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 موزعة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 132تمنح درجة البكالوريوس بعد دراسة الطالب 

 أوالً: متطلبات الجامعة:

 ساعة معتمدة و تشتمل على: (27)و يخصص لها 

 :كما هو مبين في الجدول التالي ،( ساعة معتمدة12ة و يخصص لها )متطلبات إجباري (أ

 متطلبات الجامعة اإلجبارية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

AL 101  ال يوجد 0 3 3 1لغة عربية 

EL 101 وجدال ي 0 3 3 مهارات لغة انجليزية 

PS 102 ال يوجد 0 3 3 التربية الوطنية 

MILT 100 ال يوجد 0 3 3 علوم عسكرية 

EL 099*  ال يوجد استدراكي استدراكي استدراكي –مهرات اللغة اإلنجليزية 

AL 099*  ال يوجد استدراكي استدراكي استدراكي –لغة عربية 

COMP 099*  ال يوجد استدراكي استدراكي استدراكي -مهارات حاسوب 
.* يدرس المساق في السنتين األولى والثانية كحد أقصى وال يتخرج بدونه واليوجد امتحانات فصليه أو نهائية للمساق وعالمته )ناجح/راسب(  

 

( ساعة معتمدة من خارج الكلية، يختارها الطالب 15متطلبات الجامعة اإلختيارية و يخصص لها ) (ب

 لتالية:ية اممن المساقات اإلنسانية و العل

 المساقات اإلنسانية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

Hum 101 ال يوجد 0 3 3 الثقافة اإلعالمية 

Hum 102 ال يوجد 0 3 3 المواطنة و اإلنتماء 

Hum 103 ال يوجد 0 3 3 اإلسالم فكر و حضارة 

Hum 104 ال يوجد 0 3 3 الفن و السلوك 

Hum 105 ال يوجد 0 3 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

Hum 106 ال يوجد 0 3 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

Hum 107 ال يوجد 0 3 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 ال يوجد 0 3 3 مهارات التفكير 

Hum 109 جدال يو 0 3 3 النظم اإلسالمية 



 المساقات العلمية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

Sci 101 ال يوجد 0 3 3 البيئة و الصحة العامة 

Sci 102 ال يوجد 0 3 3 تكنولوجيا المعلومات و المجتمع 

Sci 103 يوجد ال 0 3 3 اللياقة البدنية للجميع 

Sci 104 ال يوجد 0 3 3 مهارات التواصل الفعال 

Sci 105 ال يوجد 0 3 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 ال يوجد 0 3 3 اإلدارة و تنمية المجتمع 

Sci 107 ال يوجد 0 3 3 البحث العلمي 

 

 ً  :الكلية: متطلبات ثانيا

 :ساعة معتمدة كما هو مبين في الجدول التالي (24و يخصص لها )

 

 متطلبات الكلية

 

رمز 

 المساق

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 

الساعات 

 المعتمدة

  الساعات

المتطلبات 

 السابقة
 عملي نظري

BA 101 ( 1مبادىء في اإلدارة) ال يوجد 0 3 3 

ECON 101 ال يوجد 0 3 3 مبادىء اإلقتصاد الكلي 

ECON 105 ال يوجد 0 3 3 مبادىء اإلقتصاد الرياضي 

ACC 101  ال يوجد 0 3 3 (1محاسبة )في المبادىء 

BF 210 ( 1مبادىء في المالية) ال يوجد 0 3 3 

STAT 107 ال يوجد 0 3 3 لطلبة كلية اإلقتصادحصاء اإل 

PA 130 ال يوجد 0 3 3 اإلدارة العامة في األردن 

Sci 100 ال يوجد 0 3 3 مهارات الحاسوب 

 

 

 

 

 



 ً  :القسم: متطلبات ثالثا

 ( ساعة معتمدة:81و يخصص لها )

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:81و يخصص له ) التخصص المنفرد: .1

 ( ساعة معتمدة و تشتمل على المساقات التالية:66و يخصص لها ) متطلبات القسم اإلجبارية: (أ

ECON 102, BA 102, ACC 102, ECON 200, ECON 201, ECON 203, ECON 

207, PA 231, MKT 210, ECON 280, ECON 281, ECON 302, ECON 307, 

ECON 311, ECON 320, ECON 350, ECON 351, ECON 363, ECON 383, 

ECON 470, ECON 482, ECON 499. 

من المساقات يختارها الطالب   معتمدة ( ساعة15و يخصص لها ) متطلبات القسم اإلختيارية:  (ب

 فما فوق. 200رحها القسم من مستوى التي يط

 

 قتصاداإلزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في تو

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 66 15 81

 المجموع ساعة معتمدة  132

 

 

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:81و يخصص له ) تخصص فرعي: /قتصادالتخصص الرئيسي إ .2

 ( ساعة معتمدة و تشتمل على المساقات التالية:54و يخصص لها ) ارية:متطلبات القسم اإلجب (أ

ECON 102, BA 102, ACC 102, ECON 200, ECON 201, ECON 203, ECON 

207, ECON 280, ECON 281, ECON 302, ECON 307, ECON 311, ECON 320, 

ECON 350, ECON 351, ECON 383, ECON 470, ECON 482. 

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها القسم 6ة بواقع )متطلبات اختياري (ب

 فما فوق. 200من مستوى 

 

 



 اإلقتصادو يحق لطالب  ،( ساعة معتمدة21و يخصص لها ) متطلبات التخصص الفرعي: (ت

و ، ماعدا قسم إقتصاد المال و األعمال التفريع الى كافة أقسام كلية اإلقتصاد و العلوم اإلدارية

الجغرافيا، و الشريعة، و العلوم السياسية، و اللغة اإلنجليزية، و علوم األرض و البيئة، و 

اإلحصاء الرياضي، و اإلحصاء التطبيقي، و الرياضيات، و الصحافة و اإلعالم، ونظم 

المعلومات اإلدارية، و نظم المعلومات الحاسوبية، و القانون، وعلم الحاسوب، و إقتصاد و 

 .ميةمصارف إسال

 

 تخصص فرعي /اإلقتصاد الرئيسيتوزيع الساعات المعتمدة للتخصص 

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 54  6  60

 الفرعي حسبما يحددها التخصص الفرعي 21

 المجموع ساعة معتمدة 132 

 



 ساعة(: 21)قتصاد لى تخصص اإلالخطة الدراسية للطلبة الراغبين التفريع  إ

 يدرس الطالب المساقات التالية: الكلية: داخلالطلبة من  -1

 ( ساعة معتمدة15ويخصص لها ) متطلبات إجبارية: .أ

ECON 350, ECON 311, ECON 302, ECON 207, ECON 201 

 ايطرحهلمساقات التي ا ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من6لها )يخصص و متطلبات اختيارية: .ب

 فما فوق. 200من مستوى  القسم

 

 يدرس الطالب المساقات التالية: الطلبة من خارج الكلية: -2

 ( ساعة معتمدة18لها )يخصص و متطلبات إجبارية: .أ

ECON 101, ECON 102, ECON 105 OR (MATH 101), ECON 201, ECON 207, 

ECON 421 

 يطرحهاطالب من المساقات التي ( ساعات معتمدة يختارها ال3لها ) يخصصو متطلبات اختيارية: .ب

 فما فوق. 200القسم من مستوى 

 


