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   اإلداريةوالعلوماالقتصاد كلية 

  االقتصاد قسم 
    المال واألعمال اقتصاد  فيبكالوريوسال الخطة الدراسية لدرجة

  
  -:معتمدة ساعة) 132( بعد إتمام المتطلبات التالية اقتصاد المال واألعمالتمنح درجة البكالوريوس في 

 
  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 
  )1(الجدول رقم  ساعة معتمدة موضحة في) 21( لها يخصصو: متطلبات إجبارية. أ

  
  متطلبات الجامعة اإلجبارية: )1(جدول رقم  
  

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  التربية الوطنية  102س هـ 
   ساعات معتمدة3  1لغة عربية   100* ع

   ساعات معتمدة3  2لغة عربية ال  102ع 
   ساعات معتمدة3  مدخل إلى الحاسوب وتطبيقاته  100 *ح.ع
   ساعات معتمدة3  كريةعلوم عس  100ع .ع
   ساعات معتمدة3  )1( إنجليزية مهارات لغة  *100 أل ز

   ساعات معتمدة3  )2( إنجليزية مهارات لغة  111ل ز 
   ساعات معتمدة3  استدراكي-مهارات لغة انجليزية  99* ل ز

الحاسوب وتطبيقاته   امتحان مستوى اللغة العربية، مهارات اللغة االنجليزية ومدخل إلى  *
  .ICDL ويعفى من دراسة علوم الحاسوب من يحمل الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب 

  
ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التـي  ) 6(ويخصص لها : ةختياريمتطلبات ا . ب

  .تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها من المساقات التي تطرحها كليتة
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  ةمتطلبات الكلي: ثانيا
  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 
   ساعات معتمدة3  )1( مبادئ في اإلدارة   101د .أ

   ساعات معتمدة3   مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 
   ساعات معتمدة3   مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 
   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المالية   210م .م
   ساعات معتمدة3  اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع

   ساعات معتمدة3  )1(إحصاء   107حص 
   ساعات معتمدة3  2مهارات الحاسوب    أ101ح .ن

  
  متطلبات القسم: ثالثا

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 
  

  :ساعة معتمدة) 72(ع متطلبات إجبارية بواق  .أ 
،         280، ق 209، ق207، ق 201ق ، 200 ق ،102 مح، 102د .، أ102ق

        ،421ق  ،407، ق 383، ق 351، ق 350،  ق 311، ق 282، ق 281ق 
 ، 303د . ا،230. د. أ،331، مح 418م . م،318. م.م، 311م .، م225تق  ،220تق 

  
  
  :التاليةالمساقات  اعات معتمدة يختارها الطالب منس) 9( بواقع متطلبات اختيارية.   ب

،             485د.، أ435د. ، ا432، مح416م .، م361، مح 341، ق 310م .م
  .201أ .، ع320، ق 498د .أ

  
   لبرنامج اقتصاد المال واألعمالاعات المعتمدةتوزيع الس

الساعات   المتطلبات
  اإلجبارية

الساعات 
  االختيارية

  المجموع

  27  6  21  بات الجامعةمتطل
  24  -  24  متطلبات الكلية
  81  9  72  متطلبات القسم
  132  المجمـــوع
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  االقتصاد قسم حهاالمساقات التي يطر
رقم 
  المساق

  المتطلب السابق الساعات المعتمدة  عنوان المساق

    3  االقتصاد والمجتمع األردني  100ق 
    3  مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 
  101ق   3  مبادئ في االقتصاد الجزئي  102ق 
    3  ياالقتصاد الرياضمبادئ في   105ق
    3  السكان الالجئون والنازحون  110ق

 101 حص او  107حص   3  أساليب البحث العلمي  200ق 
  105ق ،101ق  3  نظرية االقتصاد الكلي  201ق
  105ق،102ق   3  نظرية االقتصاد الجزئي  207ق
  105ق ،102ق   3  لياالقتصاد الما  209ق
  102ق   3  اقتصاديات السكان  213ق
  102ق  3  اقتصاديات الموارد الطبيعية  231ق
  102ق   3  اقتصاديات التعاون  242ق
  207ق  3  االقتصاد الرياضي  280ق
  107حص   3  اإلحصاء التطبيقي  281ق

  107حص   3  تطبيقات اقتصادية على الحاسوب  282ق 
  207ق ،201ق   3  االقتصاد اإلقليمي  304 ق
  207ق ،201ق   3  االقتصاد الحضري  305 ق

