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وصف المساق

وصف مساق نظريات التنمية السياسية

تتناول دراسة هذه المااد العدياد مان المهااهيم والمصالححا لحتعبيار نان ال ااهر مثا التنمياةا التحادياا التلاورا
التقدما التغيير وغيرهاا وهي تمث من ومة متكامحة لموضوع واحد وفي مرححاة تارخيياة مار بااا ال اعو األوربياة
بعد الحر العالمية الثانية .وقد برز المهاوم نحى مستوى نحم االقتصاد ثام انتقا إلاى ناالم السياساة مناذ ساتينا

القاارن الع اارخن نح اى أيااد رواد لجنااة السياسااا المقارنااة التااي أيرج ا سحسااحة فااي ساابعة مجحاادا تحا نن اوان
التنميااة السياسااية .ثاام وصااف و اارن الن رخااا المتعحقااة بالتنميااة السياسااية وكااذا تحديااد أزمااا التنميااة السياسااية

والمداي الن رخة لدراستاا .وهذا المساق يعتبر من المساقا المتقدمة في دراسة العحوم السياسية.

أهداف المساق

 .1التعرف نحى أ كال التنمية السياسيةا وكيهية تحقيق التنمية السياسية المستدامة.
 .2التعرف نحى لبيعة نمحيا التنمية ومدى ترابلاا.

 .3إلالع اللحباة نحاى أحادا الن رخاا فاي دراساة التنمياة السياسايةا ساوا ماا يتعحاق منااا بمنااهج البحاا
ولرق الدراسة المستيدمة في فام موضوع التنمية السياسية ال امحة.

 .4تمكين اللال من التعرف نحى مراكز القو والضعف في الن م السياسية العربية والدولية.
 .5تمكين اللال

من إدراك أوجه االيتالف والت ابه بين األن مة السياسية كافة.

 .6تنمية مقدر اللال نحى النقاش والتححي النقد ا وابدا رأيه فيما يحيط به من تجار تنموية.

أسالي التدرخس:

 .1المحاض ار التي ستحقى نحى اللحبة بمعدل ثالا سانا أسبونياً لوال الهص .

 .2التحضير والم اركة يالل الهص الدراسي وبصور فانحة في الحوا ار والنقا ا .
 .3مناق ة اللحبة لحنقاط المثار أثنا التدرخس ووضع ححول لاا.

 .4األبحاا وأوراق العم المتيصصة في إحدى الموضونا المتعحقة بمهردا المساق.

ميرجا المساق:
1

 .1إكسا اللال القدر نحى القيام بتححي ونقد التجار التنموية الميتحهة.
 .2فام وادراك مضمون ن رخا التنمية السياسية ومهرداتاا.

 .3القدر نحى تحديد وحد ومستوى التححي المستيدم في فام التجربة التنموية السياسية.

 .4تركيز االهتمام نحى أزما التنمية السياسية ذا اللابع الياص وتحديداً في البحدان العربية.
 .5إدراك لبيعة العالقة بين المساق وبقية فروع العحوم السياسية األيرىا مث  :الن رخاة السياسايةا العالقاا
الدوليةا الحركا واألح از السياسية ومجمونا الضغط وال أر العام.

محتوى المساق

األسبوع األول والثاني :المهاوم واليصائص
.1

اليصائص الم تركة لدول العالم الثالا.

.3

مهاهيم ومصلححا .

مؤ ار تقسيم العالم.

.2
.4

غايا التنمية السياسية.

.6

أزما التنمية السياسية.

يصائص التنمية السياسية.

.5

تصنيف ك من ألموند ولوسيان با

.7

األسبوع الثالث :مقاربا ومداي دراسة التنمية السياسية
 .1مقاربة باجناام.

 .2مقاربة لوسبان با .
 .3مقاربة أورجنسكي.
 .4المدي التلور .

 .5المدي المعيار .
 .6المدي التححيحي

األسبوع الرابع والخامس :ن رخا التنمية السياسية
أ-

الحاجة لوضع ن رخة.

-

ن رخة مراح النمو.

-

ن رخة التحديا (العصرنة).

ا-
ج-

الن رخة اإلمبرخالية.

ن رخة التبعية.

األسبوع السادس والسابع :المن ور اإلسالمي لحتنمية السياسية


جوهر موضوع التنمية.
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مصلحح التنمية السياسية.



اتجاها المهكرخن المسحمين.



التأصي لمهاوم الحضار .





المن ور الحضار اإلسالمي.
مهاهيم اإللار التنموية

غايا مجتمع االستيالف والعمران الب ر .

