفكير  0111117

  ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

  ----- 3 الموهبة والتفوق  0170254

  ---- 3 ثقافة جمالية  0180360

  ---- 3 تاريخ الفن العالمي  0190473