  101ق   3  نقود وبنوك  311ق 
  102ق   3  المالية العامة  320ق

  207ق   3  االقتصاد الصناعي  330ق 
  102ق ،101ق  3  االقتصاد الزراعي  334ق 
  201ق ،102ق   3  مشكالت اقتصاديه عربيه معاصره  340ق 
  102ق ،101ق  3  اقتصاديات العمل  341ق
    3  اقتصاديات الصحة  342ق

  207ق   3  التجارة الدولية  350ق 
  201ق   3  المالية الدولية  351ق 
  281ق   3  االقتصاد القياسي  383ق

  207ق،201ق   3  اقتصاديات الطاقة  390ق 
    3  النمو االقتصادي  401ق
    3  الرفاه االقتصادي  402ق

  207ق ،201ق   3  تاريخ األفكار االقتصادية  403ق 
  102ق   3  االقتصاد اإلداري  407ق 
  105ق ،102ق   3  تحليل التكلفة والمنفعة  420ق 
  105ق ،102ق   3  دراسات الجدوى االقتصادية  421ق 
  207ق   3  اقتصاديات التعليم والموارد البشرية  442ق 
    3  اقتصاد سياسي دولي  450ق
  207ق ،201ق   3  التنمية االقتصادية  470ق
    3  زيع الدخلاقتصاد الفقر وتو  471ق

  207ق ،201ق   3  االقتصاد األردني  472ق 
  207ق،201ق  3  دراسات في االقتصاد اإلسرائيلي  475ق 
  207ق،201ق،200ق   3  موضوعات خاصة في االقتصاد  492ق
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  البكالوريوسوصف املساقات اليت يطرحها قسم االقتصاد لدرجة 
  
  

  ) معتمدة ساعات3(        :األردنيوالمجتمع االقتصاد  100ق 
التعريف بعلم االقتصاد، المشكلة االقتصادية، نظرية الطلب والعرض، حسابات الناتج           

 والنفقـات الحكوميـة،     اإليراداتالقومي، تحليل مستوى المتغيرات االقتصادية الكلية،       
  .النقود، المؤسسات المالية، التجارة الدولية

  
  ) معتمدةت ساعا3(        :مباديء في االقتصاد الكلي 101ق 

مقدمة في علم االقتصاد، حسابات الناتج والدخل القـومي، نظريـات تحديـد الـدخل               
، سياسـات   التجاريـة القومي، النقود والبنوك المركزية، التضخم والبطالة والـدورات         

  .الحكومة النقدية والمالية
  

  ) معتمدةساعات3(         :مباديء في االقتصاد الجزئي 102ق 
 السلع في ظـل     أسواق والتكاليف،   اإلنتاجة، سلوك المستهلك،    العرض والطلب، المرون  

  . اإلنتاج عناصر أسواق غير التنافسية، واألسواقالمنافسة الكاملة، 
  

  ) معتمدة ساعات3(        :الرياضيمباديء في االقتصاد  105ق 
 والمعادالت الخطية وغير الخطية في تحليل المفاهيم        األساسيةاستخدام المفاهيم الجبرية    

 وأرباح وتعظيم منفعة المستهلك     األسواق وتوازن   األسعاروالنماذج االقتصادية، لتحديد    
المؤسسة في ظل هياكل السوق المختلفة، استخدام المعادالت االسية لتحليـل عمليـات             

  .الخصم والفوائد المركبة ودراسة جدوى المشاريع االقتصادية
  

  ) معتمدةاعات س3(            :السكان الالجئون والنازحون 110ق 
مفهوم الهجرة واللجوء والنزوح، توزيع الالجئين والنازحين في العالم، دور المنظمات           

  . وتبعات اللجوء، الحلول الممكنة لالجئينأسباب الالجئين، إغاثةالدولية في 
  

  ) معتمدة ساعات3(        :العلمي البحث أساليب 200ق 
تصميم البحوث، طرق جمع وتحليل     طرق البحث العلمي، تحديد المشكلة ، الفرضيات،        

  .المعلومات، تحليل النتائج
  

  ) معتمدة ساعات3(          :نظرية االقتصاد الكلي 201ق 
حسابات الدخل القومي، نماذج تحديد الدخل القومي، الطلب على النقود وعرض النقـد             
والسوق النقدي، موازنة الدولة ، نظريات االستهالك واالستثمار ، تـوازن االقتـصاد             

