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 جامعة فيالدلفيا
اآلدابكلية   

. دراسات التنمية  قسم   
. 2014/2015 / السنة الدراسية األول الفصل الدراسي  

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

التنموياالتصال  :المــادةن اعنو  (1شعبة ( 0115342     :المــادةرقم  

بكالوريوس :مستوى المادة 0111140 المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

3 عدد الساعات المعتمدة: 12.45 – 11.15 نر  (1) شعبةوقت المحاضرة  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 الرتبة األكاديمية االسم
 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

مساعدأستاذ  ا د.محمد ناصر الخوالده كلية اآلداب -   
 1 1.00 – 10.00حثم 

      11.00– 10.00نر
nasser9797@gmail.com 

 

  :المادةوصف 
تتناول املادة دور االتصال يف العملية التنموية، وذلك من خالل التعرف على اسرتاتيجيات التنمية ومدى       

استخدامها لالتصال ونظرياته يف التأثري على اجملتمع ، والتعرف على بعض جتارب اإلعالم التنموي ومعرفة  وظائف 

ات وتأثريات وسائل اإلعالم يف التنمية املستدامة وطرق إعداد احلمالت اإلعالمية ومواثيق ووثائق التنمية واستخدام

 العربية والعاملية .

 :أهداف املادة

 تنمية قدرات ومهارات الطلبة يف جماالت االتصال التنموي. .1

املستدامة يف اجملتمعات  االتصال التنموي والتعرف على  دوره واستخداماته  يف التنميةمفهوم  وضيحت .2

 العربية.

يف خطط واسرتاتيجيات التنمية املستدامة   ودورها التنموي اجلماهريياالتصال . فهم العالقة بني وسائل  .3

 .اجملتمع و كيفية التفاعل بينهمايف 

التنمية يف  اجلماهريياالتصال حتقيق القدرة التحليلية و االستنتاجية و النقدية جتاه دور وسائل  .4

 .ملستدامةا

 التعرف على الطرق الفعالة يف إعداد وتنفيذ احلمالت االتصالية  التنموية .5
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 مكونات املادة: 

 الكتب املقررة:  .1

الربكة للنشر والتوزيع، عمان صبع, دار أ, صاحل أبو """والتنمية املستدامة يف الوطن العربي "االتصال .أ 

 .2009،  1ط.

 6الربكة للنشر والتوزيع، عمان ط.صبع, دار أ, صاحل أبو "تمعات املعاصرةواإلعالم  يف اجمل "االتصال .ب 

 ،2010. 

 :املواد املساندة .2

ملصادر خمتلفة وتعلن  اإلنرتنتصوتية وفيديو مباشرة من  أشرطةأشرطة فيديو، أشرطة صوتية(: ) .أ 

  يف حينها.

االعالن ‘ن احلق يف التنمية إعال ‘وثائق التنمية العربية والعاملية مثل:األجندة الوطنية األردنية  .ب 

تقارير التنمية ‘احلق يف التنمية  ‘االعالن االسالمي للتنمية املستدامة  ‘العربي للتنميةاملستدامة

 العربية 

 زيارات ملؤسسات تنموية  .ج 

بوسائل االتصال اجلماهريي استخداماتها  يف  ذات صلة .. اخل : الدوريات. )الكتب،القراءات اإلضافية  .د 

 .من خالل القائمة أدناه لكل طالب حينهوستحدد يف املستدامة التنمية 

 أساليب التدريس:

دراسة و حتليل مصادر من وسائل االتصال اجلماهريي لتطبيق ما يدرس نظريا على ارض الواقع حبيث يتم فهم دور 

 ه احمليطة. يف عكس اجتاه الرأي العام جتاه ظروفه الثقافية و بيئت أواالتصال اجلماهريي يف التأثري 

 

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 

 طرق التدريس:

 حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريها
 

 م:التعل  نتاجات 

 المعرفة العلمية والفهم 
 Knowledge and Understanding  ة على فهم مكونات البيئة االتصالية ومعرفة العوامل لقدرا الطالبتزويد ، و

 مع اجملتمع الذي يعيش فيه. لفيها، من أجل فاعلية أكثر للتواصاملؤثرة 

 

 )المهارات العقلية )القدرة على التفكير والتحليل 
 أهميية مين إدراك   الطاليب من دراسة املادة سييتمكن   االنتهاءبعد    Cognitive skillsاألفكار مهارات اإلدراك وحماكاة 

 عات العربية.يف اجملتم يف التنمية املستدامة  بشكل فعال استخدامه االتصال وطرق 

 )مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية 
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  مع املصادر واألشخاص( مهارات االتصال والتواصل األكادمييCommunication skills ) ، تنمية وتهدف إىل

