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رقم هاتف 

 المكتب
 البريد اإللكـتــــــــروني

 mabuhammoud@philadelphia.edu.jo 2295 516 أستاذ مساعد د. موفق أبو حمود

 :وصف المادة

تتضمن مادة االقتصاد السياسي والتنمية العالقة التفاعلية المتبادلة بين االقتصاد )السوق( والسياسة )الدولة(، 

وتأأيثيا السأأوق ومتسسأأاتا علأأة التنميأأة وعلأأة النيأأاكاا السياسأأيةة عمأأا تاعأأل المأأادة علأأة د اسأأة الأأن   االقتصأأاد ة 

المعاصأا وأثااأا علأة  لميتااعية والمختلط،  وتتطأاق للأة السياسأة االقتصأاد ة علأة المسأتو  العأاالاأسمالية واالش

 النمو والتنمية: التجا ة الدولية، والياعاا متعددة الجنسياا، والمساعداا، وعملياا نقل التكنولوجيا، والمد ونيةة    

 :أهداف المادة

 التا  خي ةالتعاف علة مفهوم االقتصاد السياسي وتطو ه  -1

 التعاف علة كبيعة االقتصاد السياسي وأامية السوق في تحقيق التنمية االقتصاد ةة -2

 التعاف علة ن ا اا أو أ د ولوجياا االقتصاد السياسي ودو اا في تحقيق التنميةة -3

ية ان  أأد ا الطالأق قضأأأن  كأون الطالأق قأأاد ا علأة تحليأل دو  الدولأأة والسأوق فأي  تحقيأأق التنميأة أو فيألها و -4

 العالقة بين التغيا االقتصادي و السياسي  ة

 التعاف علة  أامية االقتصاد العالمي بالنسبة لالقتصاد اا المحلية وتنميتها االقتصاد ة ة  -5

 أن  تعاف الطالق علة التجا ة الدولية والخصخصة ودو اا في تحقيق التنميةة -6

والعولمأأة، والتحأأد اا التأأي تفاعأأها العولمأأة علأأة أن  تعأأاف الطالأأق علأأة العالقأأة بأأين االقتصأأاد السياسأأي  -7

 المتسساا الدوليةة



   أساليب وطرق تدريس المادة:

 محاعااا -1

 الحوا  والنقاش داخل المحاعاة -2

 الاجوع للة المااجع لإلجابة علة بعض األسئلة التي تطاح وقت المحاعاة -3

 تكليف الطلبة بكتابة تقا  ا حول مفاداا المادة -4

   تد  سية إل ضاح والتاعيل علة بعض محاو  المادةاستضافة أعضاء ايئة  -5

 أدوات تقييــــم الطلبة:

  تقا  ا 

 امتحاناا قصياة 

 واجباا 

 تقد   شفوي للتقا  ا 

 امتحاناا فصلية ونهائية 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 عالمات 20 التقارير و االمتحانات القصيرة  

 عالمة 100 المجموع

 

 سياسة الحضور والغياب )المواظبة(:

 

% مأن السأاعاا المقأا ة للمأادة بأدون عأي  ماعأي أو قهأاي  قبلأا عميأد 15ال  سمح للطالق بالتغيق أعثا مأن 

مأن المأادة فأي حالأة قبأول العميأد للعأي ، بينمأا  منأع مأن التقأدم لالمتحأان  الكلية لذ  تاتق اعتبأا  الطالأق منسأحبا  

 النهائي وتكون عالمتا في المادة صفاا  في حالة عدم قبول العميد للعي  الماعي أو القهاية

 وعيلك  منع التيخا عن المحاعاة والخاوج منها قبل انتهائهاة

 

 الدراسي: توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل

 

 مالحظـــات الموضــوع األســبوع

1+2 

 

 

 

 : مفهوم االقتصاد السياسي

التطو  التا  خي ونيية  -1

 المفهوم 

 



 التعا ف -2

 األاداف الغا اا  -3

3+4 

 طبيعة االقتصاد السياسي

 قضا ا االقتصاد السياسي -1

 أامية السوق -2

 العواقق االقتصاد ة للسوق -3

تيثيااا السوق واالستجاباا 

 السياسية

 

5+6+7 

 

 أيديولوجيات االقتصاد السياسي

 المن و  الليباالي -1

 المن و  القومي -2

 المن و  االشتااعي -3

فترة االمتحان 

 األول

8+9 

 

 التجارة الدولية

 أامية التجا ة الدولية .1

 ن ا اا التجا ة الدولية .2

التجا ة الحاة مقابل الحما ة  .3

 االقتصاد ة

( GATTن ام الغاا )  .4

 والتحد اا التي  واجهها

 أنماك تجا ي جد دة .5

 الحما ة الجد دة

 

  الخصخصة 10

11+12+13 

: االقتصاد السياسي للتنمية 

 واالندماج في السوق العالمية

النمو والتنمية واالقتصاد  -1

 السياسي

التنمية المستد مة والسوق  -2

 العالمية

سياساا اإلصالح  -3

االقتصادي واالندماج في 

السوق العالمية: التحد اا 

 السياسية

االقتصاد السياسي  أزمة -4

 للتنمية في البلدان العابية

 

فترة االمتحان 

 الثاني

14+15 

 

 االقتصاد السياسي للعولمة 

عناصا العولمة الجواا ة:  -1

اتساع ألسوق، وتحد اا 

الدول والمتسساا) تحول 

السياسة(، وظهو  الحاعاا 

 

 



االجتماعية والسياسية 

 الجد دة 

 اثا العولمة -2

 القوميةالعولمة والدولة  -3

التحد اا التي تفاعها العولمة علة 

 المتسساا الدولية

 مااجعة 16
فترة االمتحان 

 النهائي

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة   
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