 والدورة االقتصادية ، نظريات االستهالك واالستثمار ، التضخم         األجورالكلي ، تحديد    
  .  والبطالة ، نماذج النمو االقتصادي ، السياسة المالية ، السياسة النقدية 
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  ) معتمدة ساعات3(         :نظرية االقتصاد الجزئي 207ق 
 المنافسة  أسواقكلة السوق ،     والتكاليف ، هي   اإلنتاجتوازن السوق ، نظرية المستهلك ،       

 ، التوازن الكلي ، اقتصاديات الرفاه ، السلع العامة          اإلنتاج عناصر   أسواقواالحتكار ،   
  .  واالستهالك ، المخاطرة وعدم التأكد لإلنتاج الخارجية ، الخيارات الزمنية واآلثار

  
  ) معتمدة ساعات3(            :االقتصاد المالي 209ق 

 المحافظ الماليـة وتحليـل المخـاطرة        وإدارة المالية ، تحليل     سواقواألالتحليل المالي   
  . المالية باالقتصاد األسواق عالقة إلى باإلضافةالمالية 

  
  ) معتمدة ساعات3(            :السكاناقتصاديات  213ق 

   السكانية ، الهجرة الداخلية والدولية ،     اإلحصاءاتتطور علم السكان ،                 
   االقتصادية للنمو السكاني اآلثار المختلفة ، بأنواعه          التركيب السكاني       

  
  ) معتمدة ساعات3(           :اقتصاديات الموارد الطبيعية 231ق 

 ، توزيع الموارد الطبيعية ، اتخاذ القرارات بخصوص الموارد الطبيعية           األسعارتحديد  
  .ر ، تبني االستراتيجيات الحكومية في االستثما

  
  ) معتمدة ساعات3(            :التعاوناقتصاديات  242ق 

 في نية ، الحركة التعاووأنواعها الجمعيات التعاونية إنشاءالتطور التاريخي للتعاون ، 
   .األردنالدول الرأسمالية واالشتراكية ، الحركة التعاونية في 

  
  ) معتمدة ساعات3(          ):1( االقتصاد الرياضي  280ق 

 عمـل الـسوق وتحليـل       آليـات ماذج االقتصادية الساكنة والديناميكية لفهم      تحليل الن 
اسـتخدام مبـادئ التفاضـل      . السياسات االقتصادية على المستويين الكلي والجزئي       
اسـتخدام  .  والمنـافع    األربـاح والتكامل الحتساب فوائض المستهلك والمنتج وتعظيم       

 اسـتخدام  إلـى  باإلضافةالمصفوفات والمحددات لتحليل نماذج المدخالت والمخرجات   
  .  المجموعات لفهم وتحليل سلوك المستهلك والمنتج وأسسمبادئ 

  
  ) معتمدة ساعات3(           : التطبيقياإلحصاء 281ق 

ـ        اإلحصاءالتطبيقات لمباديء    تخدام مبـاديء    على تصنيف البيانـات االقتـصادية اس
، استخدام طرق التقـدير     اإلداريةاالحتماالت والمتغيرات العشوائية في اتخاذ القرارات       

 تقدير الدوال االقتصادية الكلية والجزئية، وبناء       ألغراض واختبار الفروض    اإلحصائية
  .سياسات اقتصادية كفؤة وناجحة

  
  ) معتمدة ساعات3(       تطبيقات اقتصادية على الحاسوب 282ق 

 الالزمـة والمـستخدمة فـي       اإلحـصائية تدريب الطلبة على استخدام عدد من الرزم        
  .الدراسات االقتصادية

  
  ) معتمدة ساعات3(          :اإلقليمياالقتصاد  304ق 

، االتجاهـات فـي     اإلقليميـة  ومشكالته، التحليل النظري لنماذج التنمية       اإلقليممفهوم  
، اإلقليميـة ، التجـارة    اإلقليميـة ات الدخل    ونموه، نظرية الموقع، حساب    اإلقليمتخطيط  

   .اإلقليمية اإلنتاجحركة عوامل 



 

©2007 Faculty of Education 

7  
 

  
  ) معتمدة ساعات3(           :االقتصاد الحضري        305ق 

التحليل الوصفي والنظري للبناء الحضري، السياسة العامة تجاه المناطق الحـضرية،           
، المدن والتجمعات    الحضرية األراضي، المواصالت والتلوث، استخدام     واإلسكانالفقر  

  .الجديدة، نماذج المواقع
  
  

  )  معتمدة ساعات3 (            :نقود وبنوك       311ق 
طبيعة النقود ووظائفها، البنوك التجارية، المؤسسات المالية، البنوك المركزية، الـسوق           

