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 ةيسايس مو لع مسقتوصيف المقررات الدراسية 

 سياسيةعلوم  القسم العلمي 

 مبادئ العلوم السياسية اسم المقرر

 151 رقم المقرر 

 بكالوريوس (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 ساعات 3 عدد الساعات

 التوجد (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 

 (ة عامةنظ)لتعريف بالمقرر 

مبادئ العلوم السياسية هي إحدى المواد اإللزامية األساسية المقررة على طلبة كلية االقتصاد بأقسامها المختلفة وتحمل        

وهي مادة أساسية في قسم العلوم السياسية ،وتتعرض المادة لجملة من المفاهيم والظواهر السياسية بصورة ( 151)الرقم 

 .لدارس المبتدئ أو ذاك الراغب في التخصص في مجال علم السياسة مستقبالواضحة وميسرة،تكون في متناول القارئ وا

 

 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

  1 التعريف بالعلوم السياسية وتطورها

  2 التنشئة السياسية

  3 الرأي العام

  4 المدني واألحزاب السياسيةالمجتمع 

  5 الدولة

  6 الهيئة الحاكمة

  7 ممارسة السلطة

  8 العالقات السياسية الدولية

  9 السياسة الخارجية

  11 التنظيم الدولي

 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من دراسة المقرر

واألساسيات لمبادئ العلوم السياسية والموضوعات المختلفة التي يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب ببعض المفاهيم       

يتم دراستها في إطارها والتي تشكل في مجملها البناء المعرفي والعلمي لهذا الحقل وتمكين الطالب من متابعة سير دراسته 

 .في حقل العلوم السياسية
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 (طريقة األدوات ، األوزان)استراتيجية التقييم 

 .درجات ( 11)حضور ومشاركة 

 .درجة ( 31)امتحان جزئي  

 .درجة ( 61)امتحان نهائي 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر 

 . 2113،  8علي محمد شمبش ، العلوم السياسية ، بنغازي، ط . د – 1

 . 2116، مكتبة الشروق الدولية، ، 2حسن نافعة، مبادئ علم السياسة، القاهرة، ط. د – 2

 . 1991،مكتبة االنجلو مصرية، 9بطرس بطرس غالي ، ومحمود خيري عيسى ،القاهرة ، ط  – 3

 . 3،2111وليد عبدا لهادي العويمر ،مبادئ علم السياسة، األردن ،ط  – 4

 

 العلوم السياسية القسم العلمي 

 الجغرافية السياسية اسم المقرر

 153 رقم المقرر

 بكالوريوس (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 ساعات 3 عدد الساعات

 152 (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

مقرر الجغرافيا السياسية من المقررات اإللزامية التخصصية بقسم العلوم السياسية،ويهتم هذا المقرر بموضوع الجغرافيا       

 . السياسية ومجاالت البحث فيها وتوضيح أهمية البعد الجيوبوليتيكي فيما يتعلق بسياسات الدولة الداخلية والخارجية

 

 الفكر السياسي الحديث

 لعلوم السياسيةا القسم العلمي 

 الفكر السياسي الحديث اسم المقرر

 252 رقم المقرر 

 بكالوريوس (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 ساعات 3 عدد الساعات

 156 (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 
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 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

اإللزامية بقسم العلوم السياسية ، ويهتم هذا المقرر بتوضيح الفكر السياسي مقرر الفكر السياسي الحديث من المقررات      

 .عالم وخاصة في القارة األوربية الحديث وتأثيره في الحياة السياسية في بعض مناطق ال

 

 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

 التعريف بالفكر السياسي

 خصائص الفكر السياسي
1 

 

  2 (االتجاه نحو السلطة المطلقة )الفكر السياسي لعصر النهضة 

 :أهم مفكري العصر الحديث 

 نيكوال ميكافيلي - 1

 ديدية ايراسم - 2

 توماس مور - 3

3 

 

 :حركة اإلصالح الديني 

 مارتن لوثر - 1

 جان كالفن - 2

 جان يودان - 3

4 

 

 :فلسفة القانون الطبيعي 

 غروشيوس - 1
5 

 

 :فكرة العقد االجتماعي 

 توماس هوبز - 1

 جون لوك - 2

 جان جاك روسو - 3

6 

 

 :عصر التنوير وبروز الفلسفة الفردية 

 مونتسكيو - 1

 فوالتير - 2

 دايفد هيوم - 3

 جيرمي بنتام - 4

 جون سيتورات ميل - 5

 جون فريدرك هيجل - 6

 ماركسكارل  - 7

7 

 

 

  المصادر والمراجع األساسية للمقرر

 .جورج سباين ، تطور الفكر السياسي ، دار المعارف ،القاهرة  – 1

محمد عرب، تاريخ الفكر السياسي ، بيروت ن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : جان جاك شولفييه ، ترجمة  – 2

،1985 . 

