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 منّسق المادة  .18

 البريد اإللكتروني طريقة التواصل، مواعيد التواصل،  ، رقم الهاتف،لرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتبا

 

 مدرسو المادة  .19

 الرجاء إدراج ما يلي:  

 Dr. Amani Al-Assafاالسم:  

 282:  رقم المكتب

 22476هاتف المكتب: 

Email: amani.alassaf@ju.edu.jo 

 وصف المادة  .20

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

 التنمية نظريات على والتعرف الزراعية، التنمية في ودورها الريفية التنمية تعريف الى تهدف انها. للتنمية األساس ي املفهوم تطوير على الطالب مساعدة  إلى املادة  تهدف

  وانواع الريفي واملجتمع والثقافة املتكاملة، الريفية التنمية واستراتيجية  الريفية، التنمية ومفاهيم نظريات  ومعرفة واسبابه،  الريف في التخلف ومظاهر والتخلف،

  وتعريف ومجاالتها، التنمية برامج وأهداف الريفي، املجتمع تنمية وومبادئ التنمية، اهداف تحقق التي والعناصر الريفي، املجتمع وخصائص الريفية، املجتمعات

  خطوات على والتعرف وانواعها، الشعبية املشاركة وتعريف التنمية، برامج عليها ترتكز  التي االساسية واملبادئ  الريفي، املجتمع في وعوائقة وعوامله االجتماعي التغير 

 الريفية التنمية في الفعال  االتصال واساسيات فيها، التنموي  الخصائي ا ودور  التعلم
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 األهداف:  - أ

 . ووظائفه  واهدافه وفلسفته تعريفة حيث من الريفية بالتنمية الطالب وعي.  1

 . الريفية المجتمعات وخصائص  والتخلف التنمية بنظريات الطالب معرفة  وزيادة تطوير.  2

 ..عليها ترتكز التي االساسية والمبادئ واهدافها التنمية ببرامج الطالب توعية. 3

 . الريفية التنمية في االتصال واساسيات التعلم وخطوات الشعبية  والمشاركة االجتماعي والتغير  الثقافة بمفهوم الطالب تعريف. 4

 الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن:نتاجات التعلّم: يتوقع من  - ب

 نتاجات تعلّم البرنامج          

  

 نتاجات تعلم المادة

 

 

االستغالل   (5
االمثل للموارد  

اإلنتاجية لتحقيق  
التنمية المستدامة  
واألمن الغذائي  

واقتصاديات  
 .البيئة

 

 تنمية (7)
مهارات أساسية  

في األدارة  
والتخطيط  

للقطاع  
الزراعي،  

ومشاريع التنمية  
 الريفية 

 التنمية في ودورها وأهميتها ، الريفية للتنمية أساسي فهم تطوير. 1 أ.المعرفة والفهم:

 . الزراعية

  

   المجتمعات  في والتخلف التنمية بين العالقة فهم.  2 :والفهم   المعرفة.أ

  التنمية احداث وامكانية وثقافتها الريفية المجتمعات  فهم في التوسع.3 :والفهم   المعرفة.أ

 فيها

  

   فيها التنموي االخصائي وودور التعلم  خطوات  تحديد. 4:والفهم   المعرفة.أ

معرفة خطوات التعلم واالتصال  . 1: والمعرفية  والتحليلية الفكرية المهارات ب.

 . والبرامج التنموية ودور االخصائي التنموي فيها

  

التنمويين والدور المجتمع دور    شرح.  2:  والمعرفية  والتحليلية الفكرية المهارات ب.

