
 

 

 جامعة فيالدلفيا

 

   والفنون  اآلدابكليــة: 
 

 دراسات التنمية قســـم: 
 

 2013-2012  السنة الدراسية  - (الثاني)–الفصــــــل: الدراسي 

 

 

 خطـــة تدريـــس المـــادة

 

 0320370 :رمز المادة الـمــــادة:

  المتطلبات السابقة أو/ والمرافقة: ساندم متطلب قسم إجباري  مستوى المادة:

 ساعات  3 الساعات المعتمدة: احد,ثالثاء ,خميس  المحاضرة:

 

   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 استاذ مساعدد.  د. عاطف بطارسة
 (1المبنى )

31213 

 ح،ث،خ 

9:00 – 10:00 

 12:45 – 11:15ث،ر 

abatarseh@philadelphia.adu,jo 

 

 :وصف المادة

والنمددو مدال خدالر نتريدات النمدو والتنميدة االقتصددادية      التنميدة   يوخصائصدها مركدزة علدى مفهدوم    تهدد  هد ا المدادة الدى دراسدة التنميدة االقتصددادية       

سددة بعددق القضددايا المتعلقددة بالتنميددة االقتصددادية كميددكلة المديونيددة العالميددة,      ونماذجهددا وأسدداليبها وإسددتراتي ياتها وسياسدداتها وتتطددر  الددى درا   

 (واآلفا )الواقع  أردنيةوالعولمة واثارها على البلدان النامية, وقضايا تنموية 

 :أهدا  المادة

 ين ان يتعرف الطالب على مفهومي النمو و التنمية االقتصادية من خالل النظريات التي تناولت هذين المفهوم -1

 االقتصادية في الدول النامية و طرق حلها  ان يدرك الطالب العقبات التي تواجه التنمية -2

 التنمية االقتصادية و مصادر تمويلها  تاستراتيجيات وسياساالطالب ان يفهم  -3

 ان يستطيع الطالب تقديم اقتراحات وحلول لمشاكل وقضايا التنمية التي تعاني منها الدول النامية  -4

 لمادة: مكونات ا

 ، الجهة الناشرة، سنة النشر( عنوان الكتاب، المؤلف.  الكتب المقررة: ) 1
   2002, 1مدحت القريشي , التنمية االقتصادية ,دار وائل للنشر, عمان ,ط د. -           

 2011, 1توزيع , عمان ,طد. احمد العساف و محمود الوادي , التخطيط والتنمية االقتصادية ,دار المسيرة للنشر وال -          

 1994د. محمد عجمية ومحمد الليثي ,التنمية االقتصادية , الناشر جامعة االسكندرية , -            

 1911,  1د. سالم النجفي ومحمد القريشي ,مقدمة في اقتصاد التنمية , جامعة الموصل ,مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ,ط -            

 (مساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية.  المواد ال2

 كامل بكري ن التجارة والتمويل الدولي ، القاهرة .   -

 

  خطط التنمية االقتصادية وزارة التخطيط األردنية.  القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات 3

 : خطة المساق .  دليل دراسة المادة )إن وجد( 4

 : خطة المساق  لمية .... الخ )إن وجد( .  دليل الواجبات/ الوظائف، التجارب الع5

تثبيرت المصرطلحات والمفراهيم المتعلقرة بالمسراق        ، زيرارة مكتبرة، زيرارات ميدانيرة،    محاضررات، مناقشرات، حرل مسرائل، منراظرات      :أساليب تدريس المدادة 

 بالغتين العربية واالنجليزية 



  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المعرفة والفهم  1

 يتعرف الطالب على النظريات المفسرة للتخلف االقتصادي أن 

 يفهم الطالب نظريات النمو االقتصادي و نظريات التنمية االقتصادية   أن 

 يفهم الطالب استراتيجيات التنمية االقتصادية وسياساتها   أن 

 يتعرف الطالب على طرق ومصادر تمويل التنمية  أن 

   Cognitive skillsرات اإلدراك ومحاكاة األفكار  . مها2

 األردنيدرك الطالب كيفية ربط نظريات التنمية االقتصادية بواقع حال التنمية في  أن  

 يدرك الطالب استراتيجيات التنمية االقتصادية المعتمدة على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة  أن 