 .  1985مرسيل بريلو ،تاريخ األفكار السياسية ن بيروت ، الدار األهلية للنشر والتوزيع ،  – 3
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 السلطة والتحول الديمقراطي

 العلوم السياسية القسم العلمي 

 السلطة والتحول الديمقراطي اسم المقرر

 256 رقم المقرر 

 بكالوريوس (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 ساعات 3 الساعاتعدد 

 252 (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

مقرر السلطة والتحول من المقررات اإللزامية التخصصية بقسم العلوم السياسية ، ويهتم هذا المقرر بدراسة      

 . الديمقراطية واألفكار التي قامت حولها وكيفية ممارستها عبر تاريخ نشأة الدولة

 علم االجتماع السياسي

 العلوم السياسية القسم العلمي 

 علم االجتماع السياسي اسم المقرر

 155 رقم المقرر 

 بكالوريوس (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 ساعات 3 عدد الساعات

 152 (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

مقرر علم االجتماع السياسي من المقررات اإللزامية التخصصية بقسم العلوم السياسية،و علم االجتماع السياسي هو احد       

الحقول الفرعية الهامة للعلوم السياسية  ، ويركز على فهم الظاهرة السياسية في وسطها وبيئتها االجتماعية ، ويتم التركيز في هذا 

 . ات وتشكيالت الالعبين السياسيين والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع المقرر على فهم سلوك ومعتقد
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 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

  1 التعريف بعلم االجتماع السياسي

  2 الصفوة والنخب السياسية

  3 وخصائصهمكوناته : المجتمع 

  4 عناصرها -تعريفها : الدولة 

  5 مفهوم السلطة والنفوذ

  6 العالقة بين الدولة و المجتمع

  7 مفهوم إرهاب الدولة

  8 الصفوة والطبقة

  9 مفهوم الحراك االجتماعي

  11 مفهوم المجتمع المدني

  11 مفهوم رأس المال االجتماعي

 

 (األدوات ، األوزانطريقة )استراتيجية التقييم 

 .درجات ( 11)حضور وغياب    -

 .درجة ( 21)امتحان جزئي  -

 .درجة ( 21)بحث في أحد مواضيع المادة   -

 .درجة( 51)امتحان نهائي   -

 .يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات إلعداد بحث في أحد مواضيع المادة وإجراء مناقشة عامة للطلبة حوله -

 .في أحد مواضيع المادة لمناقشة الطلبة في موضوعها تقام مائدة مستديرة -

 

 النظريات السياسية المعاصرة

 علوم سياسية القسم العلمي 

 النظريات السياسية المعاصرة اسم المقرر

 653 رقم المقرر 

 ماجستير (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 3 عدد الساعات

  (الدراسيةبأرقام المقررات )األسبقيات 
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 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

يهتم هذا المقرر بتقديم دراسة تحليلية ومعمقة للنظريات السياسية المعاصرة،وعلى وجه الخصوص المقارنة بين       

 . النظرية الليبرالية والنظرية الماركسية،واستعراض األسس التي تقوم عليها هذه النظريات

 

 للمقررالمحتويات الرئيسية 

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

 :اإلطار النظري لدراسة النظرية السياسية 

تحديد مفهوم النظرية السياسة وبعض المفاهيم *

 –الفلسفة السياسية  –العقيدة  –المذهب  –اإليديولوجية )األخرى

 (.الفكر السياسي

 .النظرية السياسية موضوع وتصنيف*

 .مناهج البحث في النظرية السياسية*

 .أهمية النظرية السياسية في حياة المجتمع*

 

1 

 

 :النظرية الليبرالية 

 .تعريف النظرية الليبرالية*

 .مصادر النظرية الليبرالية*

2 

 

 :المستوى السياسي للنظرية الليبرالية 

 .فكرة الدولة في النظرية الليبرالية*

 .السيادة في النظرية الليبرالية فكرة*

 .مفهوم الحرية والمساواة في النظرية الليبرالية*

3 

 

 :المستوى االقتصادي للنظرية الليبرالية 

 .المفهوم االقتصادي للنظرية الليبرالية*

 .حرية اإلنتاج في النظرية الليبرالية*

 .حرية التبادل في النظرية الليبرالية*

4 

 

 :للنظرية الليبرالي  المستوي االجتماعي

 .مفهوم الطبقة في النظرية الليبرالية*

 .البعد الثقافي و الحضاري في النظرية الليبرالية*

5 

 

