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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 
االقتصاد والعلوم اإلدارٌة كلٌة 

االقتصاد  قسم 
   اقتصاد المال واألعمال  فًبكالورٌوسال الخطة الدراسٌة لدرجة

 
:- معتمدة ساعة (132) بعد إتمام المتطلبات التالٌة اقتصاد المال واألعمالتمنح درجة البكالورٌوس فً 

 
 متطلبات الجامعة: أوال

: ساعة معتمدة وتشمل (27)وٌخصص لها 
( 1)الجدول رقم  ساعة معتمدة موضحة فً (21) لها ٌخصصو: متطلبات إجبارٌة. أ

 
متطلبات الجامعة اإلجبارٌة : (1)جدول رقم  

 رمز ورقم 
المساق 

الساعات المعتمدة عنوان المساق 

 *استدراكً  استدراكً إنجلٌزٌة مهارات لغة* 99ل ز

 ساعات معتمدة 3 إنجلٌزٌة  مهارات لغة 101ل ز 

 *استدراكً لغة عربٌة   99ع 

 ساعات معتمدة 3 2لغة عربٌة  101ع 

 ساعات معتمدة 3علوم عسكرٌة  100ع .ع

 ساعات معتمدة 3التربٌة الوطنٌة  102س هـ 

 *استدراكً مدخل إلى الحاسوب وتطبٌقاته  99ح .ع

صفر ساعة  أدبٌات الحٌاة الجامعٌة  001س .ت

     الحاسوب وتطبٌقاته  امتحان مستوى اللغة العربٌة، مهارات اللغة االنجلٌزٌة ومدخل إلى  * 
. ICDL وٌعفى من دراسة علوم الحاسوب من ٌحمل الرخصة الدولٌة فً قٌادة الحاسوب               

 
ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات التً  (15)وٌخصص لها : ختٌارٌةمتطلبات ا. ب

. تطرحها الجامعة شرٌطة أن ال ٌكون أحدها من المساقات التً تطرحها كلٌتة
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 متطلبات الكلٌة: ثانٌا
: ساعة معتمدة وتشمل (24)وٌخصص لها 

 رمز ورقم 
المساق 

الساعات المعتمدة عنوان المساق 

 ساعات معتمدة 3 (1)مبادئ فً المحاسبة  101مح 

 ساعات معتمدة 3( 1) مبادئ فً اإلدارة  101د .أ

 ساعات معتمدة 3 مبادئ فً االقتصاد الكلً  101ق 

 ساعات معتمدة 3 مبادئ فً االقتصاد الرٌاضً  105ق 

 ساعات معتمدة 3( 1)مبادئ فً المالٌة  210م .م

 ساعات معتمدة 3اإلدارة العامة فً األردن  160أ .ع

 ساعات معتمدة 3( 1)إحصاء  107حص 

 ساعات معتمدة 3مهارات الحاسوب    100ح .ن

 
 متطلبات القسم: ثالثا

ساعة معتمدة   (81)وٌخصص لها 
 

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

،        421، ق 407، ق 383، ق 351، ق 350،  ق 311، ق 282، ق أ281ق 
د .، ا230. د.، أ331، مح 418م .، م318. م.، م311م .، م225، تق 220تق 

303 ، 
 
 

: ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات التالٌة (9)متطلبات اختٌارٌة بواقع .   ب
،             485د.، أ435د. ، ا432، مح416م .، م361، مح 341، ق 310م .م
 471 ، ق450 ، ق402 ، ق401 ، ق342، ق201أ .، ع320، ق 498د .أ

 
توزٌع الساعات المعتمدة لبرنامج اقتصاد المال واألعمال 

الساعات المتطلبات 
اإلجبارٌة 

الساعات 
االختٌارٌة 

المجموع 

 27 15 12متطلبات الجامعة 

 24-  24متطلبات الكلٌة 

 81 9 72متطلبات القسم 

 132المجمـــوع 
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االقتصاد  قسم حهاالمساقات التً ٌطر