   .، النظريات النقديةوأدواتها الفائدة، أهداف السياسات النقدية وأسعارالنقدي 
  

  )  معتمدة ساعات3(            :المالية العامة      320ق  
 العامة، النظام الـضريبي،     اإليراداتالقطاع العام، هيكل النفقات العامة، السلع العامة،        

  .اإلسالم، المالية العامة في األردني، قانون ضريبة الدخل األردنالموازنة العامة في 
  

  ) معتمدة ساعات3(           :االقتصاد الصناعي    330ق 
، نظرية المؤسسة، القوة    األداء – السلوك   –عريف االقتصاد الصناعي، نموذج الهيكل      ت

االحتكارية، عوائق الدخول، وفورات الحجم، التركيز الصناعي، االندماج والتكامـل،          
   . السلوك السلعي، القوانين الصناعية، التواطن الصناعي

  
  )  معتمدة ساعات3(          :االقتصاد الزراعي      334ق  

 اإلنتـاج طبيعة وخصائص الزراعة، الطلب على المحاصيل الزراعيـة، اقتـصاديات    
 والـدول   األردن الزراعي، السياسات الزراعيـة فـي        واإلقراضالزراعي، التمويل   

    .النامية، مشكلة الغذاء في العالم
  

  ) معتمدة ساعات3(       :مشاكل اقتصاديات عربية معاصرة     340ق  
القتصادية العربية المعاصرة مثل البطالة والتضخم والمديونيـة         المشكالت ا  أهمتحليل  
  . الصرف والصناعة وغيرهاوأسعار الغذائي واألمن

  
  ) معتمدة ساعات3(           :اقتصاديات العمل   341ق   

التعريف بسوق العمل، دراسة طلب وعرض العمل، مفهـوم رأس المـال البـشري              
دالت المشاركة، اتحادات العمال، اخـتالف      وهجرة العمال، السكان والقوى العاملة، مع     

  .األجور
  

  ) معتمدة ساعات3(            :اقتصاديات الصحة    342ق 
يقوم هذا المساق على تطبيق أدوات االقتصاد التطبيقية والتجريبيـة علـى المـشاكل              

حيث يقوم بالتركيز على بعض المشاكل المختـارة        . الصحية والرعاية الصحية المقدمة   
المستشفيات والمؤسسات الالربحية، راس المال     . القتصادي للصحة كسلفة    مثل الرفاه ا  

  .التقدم الطبي. البشري، العائد على االستثمار في الصحة
  

  ) معتمدة ساعات3(                :التجارة الدولية    350ق  
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  الحديثة في التجارة، السياسات التجارية، القيـود       النظريةالنظرية التقليدية في التجارة،     
  .على التجارة، تجارة الدول النامية، الشركات متعددة الجنسيات

  
  ) معتمدة ساعات3(                 :المالية الدولية    351ق  

سوق الصرف الدولي وأسعار الصرف األجنبي، موازين المدفوعات، أنظمة الصرف،          
لـسياسات  التجارة الخارجية والدخل القومي، سياسات التكيف والنظام المالي العالمي، ا         
  .االقتصادية في االقتصاديات المفتوحة، االستثمار الدولي، وقضايا المديونية

  
  
  

  ) معتمدة ساعات3(               ):1(االقتصاد القياسي     383ق  
، المعـايير  اإلحـصائي االنحدار الخطي البسيط، االنحدار الخطي المتعدد، االسـتنتاج    

  .منية، فحص الفرضياتالوصفية، المتغيرات الوهمية، السالسل الز
  

  ) معتمدة ساعات3(               :اقتصاديات الطاقة    390ق  
 الطاقـة   إنتـاج مصادر الطاقة الفانية والمتجددة، محددات الطلب على الطاقـة، اثـر            

  .واستهالكها على البيئة، السياسات المتعلقة بالطاقة
  

  ) ساعات معتمدة3(                :النمو االقتصادي    401ق 
 المساق على مهارات التحليل االقتصادي من خالل بناء وحل نماذج االقتصاد يركز

الكلي، كما ويتناول مواضيع االختيار الديناميكي ونظريات النمو الحديثة وكذلك 
إضافة لدراسة الدورات االقتصادية والتقدم . التوقعات العقالنية وعدم التأكد

 المتبادلة بين عدم مساواة الدخل والنمو التكنولوجي، كما ويتطرق المساق إلى العالمة
االقتصادي، معدل االدخار، االستثمار في راس المال البشري، وتأثير التكنولوجيا على 

