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 :وصف المساق

تتناول هذه المادة مفاهيم الحكم المحلي  وادداةة المحلييو ونمياذل الكمةك ييو ادداةييو كميا تتنياول تداةة وتن ييم 

 ادداةة المحليو وتمويلها والةقابو عليها والمعوقات الت  تواجهها وأساليب معالجتهامؤسسات 

مفهفوم اإلدار  المحليفة وسلسففتها وماوماتهفا األساسفية بمفا تبحفث باألسس العامة للتنظيم اإلداري من حيث التعريف   تتناولو 
مففن حيففث ت ففبيلها وانتااباتهففا  المجففالس البلديففةممثلففة ب سففا التيبيففع العملففا لففمدار  المحليففة سففا المملبففة األردنيففة الها ففمية

 .وعضويتها و ااتصاصاتها وسير عملها وموظفيها ومواردها المالية والرقابة عليها ومجالس الادمات الم تربة 

 : المساق أهداف  
  أن يتعر  اليالب على ماهية اإلدار  المحلية ون أتها وتيورها 
  سا األردن بلديةالمجالس الأن يلم اليالب ببيفية ت بيل 
  بلديةأن يعر  اليالب وسائل وصالحيات وموارد المجالس ال 
 بلديةأن يعر  اليالب صور الرقابة الممارسة على المجالس ال 

 
 :(الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)مخرجات التعليم للمساق  -ج

 -:ابتسب مارجات التعليم التاليةيفترض باليالب بعد نجاحه سا هذا المساع ان يبون قد 

  .ماهية اإلدار  المحلية المعرسة والفهم حيث يفترض باليالب أن يبون قادرا على سهم  -1

 المحاضففر  و اسففتاال المتعلاففة بموضففو   األسبففاراق ففة ويففر  من المهففارات الذهنيففة حيففث يبففون اليالففب قففادرا علففى -2
 .اإلدار  المحلية  الحلول المناسبة للاضايا المتعلاة بموضوعات

   :سيقيم الطالب بناء على نتائجه وفقا لما يلي: االمتحانات ومعايير التقييم -د

 العالمة معايير التقييم

 %22 األول  االمتحان 

 %22 الم اربة

 %22 الورقة البحثية

 %02 االمتحان النهائا

 أألبحاث والتقارير  .هـ

     حول مفردات الماد  ياوم ببتابة بحث او ورقة عملبل يالب مسجل سا هذا المساع يجب ان 



 : المشاركة والتفاعل الصفي  

وعليفه يجفب علفى بفل يالفب ان يفأتا الفى قاعفة المحاضفر  , الم اربة اثناء المحاضر  لها دور ببيفر سفا تايفيم اليالفب
وذلف  ليبفون , ايفة هفذا المسفاعبعد قيامه بالتحضير البامل وساا لموضو  المحاضر  مفن الافراءات المحفدد  سفا نهايفة 

مففدرس . قففادرا علففى يففر  اسففئلة تتعلففع بموضففو  المحاضففر  والتعبيففر عففن وجهففة النظففر سففا المسففائل الاانونيففة ال ففائبة
   .المساع سو  ياوم بتوجيه م اربة اليلبة سا المحاضر  بيرياة تمبن جميع اليلبة من الم اربة الفعالة

 

 :بةلخطة الدراسية والقراءات المطلو ا 

 ماهية اإلدار  المحلية  
 المربزية اإلدارية  
 التنظيم اإلداري المربزي سا األردن 
 الحبام اإلداريون  
 األجهز  المربزية المعاونة  
 ت بيل المجالس البلدية 
 اإلجراءات التحضيرية لعملية االنتااب 
حصاء األصواتو  عملية االقترا    سرز وا 
 البلديةالنظام الاانونا لعضوية المجالس  
 ااتصاصات المجالس البلدية 
 سير العمل سا المجالس البلدية 
 موظفو المجالس البلدية 
 الموارد المالية للمجالس البلدية 
 الرقابة على المجالس البلدية 
 مجالس الادمات الم تربة 
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