 Practical   and/ or Professional Skills (Transferable) كادمييألي ويري امهارات االتصال والتواصل األكادمي

Skills) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

 
  :تنمية املهارات التالية 

 اإلقناع .أ 

 فظي والكتابيالتواصل الل .ب 

 وتاثرياتها االتصالية ومكوناتها وخصائصها العمليةفهم  .ج 

 ونقده ى ليل للمحتوتحالقدرة على ال .د 

  .خلدمة التنمية املستدامة يف الوطن العربي عاجملتم طرق التأثري وسائل اإلعالم   يف رفة مع  .ه 

 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة 
 

 حبثية. تقارير و/أو أحباث قصرية و/أو مشاريع 

 على األقل(. 2) امتحانات قصرية 

 دد أثناء الفصل(.)حت واجبات 

 يتم االتفاق عليها مع الطلبة(تقديم شفوي لألحباث والتقارير( 

 حسب التقويم اجلامعي( امتحانات فصلية ونهائية( 

 اختبارات قصيرة 

 واجبات دراسية 
 

 االمتحان النهائي 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

لنهائياالمتحان ا  40 

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 
والبحيوث   ميع مراعياة األمانية العلميية يف كتابية التقيارير       أسيلوب التوثييق  إكساب الطالب وتعليمه وتدريبه عليى  

 . واالقتباس وتوثيقها علميًا

  ،دور اإلتصال واإلعالم في التنمية الشاملة، بحث نظري وميداني، د. اسكندر الديك، د. محمد مصطفى األسعد

 .1993الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ،مقدمة عامة، األكاديمية العربية للعلوم،  –المجلد األول  الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة

EOLSS   م. 2006 -هـ 1427الطبعة االولى  -ناشرون واليونسكو 

 

 

 

 حقوق الطبع والملكية 

 إسناد احلقوق الفكرية ألصحابها. 

 تجنب االنتحال 

  االبتعاد عن السطو األكادمييPlagiarism. 

 الدراسي على أسابيع الفصل المادةتوزيع مواضيع 
 

 الدراسيةالواجبات 
وأوقات تسليمها والتقارير   

األساسية  المواضيع
 والمساندة التي ستغطى

 األسبوع

الفصييل األول: مفيياهيم التنمييية  

 د. حيدر إبراهيم  /واسرتاتيجياتها 
(1) 

 :الفصل األولالباب الثاني  

إسرتاتيجية التنمية يف العامل 

 د. يوسف صايغ /العربي

 -76-59ة التنمية  اسرتاتيجي

              صفحة

(2 ) 

األول الفصل اخلامس :حنو  الباب 

 /نهج عربي جديد للتنمية 

( 56-41صاحل )د.  

(3) 

  :الباب الثالث الفصل األول 

  وظائف االتصال

 وواستخداماته .

-139 تأثريات وسائل  االتصال.

146- 

156-146 

(4) 

لثاليث  الفصيل اخلييامس:   ا البياب  

 /اإلعييالم  والتنمييية  إشييكالية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

 238- 219والعلوم

(5) 

الفصييل الثيياني: االتصييال ودوره  فرتة االمتحان األول  

 /املفقييود يف التنمييية الشيياملة   

   صاحل أبوأصبعد.

(6) 

 االمتحان األول

الفصل الرابيع :ويوذج االنيدماج     

 /التبيييادلي لالتصيييال التنميييوي

 218-193  صاحل أبوأصبعد.

(7) 

الفصل الرابيع :ويوذج االنيدماج     

 /التبيييادلي لالتصيييال التنميييوي

   صاحل أبوأصبعد.

(8) 

الفصيل الثاليث:دور    الباب الثاني 

األجنييدة الوطنييية  األردنييية  يف  

اللجنة الوطنية لألجندة -التنمية 

(9) 
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 118-95 الوطنية

الباب الرابع الفصل األول؛ اإلعالن  

 سالمي للتنمية املستدامةاإل
(10) 

الفصييل اخلييامس:  البيياب الثيياني فرتة االمتحان الثاني

اإلعييييييالن العربييييييي عيييييين  

جمليييس وزراء شيييؤون /التنميييية

 لعربا التنمية والتخطيط

(11) 

 االمتحان الثاني

االصيطياد يف  :  الفصل السيادس  239-256

صاحل د. /    اإلعالم  ووذج مقرتح

   أبوأصبع

(12) 

 (13) خطة حلملة تنمويةاعداد  

 (14) مراجعة لوثائق التنمية الدولية 

عرض التقارير  وخطط احلمالت  / / 

اإلعالمية التنموية   
(15) 

 نموذج امتحان )اختياري(
مراجعات عامة   فرتة االمتحان النهائي       

 للمادة.

 التحضري لالمتحان النهائي.