 :النظرية الماركسية 

 .التعريف بالماركسية*

 .مصادر النظرية الماركسية*

6 

 

 :المستوى السياسي للنظرية الماركسية 

 .فكرة الدولة في النظرية الماركسية*

 .فكرة السيادة في النظرية الماركسية*

 .مفهوم الحرية والمساواة في النظرية الماركسية* 

7 

 

 :المستوى االقتصادي للنظرية الماركسية 

 .حرية اإلنتاج في النظرية الماركسية*

 .حرية التبادل في النظرية الماركسية*

8 

 

 :المستوى االجتماعي للنظرية الماركسية 

 .النظرية الماركسيةمفهوم الطبقة في *

 .البعد الثقافي في النظرية الماركسية*

9 
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 (طريقة األدوات ، األوزان)استراتيجية التقييم 

 .درجات  11حضور و نقاش 

 .درجة  21أوراق عمل 

 .درجة  21بحث 

 .درجة  51امتحان نهائي 
 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر 

 . 1991احمد امبارك ، الرأسمالية السياسية ،مالطا،دار اقرأ للطباعة والترجمة، – 1

 . 1971أنور إرسالن، الديمقراطية بين الفكر الفردي واالشتراكي،القاهرة،دار النهضة العربية ، – 2

 . 1994بكر مصباح تنيرة، تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى،بنغازي،جامعة قاريونس، – 3

 . 1992حورية توفيق مجاهد،الفكر السياسي من افالطون إلى محمد عبده ،القاهرة،مكتبة االنجلو مصرية، – 4

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع مصطلحات مختارة،مصراتة، –مصطفى عبدهللا خشيم ، موسوعة علم السياسة  – 5

 . 2114واإلعالن،

 . 2113مجموعة باحثين، الفكر السياسي الغربي األسس والنظريات، اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية، – 6

 . 1998محمد نصر مهنا،النظرية السياسية والعالم الثالث،اإلسكندرية،المكتب الجامعي الحديث، – 7

 

 مقارنةالسياسة الخارجية ال

 علوم سياسية القسم العلمي 

 السياسة الخارجية المقارنة اسم المقرر

 652 رقم المقرر 

 ماجستير (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 3 عدد الساعات

  (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

يهتم هذا المقرر بدراسة كيفية استخدام المنهج المقارن في دراسة السياسة الخارجية وذلك من حيث تطوير استخدامه        

 . وافتراضاته والمداخل المختلفة المرتبطة به والمشاكل التي تصاحب استخدامه
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 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

 .تعريف السياسة الخارجية

1 

 .133 - 7محمد السيد سليم،تحليل السياسة الخارجية،ص ص

فاضل زكي محمد،السياسة الخارجية وابعادها في السياسة 

 .34 – 19الدولية،ص ص

Eugene j.Meehan "The concept foreign policy" 

 .294 – 265ص

 17 - 8مصباح،السياسة الخارجية،صزايد عبيدهللا 

 .طبيعة السياسة الخارجية

2 

فاضل زكي محمد،السياسة الخارجية وابعادها في السياسة 

 .76 – 39الدولية،ص

The Nature of Foreign Polcy                   27ص - 

131 . 

 .الدراسة المقارنة للسياسة الخارجية
3 

1 - James N.Rosena.Comparing Foreign Policy. 

Why.What.How.                        

 .المحددات الداخلية للسياسة الخارجية

4 

. 265 – 255محمد السيد سليم،السياسة الخارجية،ص ص

 .384 – 372ص

فاضل زكي محمد،السياسة الخارجية وابعادها في السياسة 

 .115 – 99الدولية،ص  ص

 – 76زايد عبدهللا مصباح،السياسة الخارجية،ص ص

117.175 – 213. 

 .المحددات الخارجية للسياسة الخارجية
5 

 .365 – 255محمد السيد سليم،السياسة الخارجية،ص ص

 .74 – 32روي مكريدس،مناهج السياسة الخارجية،ص ص

الخارجية التوافق بين البيئة الخارجية و البيئة الداخلية في السياسة 

 .المقارنة
6 

 .هنري كيسنجر،اإلدارة الداخلية والسياسة الخارجية

 .تطبيقات

7 

فاضل زكي محمد،السياسة الخارجية و ابعادها في السياسة 

 392 - 149الدولية،ص ص

روي مكريدس،مناهج السياسة الخارجية في دول العالم،ص 

 .613 – 77ص

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر 

 . 1998محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية، – 1

 . 1989محمد مفتي ومحمد السيد سليم، جامعة الملك سعود،: لويد جنسن، تقسير السياسة الخارجية، ترجمة – 2