 واثار العولمة على البلدان النامعالمية يدرك الطالب اسباب مشكلة المديونية ال أن 

 

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

  للفترات المختلفة  األردنيةكيفية وضع خطط التنمية االقتصادية من قبل وزارة التخطيط يقوم الطلبة بالتعرف على 

 مع المؤسسات الرسم تواصل الطلبة ( ية التي يكون لها صلة باالرقام المتعلقة بالمتغيرات االقتصادية الكليةGNP,GDP    مثرل دائررة )

 االحصاءات العامة

 

 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 
 

 من خالل المؤسسات الرسمية ذات العالقة المتعلقة بالتنمية ت االقتصادية الكلية ان يدرك الطالب كيفية احتساب المتغيرا. 
 

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 21 االمتحان األور

 21 االمتحان الثاني

 41 عالمة 41االمتحان النهائي 

 

 

التقدددددددارير و/أو األبحددددددداث / الواجبدددددددات / الميددددددداريع /    

 االمتحانات القصيرة   

21 

 111 الم موع

 

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق



 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 ية ألصحابها إسناد الحقوق الفكر 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 
 المادة اثنيال واربعاء  محاضراتحيث ان   توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 

 األور

24/2/2113 

 الثاني

3/3/2113 

وظيفة عال احدى البلدان المتخلفة اقتصاديا مال خالر 

احضار ارقام تتعلق بمتغيرات اقتصادية كلية عال تلك 

 الدولة

 الثالث 

11/3/2113 

عوامل الجغرافية وصوال النظريات المفسرة للتخلف االقتصادي/ من نظرية ال

 الى نظرية النظام االقتصادي المعاصر

 

 الرابع

13/3/2113 

 الخامس

24/3/ 2113 

عليه   قامتتقديم ملخص يبين الفكر االقتصادي الذي  

 السادس نظريات النمو 

 االمتحان االور

31/3/2113 

 السابع

3/4/2113 
       

 الثامال

14/4/2113 

االقتصاد االردني من واقع اعطاء بعض االمثلة الحقيقية 

 االقتصادية العقباتمدعمة باالرقام عن 

 التاسع

21/4/2113 

 

       

 العاشر

22/4/2113 

 

 

 الحادي عير

 االمتحان الثاني

5/5/2013 
 

 

 عير الثاني

12/5/2113 
 

ية الخارجية في االردن مدعم ذلك بيان اسباب المديون

 بارقام رسمية صادرة عن المؤسسات المعنية 

 عير الثالث

11/5/2113  
 

   عير الرابع



22/5/2113 

 عير الخامس

2/2/2113 

 المتحان النهائيا

 مناقشة التقارير والحاالت العملية التطبيقية المقدمة من قبل الطالب.  -

مراجعة المادة-

 

 

 .ح م العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عال ساعتيال مقابل كل ساعة تدريس

 سياسة الحضور والغياب:
 

لمرادة بردون عرذر مرضري أو قهرري يقبلره عميرد الكليرة إذ يترترب اعتبرار الطالرب            % من الساعات المقرررة ل 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

برول العميرد   منسحبًا من المادة في حالة قبول العميد للعذر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي وتكون عالمته فري المرادة صرفرًا فري حالرة عردم ق      

 للعذر المرضي أو القهري.

 

   المراجع العلمية للمادة    

+ جميرع مرا ترم ذكرر  مرن        2002, 1مدحت القريشي , التنميرة االقتصرادية ,دار وائرل للنشرر, عمران ,ط      .:   د   الكتـــــــــــب

 كتب بأعال   

 : جميع الدوريات المتاحة في مكتبة الجامعة   الدوريات العلمية

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

www.googel.com 

www.yahoo.com 

www.cbj.gov.jo  

http://www.googel.com/
http://www.googel.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.cbj.gov.jo/