(16) 

 االمتحان النهائي

 

 
 

 لدراسة المادة  الوقت المتوقع
 

 الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة .                  هليمعدل ما يحتاج إ
 

 )المواظبه( سياسة الدوام

مممن  %(15)إذا غماب الطالمب أكثمر ممن وممن مجمموا السماعات المقمررة للمممادة.  %(15)ال يسمم  للطالمب بالتبيمب أكثمر مممن 

عميمد الكليمةي يحمرن ممن التقمدن لنمتحمان النهمائي  مادة دون عذر مرضمي أو قهمري يقبلمهمجموا الساعات المقررة لل
ا كان البياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التمي تطمر  أما إذوتعتبر نتيجته في تلك المادة)صفراً(ي 

 . علية أحكان االنسحاب المادة ي يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق

 عـالمراج
 الكتب

 والدوريات التالية : الكتيييييييييييباملوضوعات املذكورة أعاله إىل ميكن الرجوع يف 

  األردن الذي نريد، المجلد األول، دائرة المطبوعات والنشر، 2015-2006األجندة الوطنية ،

2005/10/2465. 

  1988الفكر العربي، الطبعة الرابعة، القاهرة  اإلعالم والتنمية، د. محمد سيد محمد، دار. 

  أي مستقبل للبلدان المتنامية في ضوء التحوالت التي تترتب عن العولمة ؟،أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة

 (2002الرباط ) –، مطبعة المعارف الجديدة 2001/نوفمبر ،14-12"الدورات"، 

 ل الواقع البيئي في الوطن العربي، تأليف د. أسامة الخولي، البيئة وقضايا التنمية والتصنيع، دراسات حو

 .2002سبتمبر 

  التنمية حرية ، مؤسسات حرة وغنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر، تأليف امارتيا صن،  ترجمة شوقي

 .2004جالل، مايو 

  ،2006-2004خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

  ،دور اإلتصال واإلعالم في التنمية الشاملة، بحث نظري وميداني، د. اسكندر الديك، د. محمد مصطفى األسعد

 .1993الطبعة األولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

 ( محمد عبد القادر أحمد، منشورات وزارة الثقا314دور اإلعالم في التنمية، سلسلة دراسات ،) ،فة واإلعالم

 .1982دار الرشيد للنشر ، العراق 

  (، رؤى ووجهات نظر في قضية التطور والتغيير االجتماعي، تأليف ج. تيمونز 1من الحداثة إلى العولمة )ج

 .2004روبيرتس وإيمي هايت، ترجمة سمر الشيشكلي، نوفمبر 

 تغيير االجتماعي، تأليف ج. تيمونز (، رؤى ووجهات نظر في قضية التطور وال2من الحداثة إلى العولمة )ج

 .2004روبيرتس وإيمي هايت، ترجمة سمر الشيشكلي، مراجعة محمود ماجد عمر ،  ديسمبر 

  مقدمة عامة، األكاديمية العربية للعلوم،  –الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد األول

EOLSS   م. 2006 -هـ 1427الطبعة االولى  -ناشرون واليونسكو 

  1992وسائل اإلعالم وأثرها في المجتمع العربي المعاصر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس. 

  وسائل اإلعالم والتنمية االجتماعية، د. شاهيناز محمد طلعت ، الطبعة الثانية ، مكتبة األنجلو المصرية، مطبعة 
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 .1986جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجالت العلمية
 

 املتخصصة يف اإلعالم  واالتصال والتنمية. الدوريات العلمية ، 

 يوجد في الوطن العربي مجالت محدودة تعالج قضايا االتصال ومنها :

 تونس. –احتاد اإلذاعات العربية  –العربية ات اإلذاع 

  ونس.ت –إعالم جامعة الدول العربية  –اإلعالم العربي 

  دمشق. –املركز العربي للدارسات اإلسالمية  –الدراسات اإلعالمية 

  تونس. –اجلامعة التونسية  –حبوث االتصال 

  الرياض. –تلفزيون اخلليج 

  تونس. –اجمللة التونسية لعلوم االتصال 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:2130498

8~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html 

http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=5 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/News.aspx?ArticleId=59 

http://www.un.org/en/development/desa/index.html?utm_source=redirect&utm_medium=online&utm_campaign=r

edirect 

http://www.un.org/esa/dsd/ 

http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docucsd_18.shtml 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ar/ 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:21304988~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:21304988~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=5
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/default.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/News.aspx?ArticleId=59
http://www.un.org/en/development/desa/index.html?utm_source=redirect&utm_medium=online&utm_campaign=redirect
http://www.un.org/en/development/desa/index.html?utm_source=redirect&utm_medium=online&utm_campaign=redirect
http://www.un.org/esa/dsd/
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docucsd_18.shtml
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/ar/