 .من خالل المشاركة الشعبية في البرامج التنموية

  

يعرف التنمية ويحدد  . 1 :والعملية  المهنية المهارات الموضوع  في محددة مهارات. ج

 خصائص المجتمع الريفي

  

ادراك اهمية المشاركة  .2:والعملية  المهنية المهارات الموضوع  في محددة مهارات. ج

 الشعبية في البرامج التنموية

  

االتصال الفعال   وصف .  3:والعملية  المهنية المهارات الموضوع  في محددة مهارات. ج

 في التنمية الريفية

  

 للمجتمع واالقتصادية االجتماعية البيئة فهم. 1  :للنقل   والقابلة العامة  المهارات. د

 الريفي

  

  ومتخلفة متقدمة مابين المجتمعات ووصف تحديد. 2  :للنقل   والقابلة العامة  المهارات. د

 . التنمية تحقيق في الفعالة مشاركتها ومدى خصائصها خالل من
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 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها  .22

 االسبوع

 املحاضرة 

 املوضوع 

نتاجات 

م 
ّ
التعل

املستهدفة  

 للمادة 

*أساليب  

التدريس)وجاهي، 

 مدمج، إلكتروني كامل(

متزامن/غير  املنصة 

أساليب  * متزامن

 التقييم
 املصادر/املراجع 

1 
1.1 

 التنمية تعريف

  في ودورها الريفية

 الزراعية  التنمية

 Microsoft مدمج 1أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

1.2 

 التنمية تعريف

  في ودورها الريفية

 الزراعية  التنمية

 Microsoft مدمج 1أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

1.3 

 التنمية تعريف

  في ودورها الريفية

 الزراعية  التنمية

 Microsoft مدمج 1أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

2 
2.1 

  نظريات  على التعرف

 والتخلف التنمية

 Microsoft مدمج .  1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

2.2 
  نظريات  على التعرف

والتخلف التنمية  

 Microsoft مدمج 1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

2.3 
  نظريات  على التعرف

والتخلف التنمية  

 Microsoft مدمج 1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

3 
3.1 

  مظاهرالتعرف على 

  الريف في التخلف

 واسبابه

 Microsoft مدمج 1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

3.2 

  التعرف على مظاهر

  الريف في التخلف

 واسبابه

 Microsoft مدمج 1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 االول  الفصل 

3.3 

  التعرف على مظاهر

  الريف في التخلف

 واسبابه

 Microsoft مدمج 1د  -2أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 االول  الفصل 

4 

4.1 

  ومفاهيم نظريات

 الريفية التنمية

 Microsoft مدمج ،2،3 أ.

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   
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4.2 

  ومفاهيم نظريات

الريفية التنمية  

 Microsoft مدمج ،2،3أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

4.3 

  ومفاهيم نظريات

الريفية التنمية  

 Microsoft مدمج ،2،3أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

5 

5.1 

 التنمية استراتيجية

 املتكاملة  الريفية

 Microsoft مدمج ،2،3أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

5.2 

 التنمية استراتيجية

املتكاملة  الريفية  

 Microsoft مدمج ،2،3أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

االول  الفصل   

5.3 

 التنمية استراتيجية

املتكاملة  الريفية  

 Microsoft مدمج ،2،3أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 االول  الفصل 

6 

6.1 

  واملجتمع الثقافة

 الريفي 

 Microsoft مدمج 2،3،4 أ.

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الثالث  الفصل 

6.2 

  واملجتمع الثقافة

 الريفي 

 Microsoft مدمج 2،3،4أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

6.3 

  واملجتمع الثقافة

 الريفي 

 Microsoft مدمج 2،3،4أ. 

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

7 

7.1 

 املجتمعات انواع

 الريفية 

 2،3،4أ. 

 2د

 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

7.2 

 املجتمعات انواع

 الريفية 

 2،3،4أ. 

 2د

 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

 مشاركة

   تقرير 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   
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7.3 
 املجتمع خصائص

 الريفي 

 Microsoft مدمج 2،3،4أ. 

Teams 

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل تقرير  متزامن

الثالث  الفصل   

 االسبوع 

 املحاضرة 

 املوضوع 

م 
ّ
نتاجات التعل

املستهدفة  

 للمادة 

أساليب 

التدريس)وجاهي، 

مدمج، إلكتروني  

 كامل(

متزامن/غير  املنصة 

 متزامن
 املصادر/املراجع  أساليب التقييم *

8 
8.1 

- ج 1د  -2أ.  التنمية  اهداف تحقق التي العناصر

 2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثاني  الفصل   

8.2 
- ج 1د  -2أ.  التنمية  اهداف تحقق التي العناصر

 2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثاني  الفصل   

8.3 
- ج 1د  -2أ.  الريفي  املجتمع تنمية مبادئ

 2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثاني  الفصل   

9 
9.1 

الريفي  املجتمع تنمية مبادئ - ج 1د  -2أ.  

