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 2. رقم المادة 6110061

 عملية( الساعات المعتمدة )نظرية، 3
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 3

 4. المتطلّبات السابقة/المتطلبات المتزامنة ال يوجد

 5. اسم البرنامج اقتصاد األعمال ماجستير 

 6. رقم البرنامج 40
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 منّسق المادة .81

 البريد اإللكتروني طريقة التواصل، مواعيد التواصل، ، رقم الهاتف،لرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتبا

 

 مدرسو المادة .81

 .رقم الهاتف، البريد اإللكتروني، طريقة التواصل، مواعيد التواصلالرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، 

 s.tarawneh@ju.edu.joجميع األيام ،  61-.66سعيد الطراونة ، 

 وصف المادة .02

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

 

يتناول هذا المساق التعريف بالنمو والتنمية وكيفية قياسهما ، والعوامل المؤثرة فيهما ، والمعوقات التي 
ويهتم بدراسة نظريات واستراتيجيات النمو والتنمية ، كما يعالج قضاي مرتبطة بالنمو والتنمية مثل تواجهما . 

 .التمويل والتجارة الخارجية والسكان والفقر وتوزيع الدخل

 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 21.
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 األهداف: -أ

 معرفة مفهومي النمو والتنمية وطريقة قياسهما. .2

 

 نظريات النمو والتنمية .معرفة  .0

  

 دراسة وتحليل الفقر من حيث القياس واالسباب والعالج. .3

 دراسة كيفية تخطيط التنمية. .0

 

 نتاجات التعلّم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادراً على أن: -ب

 اكتساب مهارة دراسة المشاكل االقتصادية باسلوب كمي. .2

 الى تطبيق عملي. اكتساب مهارة تحويل النظرية .0

 

 نتاجات تعلّم البرنامج          

  

 نتاجات تعلم المادة

 

SLO(1) 

 

SLO(2) SLO(3) SLO(4) SLO(5) 

1. Demonstrate an economic 

problem and draw correct 

inferences using intermediate 

qualitative and/or quantitative 

analysis. 

**   **  

2. Analyze the economic concepts 
and evaluate the theoretical 

background about the economic 
issues. 

**  **   

3. Investigate and critically analyze 
factors that influence economic 

decision making in firms and 
government 

**  **  ** 

4. Apply ethical principles and core 
economic ideas to address real 

world issues and problems. 

**  ** **  

5. Construct advanced conclusions 
using previously learned 

information to deal with the 

 **   ** 
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contemporary economic issues and 
prepare and present oral 

presentation6. Apply advanced and 
effective oral and writing 

communication skills, using 
information technology to write 

highly developed written materials 
on sophisticated issues in 

economics. 

7. Evaluate the current status of 
research and practices in 

economics and discuss potential 
ways to contribute to the field. 

**  **  ** 

8. Write a thesis that contributes to 
further knowledge and 

understanding in a related 
specialized field, leading to a 

conclusions and recommendations 
that benefit decision makers 

(Thesis track) 

**   ** ** 
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 محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها .00

 

نتاجات التعلم  الموضوع االسبوع 
 المستهدفة

أساليب 
التدريس) 
وجاهي ، 

مدمج ، 
الكتروني 

 كامل(

متزامن/ 
غير 

 متزامن

 المراجع اساليب التقييم

مقدمة ،  6
تعريف النمو 

 وقياسه

صياغة 
 المفاهيم

التنمية  امتحان متزامن وجاهي
االقتصادية : 

السياسات 
 والمشكالت

التنمية  1
 –االقتصادية 

المفهوم 

 .والمؤشرات

صياغة 
 المفاهيم

مقدمة في اقتصاد  امتحان متزامن وجاهي
 التنمية

مقومات  3
النمو 

 . والتنمية

مهارات 
 تحليلية

مقدمة في اقتصاد  امتحان متزامن وجاهي
 التنمية

معوقات  4
النمو 

 . والتنمية

تشخيص 
 المشكالت

مقدمة في اقتصاد  امتحان متزامن وجاهي
 التنمية

نظريات النمو  5
  األقتصادي

مهارة 
تحويل 

النظرية الى 
تطبيق 
 عملي.

نظريات  امتحان متزامن وجاهي
التنمية والنمو 

 األقتصادي

متابعة  1
نظريات النمو 

 . األقتصادي

مهارة 
تحويل 

النظرية الى 
تطبيق 
 عملي.