  .العائد من التعليم 
  

  ) ساعات معتمدة3(            :الرفاه االقتصادي   402ق 
  

قتـصادية،  وشروط الكفاءة اال  ، يتطرق المساق إلى مفهوم الرفاه والمشكلة االقتصادية      
ونظام السوق، والرفاه االجتماعي، التوازن العام في االسـتهالك واإلنتـاج ، ونظـام              
السوق واآلثار الخارجية والسلع العامة، دور الدولة في تقديم السلع العامة والحد مـن              

  .اآلثار السلبية الخارجية، تلوث البيئة
  

  ) معتمدة ساعات3(             : االقتصاديةاألفكارتاريخ     403ق  
مدرسة التجاريين، المدرسة الطبيعية، المدرسة التقليدية، الماركسية، المدرسة الحديـة،          

  . النظم، المدرسة الكينزيةأصحابمدرسة 
  

  ) معتمدة ساعات3(               :اإلدارياالقتصاد     407ق  
 الخطية،  ، البرمجة واإلنتاج التنبؤ، تحليل وتقدير التكاليف      أساليبتحليل وتقدير الطلب،    

هيكل السوق، السياسية السعرية، اتخاذ القرارات في حالة عـدم التأكـد، الميزانيـات              
  .الرأسمالية والقرارات االستثمارية، دور الحكومة في السوق

  
  ) معتمدة ساعات3(             :دراسات الجدوى االقتصادية    421ق  
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وتحليل السوق، والدراسـة    تحليل وتقييم جدول المشروعات، الدراسة المبدئية ودراسة        
الفنية والدراسة التمويلية وتقييم ربحية المشروعات الفردية واالجتماعيـة، ودراسـات           

  .فعالية التكاليف
  

  ) معتمدة ساعات3(               :اقتصاديات التعليم    442ق  
تكوين رأس المال البشري، التعليم بصفته نشاطاً استهالكياً وإنتاجياً، دور التعليم فـي             

  .التنمية والنمو، التعليم في األردن، تمويل التعليم
  
  
  
  

  ) ساعات معتمدة3(               :اقتصاد سياسي دولي   450ق 
تهدف هذه المادة إلى التعريف بطبيعة علم االقتصاد، وبمفهوم المـشكلة االقتـصادية             

نشاط ودراسة األفكار االقتصادية مع التركيز على مفهومها من حيث تدخل الدولة في ال            
االقتصادي، والحرية االقتصادية، ثم دراسة األسس التي يرتكز عليها تقسيم األنظمـة            

ودراسة تحليلية لمفهوم التنمية والتخلف وخصائـصه ومظـاهر التبعيـة           . االقتصادية
االقتصادية السياسية، وتزويد الطالب بالمفاهيم األساسية الخاصة باالقتصاد الـسياسي          

قتصادي العالمي، كيف ينظم ومن يسيطر عليـه؟ مـن الـذي            التكامل اال : الدولي مثل 
  .يكسب ومن الذي يخسر؟ ثروة األمم، الثقافة والمجتمعات حول العالم

  
  ) معتمدة ساعات3(               :التنمية االقتصادية    470ق  

مشكالت الدول النامية وخصائصها االقتصادية، مفاهيم النمو االقتـصادي ومقارنتـه           
ريات التنمية، سياسات التنمية ودور القطاع الحكـومي، الفقـر وتوزيـع            بالتنمية، نظ 

  .الدخل، البطالة، التمدن والهجرة من الريف للمدينة
  

  ) معتمدة ساعات3(             :اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل   471ق 
  

يتناول المساق توزيع الدخل والثروة ومقاييس عدم المساواة والفقـر، كـذلك اآلثـار              
ية للنظام الضريبي واإلنفاق الحكومي، وكذلك تنظيم النشاط االقتصادي كتحديد          التوزيع

  .الحد األدنى لألجور
  

  ) معتمدة ساعات3(               :االقتصاد األردني    472ق  
خصائص االقتصاد األردني موارده االقتصادية، الخطط القومية للتنمية وتقييمها، أهـم           

  . تواجه االقتصادالمشكالت االقتصادية االنية التي
  

  ) معتمدة ساعات3(           :دراسات في االقتصاد اإلسرائيلي    475ق  
ة                     ة، سياسات التجارة الخارجي ة العربي صاد اإلسرائيلي وتطوره ومشكالته، المقاطع تحليل ترآيب االقت

  .والتضخم
  

  ) معتمدة ساعات3(             :مواضيع خاصة في االقتصاد    492ق  
  . لمواضيع اقتصادية مختارةدراسة متعلقة

  
 