 . 1975ق،فاضل زكي محمد ،السياسة الخارجية وابعادها في السياسة الدولية، بغداد، مطبعة شفي – 3
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إسماعيل صبري مقلد، العالقات السياسية الدولية ، دراسة في األصول والنظريات،الكويت،منشورات ذات  – 4

 . 1985السالسل،

 1977سالم حسين البرناوي، السياسة الخارجية الليبية دراسة نظرية تطبيقية في المفاهيم واألهداف والعوامل والوسائل – 5

 . 1999العلوم االقتصادية،،بنغازي،مركز بحوث 1997 –

 التحديث والتنمية السياسية

 علوم سياسية القسم العلمي 

 التحديث والتنمية السياسية اسم المقرر

 751 رقم المقرر 

 ماجستير (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 3 عدد الساعات

  (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (عامة نظرة)التعريف بالمقرر 

يهتم هذا المقرر بدراسة وتحليل األفكار األساسية واالتجاهات الرئيسية لدراسة التحديث والتنمية والتخلف كما عبرت      

 . عنها المدارس الفكرية والمنظورات المختلفة التي ركزت على دراسة هذه القضايا

 

 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

  1 (.التنمية –الحداثة  –التحديث  –التخلف :)مقاربات مفاهيمية 

  2 (.نظريات التخلف –سمات التخلف :)التخلف

  3 .التحديث والتغير االجتماعي

  4 .مفهوم التغير االجتماعي

  5 .مفهوم التحديث

  6 .نظريات التحديث

  7 .السياسية التنمية

  8 .مفهوم التنمية السياسية

  9 .مقومات التنمية السياسية

  11 .نظريات التنمية السياسية
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 (طريقة األدوات ، األوزان)استراتيجية التقييم 

 .دراجات  11الحضور 

 .درجة  21إعداد الموضوعات والمشاركة في المناقشة 

 .درجات  11إعداد البحث 

 .درجة  41االمتحان النهائي 

 

 المصادر والمراجع اإلضافية للمقرر

 . 1981مدخل إلى سيكولوجيا اإلنسان المقهور،معهد اإلنماء العربي،بيروت،:مصطفى حجازي ،التخلف االجتماعي  – 1

 . 1992مصطفى عمر التير ،التحديث والتحضر والتنمية البشرية ،طرابلس ،منشورات أكاديمية الدراسات العليا، – 2

 . 1992عمر التومي الشيباني،التربية وقضايا التنمية والتحديث ،طرابلس،الهيئة القومية للبحث العلمي،  – 3

 . 1998دراسة نظرية،منشورات جامعة قار يونس،:نداء صادق، التخلف والتحديث والتنمية السياسية  – 4

 . 1998قراءات مختارة،منشورات جامعة قاريونس،بنغازي،:محمد زاهي المغيربي ،التنمية السياسية والسياسة المقارنة، – 5

 . 2115فتحي البعجة،علي عباس، المجتمع المدني والديمقراطية في ضوء تجارب التحديث والتنمية العربية،دار اإلبل للنشر والتوزيع،بنغازي، – 6

 . 2111الرحمن،محمد عبدالحميد، نظرية التنمية السياسية،عمان،المركز العالمي للدراسات السياسية، حمدي عبد:ترجمة – 7

 . 2117نور الدين زمزام،القوى السياسية والتنمية،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، – 8

 

 األمن القومي العربي

 علوم سياسية القسم العلمي 

 األمن القومي العربي اسم المقرر

 751 رقم المقرر 

 ماجستير (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 3 عدد الساعات

  (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

يهتم هذا المقرر بأهم القضايا المرتبطة باألمن القومي العربي،وتتبع تطوره التاريخي واهم تطبيقاته وتأثير الظروف       

 . الدولية على األمن القومي العربي
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 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

 :النظري في األمن واألمن القومي الجانب 

 .مفهوم األمن وتحوالته*

 .مفهوم األمن القومي وخصائصه*

 –األمن الجماعي  –األمن اإلقليمي : ) المفاهيم األمنية المقاربة *

 (.األمن العالمي –األمن الدولي 

1 

 

  2 .محددات األمن القومي

األمن :البعد السياسي  –البعد العسكري : )أبعاد األمن القومي 

 –األمن االقتصادي : البعد االقتصادي –( األمن الوقائي –السياسي 

البعد  –البعد االجتماعي  –( األمن المائي  –األمن الغذائي 

 .البعد البيئي –( األمن اإلعالمي –األمن الثقافي (:الثقافي

3 

 