 2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثاني  الفصل   

9.2 
الريفي  املجتمع تنمية مبادئ - ج 1د  -2أ.  

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثاني  الفصل   

9.3 
- ج 1د  -2أ.  ومجاالتها التنمية برامج أهداف

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الثاني  الفصل 

10 
10.1 

 وعوامله االجتماعي التغير  تعريف

 الريفي  املجتمع في وعوائقة

ب   -2،3،4 أ.

1 
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الخامس  الفصل 

10.2 
 وعوامله االجتماعي التغير  تعريف

الريفي  املجتمع في وعوائقة  

ب   -2،3،4أ. 

1 
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الخامس  الفصل   

10.3 
 وعوامله االجتماعي التغير  تعريف

الريفي  املجتمع في وعوائقة  

ب   -2،3،4أ. 

1 
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الخامس  الفصل   

11 
11.1 

 عليها ترتكز التي االساسية املبادئ

 التنمية  برامج

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الثالث  الفصل 
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11.2 
 عليها ترتكز التي االساسية املبادئ

التنمية  برامج  

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

11.3 
 عليها ترتكز التي االساسية املبادئ

التنمية  برامج  

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

12 
12.1 

- ج 1د  -2أ.  ا وانواعه الشعبية املشاركة تعريف

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

12.2 
وانواعها  الشعبية املشاركة تعريف - ج 1د  -2أ.  

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

12.3 
وانواعها  الشعبية املشاركة تعريف - ج 1د  -2أ.  

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الثالث  الفصل   

13 
13.1 

  ودور  التعلم خطوات على لتعرفا

 فيها  التنموي  االخصائي

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الرابع  الفصل 

13.2 
  ودور  التعلم خطوات على التعرف

فيها  التنموي  االخصائي  

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الرابع  الفصل   

13.3 
  ودور  التعلم خطوات على التعرف

فيها  التنموي  االخصائي  

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الرابع  الفصل   

14 
14.1 

 التنمية في الفعال االتصال اساسيات

 . الريفية

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الرابع  الفصل   

14.2 
 التنمية في الفعال االتصال اساسيات

. الريفية  

- ج 1د  -2أ. 

 1، ج2، ج1
 Microsoft مدمج

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

الرابع  الفصل   

14.3 
 التنمية في الفعال االتصال اساسيات

. الريفية  

 Microsoft مدمج 

Teams 

تحان و ام متزامن 

   تقرير  مشاركة

  ، املحلي املجتمع تنمية دليل

 الرابع  الفصل 
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 . أساليب التقييم  23

 التقييم واملتطلبات التالية: يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم املستهدفة من خالل أساليب 

م  املوضوع  العالمة أسلوب التقييم
ّ
نتاجات التعل

 املستهدفة للمادة 

 املنصة  االسبوع

 وجاهي   12/12/2021   30 امتحان نصف الفصل 

اسبوعيا اعتبارا من     10 تقرير حالة دراسية 

15/12/2021 

 وجاهي  

 جاهي    10 مناقشة و مشاركة 

      

      

      

      
 

 متطلبات المادة  .24

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على املنصة اإللكترونية املستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة  .25

 سياسة الحضور والغياب  -أ

 الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت املحدد -ب

 السالمة والصحةإجراءات  -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي  -د

 إعطاء الدرجات  -ه

 الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة  -و

 المراجع .26

 الكتب املطلوبة، والقراءات واملواد السمعية والبصرية املخصصة:   -أ

1898االجتماعية، للشؤون العامة االدارة  تونس،  العربي، الوطن غي الريفية  املحلية املحلية املجتمعات تنمية العربية، الدول  جامعة . 
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 .1978 عمر، محجوب تشامبر،ترجمة روبرت أوائل، االواخر وضع الريفية، التنمية

 الكتب املوص ى بها، وغيرها من املواد التعليمية الورقية واإللكترونية.  -ب

 معلومات إضافية .27 
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