األسبوع الثامن :الم اركة السياسية في الن م الحيبرالية
األسبوع التاسع :الم اركة السياسية في اإلسالم

األسبوع العاشر :الن ام الحيبرالي العحماني وسماته
األسبوع الحادي والثاني عشر :النيبة السياسية


تقديم



المهاوم الكالسيكي لحنيبة.




اتجاها ن رخة النيبة.

أنماط النيبة ودورها.

األسبوع الثالث والرابع عشر :الثقافة والتن ئة السياسية
 .1الثقافة السياسية.

المهاوم واألبعاد.

 .2التن ئة السياسية.

المهاوم والمؤسسا .

األسبوع الخامس والسادس عشر :دراسة نقدية في أد التنمية السياسية
 .1النموذج الحيبرالي.
 .2النموذج ال يوني.
 .3النموذج العسكر

معايير التقييم

البند

نسبة العالمة المئوية

االمتحان النصهي

% 30

حضور ونقاش

% 10

ورقة نم فصحية

% 10
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االمتحان الناائي

% 50

العالمة الناائية

% 100

خامساً :مراجع الدراسة:
المراجع العربية
 .1القرآن الكرخم.

 .2كت الحديا والسير النبوية.

 .3نحى يوسف ال كر ا الوسيط في األن مة السياسية المقارنةا ط1ا نمان :مؤسسة دار صادق الثقافيةا 2212
 .4إسماني صبر نبد هللا .العر والعولمة :العولمة واالقتصاد والتنمية العربيةا بيرو  :مركز دراسا الوحد العربياةا
.1991

 .5نبد المنعم الم ّ اط .التنمية السياسية في العالم الثالاا العين :مؤسسة العين لإلنالنا .1911
 .6نحااى يحيهااة الك اوار  .همااوم الاانهط وقضااايا التنميااة فااي اليحاايج العرباايا الكوخ ا  :كا مااة لحن اار والترجمااة والتوزخااعا
.1915

 .7فامي صالن الصاو  .التعددية السياسية في الدولة اإلسالميةا القاهر  :دار اإلنالم الدوليا ط1ا .1992
 .1جابر قميحة .المعارضة في اإلسالم بين الن رخة والتلبيقا القاهر  :الدار المصرخة الحبنانيةا ط1ا .1991
 .9أحمد العوضي .حكم المعارضة واقامة األح از السياسية في اإلسالما نمان :دار النهائسا ط1ا .1992
 .12محمد نمار  .اإلسالم والتعددية :االيتالف والتنوع في إلار الوحد ا القاهر  :دار الر ادا ط1ا .1994
 .11محمد سحيم العوا .الهقه اإلسالمي في لرخق التجديدا بيرو  :المكت اإلسالميا .1991

 .12إباااراهيم العسااا  .التنمياااة فاااي اإلساااالم :مهااااهيما منااااهجا تلبيقاااا ا بيااارو  :المؤسساااة الجامعياااة لحدراساااا والن ااار
والتوزخعا .1996

 .13نبد الحق ال كير  .التنمية االقتصادية في الناج اإلسالميا قلر :مؤسسة اليحيج لحن ر واللبانةا .1911
 .14إبراهيم حسن .دراسا في التنمية والتيليط االجتمانيا القاهر  :دار المعرفةا .1995

 .15جالل نبد هللا معو ..أزمة الم اركة السياسية في الولن العربيا المستقب العربيا العدد 55ا 1913ا ص.121
 .16بوتومور .الصهو والمجتمعا ترجمة :محمد الجواهر وآيرخنا القاهر  :دار الجي لحلبانةا .1912

 .17إسماني نحي سعد .المجتمع والسياسة :دراسا ن رخة وتلبيقيةا اإلسكندرخة :دار المعرفة الجامعيةا .1913
 .11إسماني صبر مقحد .العالقا السياسية الدولية :دراسة في األصول والن رخا ا الكوخ  :دار السالس ا .1915

 .19نبد اليالق نبد هللا .التبعية والتبعياة السياسايةا بيارو  :المؤسساة الجامعياة لحدراساا والن ارا  ,1916ص -12
.112

 .22السيد نبد الملح غانم .دراسة في التنمية السياسيةا القاهر  :مكتبة ناضة ال رقا .1911

 .21نهين نبد المنعم مسعد .األقحيا واالستقرار السياسي في الولن العربيا القاهر  :مركز البحوا والدراسا السياسايةا
.1911

 .22نباس ر د العمار  .إدار األزما في نالم متغيرا القاهر  :مركز األهرام لحترجمة والن را .1993
 .23السيد نحيوه .إدار األزما ا القاهر  :سج العر ا .1997

 .24فكر أحمد سنجر .الن م السياسية في الدول الناميةا مراكش :الملبعة اإلقحيميةا .1914
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