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 )) استمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 

 التدريسي: اسم علياء حسين خلف م . م .  

alyaa.khalaf@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: التنمية االقتصادية 

التنمية االقتصادية تأليف الدكتور خميس خلف موسى والدكتور مازن 

 عيسى الشيخ راضي  
 :لمقرر الفص

التنمية منن خنالا التعنرل علنى ةناهرة التخلنف  على ما هيةتعريف الطلبة 

)االخننتالالا الكيكليننة (وخصاوصنني ومعنناييرص والننتخلل مننن هنن ص الظنناهرة 

للوصنننوا  لنننى مفكنننوم التنمينننة وكننن لا اهنننم النظريننناا المفسنننرة للنمنننو 

 االقتصادي فضالً عن السياساا المتبعة للتنمية االقتصادية  

 ة:أهدال الماد

سيتناوا موضوع التنمية على فصوا عدة اذ يتنناوا اووا مفكنوم التخلنف 

وخصاوصنني ومعنناييرص بينمننا الفصننل الونناني مفكننوم التنميننة والعواونن  التنني 

تقف امامكا وجاء الفصل الوالث ليبين نظرياا التنمية االقتصادية والفصنل 

ب الرابننع يتطننرى  لننى السياسنناا التنمويننة والفصننل الخننامس يبننين التجننار

 التنموية واخر ما ستجد في التنمية االقتصادية .                            

التفاصيل االساسية 

 ة:للماد

التنمية االقتصادية تأليف الدكتور خميس خلف موسى والدكتور مازن 

 عيسى الشيخ راضي  
 ة:الكتب المنكجي

مقدمة في اقتصاد التنمية للدكتور سالم توفي  النجفي والدكتور محمد 

 صالح تركي القريشي  
 ة:المصادر الخارجي

االمتحان 

 النكاوي
 المختبراا

الفصل 

 الواني

الفصل 

 اووا

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة 20 20 - 60

 

 :تقديراا الفصل

 :ةمعلوماا  ضافي 
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 الفصل الدراسي اووا – الدروس اوسبوعيجدوا                     
 

 التاريخ المادص النظرية ةيلالمادص العم المالحظاا

ع
و
سب
و
 ا

21/9/2015 ما هية التخلف     1 

30/10/2015 خصاول التخلف     2 

8/10/2015 الخصاول االقتصادية     3 

16/10/2015 الخصاول االجتماعية     4 

مضمون التنمية االقتصادية   

 ومفكومكا
24/10/2015  5 

1/11/2015 عواو  التنمية     6 

مواجكة العواو  التي تقف امام   

 التنمية 
9/11/2015  7 

17/11/2015 امتحان الشكر اووا           8 

25/11/2015 نظرياا التنمية االقتصادية     9 

3/12/2015 النظرية الماركسية     10 

11/12/2015 النظرية النيوكالسيكية     11 

19/12/2015 نظرية شومبيتر     12 

27/12/2015 نظرية مراحل النمو     13 

5/1/2016 نظرية ارثر لويس     14 

نظرياا اخرى تخل النمو   

 المتوازن و غير المتوازن 

13/1/2016  15 

الشكر الوانيامتحان      16 
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 الفصل الدراسي الواني – جدوا الدروس اوسبوعي                          

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظاا  التاريخ 

ع
و
سب
و
 ا

13/2/2016 السياساا التنموية     1 

20/2/2016 سياسة االدخار     2 

27/2/2016 سياسة االستومار    3 

6/3/2016 السياسة المالية     4 

13/3/2016 السياسة النقدية     5 

20/3/2016 سياسة التجارة الخارجية     6 

27/3/2016 مراجعة الفصل االوا     7 

االوا  الشكرامتحان     3/4/2016  8 

10/4/2016 الزراعة و التنمية االقتصادية     9 

17/4/2016 الصناعة و التنمية االقتصادية     10 

24/4/2016 التجارة الخارجية و التنمية     11 

1/5/2016 تخطيط التنمية     12 

8/5/2016 نماذج بديلة للتنمية     13 

15/5/2016 النماذج االسيوية     14 

22/5/2016 مراجعة شاملة     15 

الواني الشكرامتحان     29/5/2016  16 

 

 توقيع اوستاذ:                                                              توقيع العميد:

 

 