 :شروط األمن القومي 

 .غياب التهديد الخارجي*

 .القدرة على صد العدوانامتالك *

 .إعداد خطة لألمن القومي*

4 

 

 (.التخلف  -التجزئة  :)إشكاليات األمن القومي العربي

 
5 

 

  6 .األمن القومي والسياسة الخارجية

بناء قوة ذاتية  –التماسك القومي :)مرتكزات األمن القومي العربي

 (.عربية
7 

 

  8 العربيالمتغيرات المؤثرة في األمن القومي 

 

 (طريقة األدوات ، األوزان)استراتيجية التقييم 

 . الحضور والمناقشة 

 .إعداد أوراق عمل في موضوعات المادة 

 .بحث في قضية من قضايا األمن القومي أو األمن القومي العربي بعد الموافقة 

 .إعداد ملف تجميع أوراق العمل 

 .امتحان نهائي

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر 

 .2116عبدهللا مسعود محمد ،علي عباس مراد ،األمن واألمن القومي ،المركز العالمي لدراسات الكتاب األخضر ،طرابلس،

 .عطا زهرة،في األمن القومي العربي، جامعة قاريونس

 .  1993الواحد والعشرين،القاهرة،دار الفكر،أمين ساعاتي،األمن القومي العربي صيغة عربية مناسبة للدخول في القرن 
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 إدارة التنمية

 علوم سياسية القسم العلمي 

 إدارة التنمية اسم المقرر

 755 رقم المقرر 

 ماجستير (ماجستير/ بكالوريوس)البرنامج العلمي 

 3 عدد الساعات

  (بأرقام المقررات الدراسية)األسبقيات 

 

 (نظرة عامة)التعريف بالمقرر 

يهتم  هذا المقرر بدراسة المفاهيم والمبادئ األساسية المتعلقة بالتنمية والتخلف بشكل عام وإدارة التنمية بشكل        

كذلك تستعرض المادة مختلف النظريات والتطبيقات الرئيسية . خاص،مع تسليط الضوء على إدارة التنمية بأبعادها المختلفة

على المشاكل التنموية المختلفة التي تواجهها الدول النامية بشكل خاص ومناقشة الحلول  كما تركز المادة. إلدارة التنمية

المناسبة لها ، كما يتضمن المقرر دراسة بيئة وتطور األجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة التنمية واألساليب التي تستخدمها  

 . المح األساسية لخطط التنميةتلك األجهزة  لتحقيق التنمية المنشودة ،بما في ذلك أبرز الم

 

 المحتويات الرئيسية للمقرر

 مالحظات خاصة بكل أسبوع/ مراجع/ قراءات األسبوع لكل أسبوع ( الموضوع)المحتوى 

 :المفاهيم األساسية للتنمية 

 .تعريف ظاهرة التنمية*

 .تعريف مفاهيم وأدبيات التنمية*

 .مفاهيم إدارة التنمية*

 .ظاهرة التخلف*

 .وظائف ومقومات إدارة التنمية*

1 

 

 :مظاهر التخلف للدول النامية 

 .المظاهر االجتماعية*

 .المظاهر السياسية*

 .المظاهر االقتصادية*

 .المظاهر اإلدارية*

2 

 

 :مداخل إدارة التنمية / نظريات 

 .المدخل أو البعد االقتصادي*

 .المدخل أو البعد االجتماعي*

 .السياسيالمدخل أو البعد *

3 
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 :إدارة التنمية والتنمية اإلدارية 

 .البعد اإلداري إلدارة التنمية*

 .مفهوم التنمية اإلدارية*

 .اإلصالح اإلداري*

 .التطوير اإلداري ومداخله األساسية*

 .الخصائص اإلدارية للدول النامية*

 

4 

 

 :التخطيط للتنمية 

 .مفهوم التخطيط التنموي وأنواعه ومقوماته*

 .أجهزة التخطيط والتنمية*

 .المالمح االساسية لخطط التنمية السبع في المملكة*

 

5 

 

  6 .نماذج إدارة التنمية

  7 .النموذج االنسب الدارة التنمية

 

 المصادر والمراجع األساسية للمقرر 

 .قراءات متنوعة في إدارة التنمية ، ناصر اّل تويم ،مركز الحبيب لخدمة الطالب - 1

 .1988عبدالمعطي محمد عساف،:دراسة تحليلية:إدارة التنمية - 2

 .فضل هللا على:منظور جديد لمفهوم التحديث:إدارة التنمية – 3

 .أحمد رشيد:إدارة التنمية والتنمية اإلدارية – 4

 1987حمن أسامة عبدا لر: البيروقراطية النفطية ومعطلة التنمية – 5

 

 

 