رقم 
المساق 

المتطلب السابق الساعات المعتمدة عنوان المساق 

  3االقتصاد والمجتمع األردنً  100ق 

  3مبادئ فً االقتصاد الكلً  101ق 

 101ق  3مبادئ فً االقتصاد الجزئً  102ق 

  3مبادئ فً االقتصاد الرٌاضً  105ق

  3السكان الالجئون والنازحون  110ق

 101 او  حص 107حص  3أسالٌب البحث العلمً  200ق 

 105ق ,101ق 3نظرٌة االقتصاد الكلً  201ق

 105ق,102ق  3نظرٌة االقتصاد الجزئً  207ق

 105ق ,102ق  3االقتصاد المالً  209ق

 102ق  3اقتصادٌات السكان  213ق

 102ق 3اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة  231ق

 102ق  3اقتصادٌات التعاون  242ق

 207ق 3االقتصاد الرٌاضً  280ق

 107حص  3اإلحصاء التطبٌقً  أ281ق

 107حص  3تطبٌقات اقتصادٌة على الحاسوب  282ق 

 207ق ,201ق  3االقتصاد اإلقلٌمً  304ق 

 207ق ,201ق  3االقتصاد الحضري  305ق 

 101ق  3نقود وبنوك  311ق 

 102ق  3المالٌة العامة  320ق

 207ق  3االقتصاد الصناعً  330ق 

 102ق ,101ق 3االقتصاد الزراعً  334ق 

 201ق ,102ق  3مشكالت اقتصادٌه عربٌه معاصره  340ق 

 102ق ,101ق 3اقتصادٌات العمل  341ق

  3اقتصادٌات الصحة  342ق

 207ق  3التجارة الدولٌة  350ق 

 201ق  3المالٌة الدولٌة  351ق 

 281ق  3االقتصاد القٌاسً  383ق

 207ق,201ق  3اقتصادٌات الطاقة  390ق 

  3النمو االقتصادي  401ق

  3الرفاه االقتصادي  402ق

 207ق ,201ق  3تارٌخ األفكار االقتصادٌة  403ق 

 102ق  3االقتصاد اإلداري  407ق 

 105ق ,102ق  3دراسات الجدوى االقتصادٌة  421ق 

 207ق  3اقتصادٌات التعلٌم والموارد البشرٌة  442ق 

  3اقتصاد سٌاسً دولً  450ق

 207ق ,201ق  3التنمٌة االقتصادٌة  470ق

  3اقتصاد الفقر وتوزٌع الدخل  471ق

 207ق ,201ق  3االقتصاد األردنً  472ق 

 207ق,201ق 3دراسات فً االقتصاد اإلسرائٌلً  475ق 

 207ق,201ق,200ق  3موضوعات خاصة فً االقتصاد  492ق
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البكالورٌوس وصف المساقات التً ٌطرحها قسم االقتصاد لدرجة 
 

 
 ( معتمدة ساعات3    ):والمجتمع األردنًاالقتصاد           100ق 

التعرٌف بعلم االقتصاد، المشكلة االقتصادٌة، نظرٌة الطلب والعرض، حسابات الناتج 
القومً، تحلٌل مستوى المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة، اإلٌرادات والنفقات الحكومٌة، 

. النقود، المؤسسات المالٌة، التجارة الدولٌة
 

(  معتمدة ساعات3    ):مباديء فً االقتصاد الكلً 101ق 
مقدمة فً علم االقتصاد، حسابات الناتج والدخل القومً، نظرٌات تحدٌد الدخل القومً، 

النقود والبنوك المركزٌة، التضخم والبطالة والدورات التجارٌة، سٌاسات الحكومة 
. النقدٌة والمالٌة

 
(  معتمدةساعات3    ) :مباديء فً االقتصاد الجزئً  102ق 

العرض والطلب، المرونة، سلوك المستهلك، اإلنتاج والتكالٌف، أسواق السلع فً ظل 
. المنافسة الكاملة، واألسواق غٌر التنافسٌة، أسواق عناصر اإلنتاج 

 
(  معتمدة ساعات3   ): مباديء فً االقتصاد الرٌاضً  105ق 

استخدام المفاهٌم الجبرٌة األساسٌة والمعادالت الخطٌة وغٌر الخطٌة فً تحلٌل المفاهٌم 
والنماذج االقتصادٌة، لتحدٌد األسعار وتوازن األسواق وتعظٌم منفعة المستهلك وأرباح 

