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اســـــــم مدرس  

 المساق
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 األكاديمية 

 رقم المكتب  

 

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(، 

االقتصــاد ة وتأثير السوق ومؤسساته على التنمية وعلــى النطــاااس السياســيةت كمــا تركــل المــادة علــى د اســة الــن    

المعاصــر وأثر ــا علــى  لميالرأسمالية واالشتراكية والمختلط،  وتتطرق إلى السياسة االقتصاد ة علــى المســتوع العــا

 النمو والتنمية: التجا ة الدولية، والطركاس متعددة الجنسياس، والمساعداس، وعملياس نقل التكنولوجيا، والمد ونيةت    

 :أهداف المادة

 التعرف على مفهوم االقتصاد السياسي وتطو ه التا  خي ت -1

 تنمية االقتصاد ةتالتعرف على ابيعة االقتصاد السياسي وأ مية السوق في تحقيق ال -2

 التعرف على ن ر اس أو أ د ولوجياس االقتصاد السياسي ودو  ا في تحقيق التنميةت -3

ان  ــد ا الطالــب قضــية أن  كون الطالب قاد ا على تحليل دو  الدولة والســوق فــي  تحقيــق التنميــة أو فطــلها و -4

 العالقة بين التغير االقتصادي و السياسي  ت

 التعرف على  أ مية االقتصاد العالمي بالنسبة لالقتصاد اس المحلية وتنميتها االقتصاد ة ت  -5

 أن  تعرف الطالب على التجا ة الدولية والخصخصة ودو  ا في تحقيق التنميةت -6

أن  تعــرف الطالــب علــى العالقــة بــين االقتصــاد السياســي والعولمــة، والتحــد اس التــي تفر ــها العولمــة علــى  -7

 س الدوليةتالمؤسسا



   أساليب وطرق تدريس المادة:

 محا راس -1

 الحوا  والنقاش داخل المحا رة -2

 الرجوع إلى المراجع لإلجابة على بعض األسئلة التي تطرح وقت المحا رة -3

 تكليف الطلبة بكتابة تقا  ر حول مفرداس المادة -4

   استضافة أعضاء  يئة تد  سية إل ضاح والتركيل على بعض محاو  المادة -5

 ت تقييــــم الطلبة: أدوا

 تقا  ر   •

 امتحاناس قصيرة •

 واجباس •

 تقد   شفوي للتقا  ر •

 امتحاناس 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(:

 

% من الساعاس المقر ة للمــادة بــدون عــي  مر ــي أو قهــري  قبلــه عميــد 15ال  سمح للطالب بالتغيب أكثر من 

العميــد للعــي ، بينمــا  منــع مــن التقــدم لالمتحــان الكلية إذ  ترتب اعتبا  الطالب منسحباً من المادة في حالــة قبــول  

 النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعي  المر ي أو القهريت

 وكيلك  منع التأخر عن المحا رة والخروج منها قبل انتهائهات

 

 توزيع مكونات  المادة )محتوى المساق( على الفصل الدراسي: 

 

 مالحظـــات  الموضــوع  األســبوع 

1+2 

 

 

 

 : مفهوم االقتصاد السياسي

التطو  التا  خي ونطأة   -1

 



 المفهوم  

 التعر ف -2

 األ داف الغا اس  -3

3+4 

 طبيعة االقتصاد السياسي

 قضا ا االقتصاد السياسي  -1

 أ مية السوق -2

 العواقب االقتصاد ة للسوق  -3

تأثيراس السوق واالستجاباس  

 السياسية

 

5+6+7 

 

 أيديولوجيات االقتصاد السياسي 

 المن و  الليبرالي -1

 المن و  القومي  -2

 المن و  االشتراكي  -3

فترة االمتحان  

 األول

8+9 

 

 التجارة الدولية

 أ مية التجا ة الدولية  .1

 ن ر اس التجا ة الدولية .2

التجا ة الحرة مقابل الحما ة  .3

 االقتصاد ة

(  GATTن ام الغاس )  .4

 والتحد اس التي  واجهها 

 أنماا 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

سياساس اإلصالح   -3

االقتصادي واالندماج في 

السوق العالمية: التحد اس 

 السياسية

أزمة االقتصاد السياسي   -4

 للتنمية في البلدان العربية

فترة االمتحان  

 الثاني 



 

14+15 

 

 االقتصاد السياسي للعولمة 

عناصر العولمة الجو ر ة:   -1

اتساع ألسوق، وتحد اس  

الدول والمؤسساس) تحول 

السياسة(، وظهو  الحركاس 

االجتماعية والسياسية 

 الجد دة 

 اثر العولمة -2

 العولمة والدولة القومية -3

التحد اس التي تفر ها العولمة على 

 المؤسساس الدولية 

 

 

 مراجعة 16
فترة االمتحان  

 النهائي 

 

 

 

 المراجع العلمية للمادة    

روبرت غيلبين: االقتصاد السياسي للعالقات الدولية. ترجمة ونشر مركــز الخلــيب لثبحــا    -1

 .2004الطبعة األولى 

في: زاير السعدي: االقتصاد السياسي للتنمية واالندماج في الســوق الرأســمالية: مالح ــات  -2

/ تشــرين الثــاني) 249المســتقبل العربــي  العــدد مستقاة من بعض التجــارب العربيــة. فــي : 

 .48-30  ص. 1999نوفمبر(  

ــة االقتصــادية  -3 ــة للن ري ــد: االقتصــاد السياســي: دراســة تحليلي ــوار  احم ــد ال د. محمــد عب

 .2002اليمن  -لرأسمالية التنافس الحر. الطبعة األولى عدن

السياســات الراديكاليــة. فــي : عــالم أنطــوني جيــدنز: بعيــدا عــن اليســار واليمــين. مســتقبل  -4

   ترجمة شوقي جالل.110-81  ص. 286المعرفة   العدد  

 .2005د. صفوت عبد العزيز : مبادئ االقتصاد السياسي. الطبعة األولى   -5

 .1983د. مطانيوس حبيب: االقتصاد السياسي. دمشق  -6

 –ة: مفهومهــا د. محمــد عبــد العزيــز عجميــة  ود. محمــد علــي الليثــي: التنميــة االقتصــادي -7

 .2003سياساتها. اإلسكندرية   -ن رياتها  

د. مدحت القريشي: التنمية االقتصــادية: ن ريــات وسياســات وموضــوعات. الطبعــة األولــى  -8

2007. 



 .2008د. الطيب داودي: اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية. الطبعة األولى  -9

  

 

 