نظريات التنمية  امتحان متزامن وجاهي
 والنمو األقتصادي

تمويل التنمية  0
 االقتصادية

مهارة 
دراسة 

المشاكل 
االقتصادية 

باسلوب 
 كمي.

 Economics - امتحان متزامن وجاهي
of 

Development 
, Gillis 

أمتحان  8
 نصف الفصل

    وجاهي 



6 

 (1ملحق رقم )

 مخطط مادة دراسية 
 

 
                                                                                                                                                                        

QF-AQAC-03.02.01                                                                                                                   
 

مشكلة الفقر  9
وتوزيع 

 .الدخل

مهارة 
دراسة 

المشاكل 
االقتصادية 

باسلوب 
 كمي.

 Economic امتحان متزامن وجاهي
Development 

in the Third 
World 

السكان  61

 .والتنمية
مهارة 
دراسة 

المشاكل 
االقتصادية 

باسلوب 
 كمي.

 Economic امتحان متزامن وجاهي
Development 

in the Third 
World 

دليل التنمية  66

 .البشرية
صياغة 
 المفاهيم

 Economic امتحان متزامن وجاهي
Development 

in the Third 
World 

االمتحان  61
 الثاني

    وجاهي 

استخدامات  63
جداول 

 –المستخدم 
المنتج في 

التخطيط 

 . للتنمية

مهارات 
 تحليلية

التنمية  امتحان متزامن وجاهي
االقتصادية : 

السياسات 
 والمشكالت

التنمية  64
.األقليمية  

صياغة 
 المفاهيم

واكتساب 
مهارات 
 تحليلية

 Economic امتحان متزامن وجاهي
Development 

in the Third 
World 

البيئة  65
 والتنمية 

صياغة 
المفاهيم 
واكتساب 
مهارات 
 تحليلية

 Economic امتحان متزامن وجاهي
Development 

in the Third 
World 

االمتحان  61
 النهائي

    وجاهي 
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 التقييم  . أساليب32

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية:
 المنصة االسبوع الموضوع العالمة أسلوب التقييم

     
    03 االمتحانات القصيرة

امتحان منتصف 

 الفصل 
03    

     الواجبات
     مشروع 

    03 االمتحان النهائي
 
 
 
 
 

 متطلبات املادة .32

 جهاز حاسوب موصول باألنترنت، كاميرا، حساب على المنصة اإللكترونية المستخدمة. كعلى الطالب أن يمتل
 

 السياسات املتبعة باملادة32

  سياسة الحضور والغياب -أ

 .من الساعات المعتمدة للمادة(% ۱٥)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من 

من الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية التي تدرس المادة، (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من  -

وعيه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع األحوال ( صفرا)يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة 

 .التخصص/ لب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكليةتدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطا

من الساعات المقررة لمادة ما ، وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية (%۱٥)إذا غاب الطالب أكثر من -

العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك ،  التي تدرس المادة يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام االنسحاب ، ويبلغ

وتثبت مالحظة منسحب إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات 

أحدهم يعتبر منسحبا  ، وإذا تجاوزها(%۰۲)الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بأعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

وتطبق عليه أحكام االنسحاب، أما الطلبة الذين يقومون باالشتراك في تدريبات أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج بناء على 
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، وإذا (%۰٥)تنسيب من االتحاد المعني باللعبة داخل األردن وبموافقة عميد الكلية المعني، فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

 .جاوزها أحدهم يعتبر منسحبا وتطبق عليه أحكـام االنسحابت

 

 : يعذر فقط الغياب عن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت املحدد -ب

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 : تطبق األنظمة والتعليمات الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : اعمال الفصل واالمتحانات قبل االمتحان النهائي إعطاء الدرجات -ه

 : مختبرات الحاسوب الخدمات املتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة املادة -و

 املراجع .32

نظريات التنمية والنمو األقتصادي ، د. فايز ابراهيم الحبيب . -1  

مقدمة في اقتصاد التنمية ، د. سالم النجفي . -2   

التنمية االقتصادية : السياسات والمشكالت ، عبدالوهاب األمين. -3   

 4- Economic Development in the Third World, Michael Todaro. 

5- Economics of Development , Gillis, Perkins, Roemer, and Snodgrass .  

 معلومات إضافية 32.

 

 

 ------------------التاريخ:  - ---------------------التوقيع:  -----------الطراونةد سعيد ---منسق املادة: مدرس أو 

 -------------------------------------- التوقيع --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 -------------------------------------- التوقيع -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

 


