جامعة فيالدلفيا
كليــة :اآلداب والفنون
قســـم :دراسات التنمية
الفصــــــل :الدراسي األول السنة الدراسية 2015-2014
خطـــة تدريـــس المـــادة
الـمــــادة :التنمية االقتصادية

رمز المادة0320370 :

مستوى المادة :بكالوريوس

المتطلبات السابقة أو /والمرافقة:

المحاضرة :حثم 12:00-11:10

الساعات المعتمدة 3 :ساعات

عضو هيئة التدريس
الرتبة

االسم

األكاديمية

رقم المكتب وموقعه

البريد اإللكتروني

الساعات المكتبية
ح،ث،خ

استاذة لبنى خلف

محاضرة

340

11:00 – 10:00

lkhalaf@philadelphia.adu,jo

ث،ر 11:30 – 12:30
وصف المادة:
تهدف هذه المادة إلى دراسة التخلف االقتصادي واالجتماعي وخصائصه ومسبباته الداخلية .ومن ثم تتناول مفهووم
التنمية والنمو ،وخصائص التنمية وأساليبها ونظرياتهاونماذجها  .ثم تتناول دراسة بعض التجارب التنموية البارزة
في المجتمع الدولي المعاصر .كما تركز المادة على التجربة التنموية األردنية في واقعها وآفاقها.
أهداف المادة:
-1

ان يتعرف الطالب على مفهومي النمو و التنمية االقتصادية من خالل النظريات التي تناولت هذين المفهومين

-2

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

-3

ان يفهم الطالب استراتيجيات وسياسات التنمية االقتصادية و مصادر تمويلها

-4

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

مكونات المادة:
 . 1الكتب المقررة( :المؤلف ،عنوان الكتاب  ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
 د .مدحت القريشي  ,التنمية االقتصادية ,دار وائل للنشر ,عمان ,ط2007, 1 د .احموود العسوواف و محمووود الوووادي  ,التخطوويط والتنميووة االقتصووادية ,دار المسوويرة للنشوور والتوزيووع ,عمان ,ط2011, 1
 د .محمد عجمية ومحمد الليثي ,التنمية االقتصادية  ,الناشر جامعة االسكندرية 1994, د .سالم النجفي ومحمد القريشوي ,مقدموة فوي اقتصواد التنميوة  ,جامعوة الموصول ,مديريوة دار الكتوبللطباعة والنشر ,ط1988 , 1
 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية)
 كامل بكري ن التجارة والتمويل الدولي  ،القاهرة . .3القراءات اإلضافية (الكتب  ،الدوريات خطط التنمية االقتصادية وزارة التخطيط األردنية
 .4دليل دراسة المادة (إن وجد)  :خطة المساق
 .5دليل الواجبات /الوظائف ،التجارب العلمية  ....الخ (إن وجد)  :خطة المساق
أساااليب تاادريس المااادة :محاضوورات ،مناقشووات ،حوول مسووائل ،منوواظرات ،زيووارة مكتبووة ،زيووارات ميدانيووة ،تثبيووت
المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمساق بالغتين العربية واالنجليزية
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding


أن 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

 .2مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار

Cognitive skills



أن يدرك الطالب كيفية ربط نظريات التنمية االقتصادية بواقع حال التنمية في األردن



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



أن يدرك الطالب اسباب مشكلة المديونية العالمية واثار العولمة على البلدان النام

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


يقوم الطلبة بالتعرف على كيفيوة وضوع خطوط التنميوة االقتصوادية مون قبول وزارة التخطويط األردنيوة
للفترات المختلفة



تواصل الطلبة مع المؤسسات الرسمية التي يكون لها صلة باالرقوام المتعلقوة بوالمتغيرات االقتصوادية
الكلية (  ) GNP,GDPمثل دائرة االحصاءات العامة

 4مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills



ان يدرك الطالب كيفية احتساب المتغيرات االقتصادية الكلية المتعلقة بالتنمية من خالل

المؤسسات الرسمية ذات العالقة .

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
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي  40عالمة

40

التقااااااارير و/أو األبحااااااااث  /الواجباااااااات /

20

المشاريع  /االمتحانات القصيرة
المجموع

األمانة العلمية والتوثيق


أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)



إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها



االبتعاد عن السطو األكاديمي Plagiarism

100

توزيع المادة على الفصل الدراسي حيث ان

محاضرات المادة اثنين

واربعاء

األسبــــــــوع
األول

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

مقدمة عن التنمية االقتصادية – المفهوم  ,االبعاد

الثاني
التخلف االقتصادي -المفهوم المعاير السمات
الثالث

النظريات المفسرة للتخلف االقتصادي /من نظرية
العوامل الجغرافية وصوال الى نظرية النظام االقتصادي
المعاصر
نظريات النمو االقتصادي ( نظرية النمو الكالسيكية  :ادم
سمث  ,ريكاردو ,مالتوس  +كارل ماركس )

الخامس

نظريات النمو االقتصادي ( النظرية الكالسيكية المحدثة
 :شومبيتر  ,هارود دومار  +نظرية النمو الجديدة(
الداخلية ) ,سولو)

الرابع

السادس
االمتحان االول نظريات التنمية االقتصادية ( نظرية الدفعة القوية ,
نظرية النمو المتوازن )
السابع
الثامن

التاسع

العاشر

نظريات التنمية االقتصادية ( نظرية النمو غير
المتوازن  ,نظرية اقطاب مراكز النمو  ,نظرية لويس في
التنمية  ,نظرية رستو )
عقبات في طريق التنمية ( العقبات االقتصادية ,
االجتماعية  ,الحكومية  ,الدولية)
تمويل التنمية االقتصادية ( مصادر التمويل الداخلية ,
مصادر التمويل الخارجية )
استراتيجيات التنمية االقتصادية ( اإلستراتيجية المعتمدة
على التنمية الزراعية والصناعية  ,إستراتيجية التنمية
البشرية المستدامة)

الحادي عشر
سياسات التنمية االقتصادية (السياسة المالية  ,السياسة
االمتحان الثاني
النقدية )
الثاني عشر
مشكلة المديونية العالمية

الوظائف والتقارير ومواعيد
تقديمها

الثالث عشر

خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية – وزارة التخطيط
األردنية( بعض التطبيقات العملية)

الرابع عشر
قضايا تنموية أردنية ( تطبيقات )
الخامس عشر
االمتحان

 مناقشااة التقااارير والحاااالت العمليااة التطبيقيااة المقدمااةمن قبل الطالب.
-مراجعة المادة

النهائي
حجم العمل الملقى على عاتق الطالب :ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس.
سياسة الحضور والغياب:
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من  %15مون السواعات المقوررة للموادة بودون عوذر مرضوي أو قهوري يقبلوه
عميد الكلية إذ يترتب اعتبار الطالب منسحبا ً من الموادة فوي حالوة قبوول العميود للعوذر ،بينموا يمنوع مون التقودم
لالمتحان النهائي وتكون عالمته في المادة صفراً في حالة عدم قبول العميد للعذر المرضي أو القهري.
المراجع العلمية للمادة
الكتــــــــــووـب  :د  .موودحت القريشووي  ,التنميووة االقتصووادية ,دار وائوول للنشوور ,عمووان ,ط1
 + 2007,جميع ما تم ذكره من كتب بأعاله
الدوريات العلمية  :جميع الدوريات المتاحة في مكتبة الجامعة
 المواقع اإللكترونية Websites
www.googel.com
www.yahoo.com
www.cbj.gov.jo

