
  

  

  

            

  جدول الدروس األسبوعي                    

  علي حاتم عبد القریشي  االسم

 Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  اقتصادیات التنمیة  اسم المادة

  ساعتین نظري  مقرر الفصل

  تعلیم الطلبة أھمیة التنمیة والسیما التنمیة االقتصادیة كافة نظریاتھا المتوازنة وغیر المتوازنة  أھداف المادة

األساسیة  التفاصیل

  للمادة

-التخلف والفقر من اسباب ودواعي التنمیة -مفاھیم التنمیة والنمو والتنمیة في كافة مجاالتھا 
تمویل التنمیة  -انماط التنمیة واستراتیجیاتھا–مناقشة نظریات التنمیة المتوازنة وغیر المتوازنة 

  تجارب التنمیة في الدول النامیة.–من حیث المصادر والمشاكل 

.١٩٩١-التعلیم العالي والبحث العلمي –التنمیة االقتصادیة   الكتب المنھجیة - امال شالش و یحیى النجار   

  االنترنیت وكافة البحوث المتعلقة بعناوین المشار إلیھا   المصادر الخارجیة

  %٥٠=االمتحان النھائي  الفصل الثاني  %٥٠األول =الفصل   تقدیرات الفصل

    معلومات إضافیة

  

  

  جمھوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي

  الجامعة:  الكوفة

  الكلیة:  التخطیط العمراني

  ياالقلیمالتخطیط  االقسام:القسم: 

  االولىالمرحلة:  

  علي حاتم القریشيالثالثي: اسم المحاضر 

  استاذ مساعد اللقب العلمي: 

  المؤھل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلیة التخطیط العمراني
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  جدول الدروس األسبوعي                                             

  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

  والنــــمو  لتنمیةا   :ممدخل عا  ١

  والتنمیة االقتصادیة 

  مفاھیم

  التنمیة

  النمو

التنمیة 
  االقتصادیة

  

  أسباب و دواعي  التخلف والفقر من أھم  ٢

  تطبیق التنمیة االقتصادیة

التخلف 

  والفقر

٣  
: التنمیة أھم مجاالتھا  التنمیة و مفھوم

التنمیة االجتماعیة التنمیة -االقتصادیة
  شریةــــــــــــــالتنمیة الب–یة ــــــــــالسیاس

مجاالت 

  التنمیة
  

  : نظریات التنمیة االقتصادیة  ٤

  نظریات التنمیة المتوازنة

نظریات 

التنمیة 

  المتوازنة

  

  : نظریات التنمیة االقتصادیة  ٥

  نظریات التنمیة  غیر المتوازنة

نظریات 

التنمیة  غیر 

  المتوازنة

  

  أنماط التنمیة واستراتیجیاتھا  ٦

  التنمیة من أجل احالل الواردات

التنمیة من 

أجل احالل 
  

  الجامعة:  الكوفة

  الكلیة:  التخطیط العمراني

  ياالقلیمالتخطیط  االقسام:القسم: 

  االولىالمرحلة:  

علي حاتم القریشيالثالثي: اسم المحاضر 

  استاذ مساعد اللقب العلمي: 

  المؤھل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلیة التخطیط العمراني

 

  جمھوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي



  الواردات

  أنماط التنمیة واستراتیجیاتھا  ٧

  أجل التصدیر التنمیة من

التنمیة من 

  أجل التصدیر
 

  :تمویل التنمیة  ٨

  في الدول النامیة مصادر تمویل التنمیة

مصادر 

  تمویل التنمیة
  

  :تمویل التنمیة  ٩

  في الدول النامیة تمویل التنمیة مشاكل

تمویل  مشاكل

   التنمیة
  

التغیرات االقتصادیة العالمیة وأثرھا على   ١٠
  التنمیة االقتصادیة

    العولمة

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة   ١١
  االقتصادیة

    دول في اسیا

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة   ١٢
  االقتصادیة

دول في 

امریكا 

  الالتینیة

  

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة   ١٣
  االقتصادیة

دول في 

  افریقیا
  

      بحوث الطلبة  ١٤

      بحوث الطلبة  ١٥

 

 