المؤسسة فً ظل هٌاكل السوق المختلفة، استخدام المعادالت االسٌة لتحلٌل عملٌات 
. الخصم والفوائد المركبة ودراسة جدوى المشارٌع االقتصادٌة

 
(  معتمدة ساعات3)        :السكان الالجئون والنازحون  110ق 

مفهوم الهجرة واللجوء والنزوح، توزٌع الالجئٌن والنازحٌن فً العالم، دور المنظمات 
. الدولٌة فً إغاثة الالجئٌن، أسباب وتبعات اللجوء، الحلول الممكنة لالجئٌن

 
(  معتمدة ساعات3     ):أسالٌب البحث العلمً  200ق 

طرق البحث العلمً، تحدٌد المشكلة ، الفرضٌات، تصمٌم البحوث، طرق جمع وتحلٌل 
. المعلومات، تحلٌل النتائج

 
(  معتمدة ساعات3     ):نظرٌة االقتصاد الكلً  201ق 

حسابات الدخل القومً، نماذج تحدٌد الدخل القومً، الطلب على النقود وعرض النقد 
والسوق النقدي، موازنة الدولة ، نظرٌات االستهالك واالستثمار ، توازن االقتصاد 

الكلً ، تحدٌد األجور والدورة االقتصادٌة ، نظرٌات االستهالك واالستثمار ، التضخم 
 .  والبطالة ، نماذج النمو االقتصادي ، السٌاسة المالٌة ، السٌاسة النقدٌة 

 
(  معتمدة ساعات3)     :نظرٌة االقتصاد الجزئً  207ق 

توازن السوق ، نظرٌة المستهلك ، اإلنتاج والتكالٌف ، هٌكلة السوق ، أسواق المنافسة 
واالحتكار ، أسواق عناصر اإلنتاج ، التوازن الكلً ، اقتصادٌات الرفاه ، السلع العامة 

.  واآلثار الخارجٌة ، الخٌارات الزمنٌة لإلنتاج واالستهالك ، المخاطرة وعدم التأكد 
 

(  معتمدة ساعات3     ) : االقتصاد المالً  209ق 
التحلٌل المالً واألسواق المالٌة ، تحلٌل وإدارة المحافظ المالٌة وتحلٌل المخاطرة المالٌة 

. باإلضافة إلى عالقة األسواق المالٌة باالقتصاد 
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 ( معتمدة ساعات3)      : السكاناقتصادٌات   213ق 

تطور علم السكان ، اإلحصاءات السكانٌة ، الهجرة الداخلٌة والدولٌة ،                      
                التركٌب السكانً بأنواعه المختلفة ، اآلثار االقتصادٌة للنمو السكانً  

 
(  معتمدة ساعات3     ) : اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة  231ق 

تحدٌد األسعار ، توزٌع الموارد الطبٌعٌة ، اتخاذ القرارات بخصوص الموارد الطبٌعٌة 
. ، تبنً االستراتٌجٌات الحكومٌة فً االستثمار 

 
(  معتمدة ساعات3     ) : التعاون اقتصادٌات  242ق 

التطور التارٌخً للتعاون ، إنشاء الجمعٌات التعاونٌة وأنواعها ، الحركة التعاونٌة فً 
. الدول الرأسمالٌة واالشتراكٌة ، الحركة التعاونٌة فً األردن 

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

تحلٌل النماذج االقتصادٌة الساكنة والدٌنامٌكٌة لفهم آلٌات عمل السوق وتحلٌل السٌاسات 
استخدام مبادئ التفاضل والتكامل الحتساب . االقتصادٌة على المستوٌٌن الكلً والجزئً 

استخدام المصفوفات والمحددات . فوائض المستهلك والمنتج وتعظٌم األرباح والمنافع 
لتحلٌل نماذج المدخالت والمخرجات باإلضافة إلى استخدام مبادئ وأسس المجموعات 

.  لفهم وتحلٌل سلوك المستهلك والمنتج 
 

(  معتمدة ساعات3)     : اإلحصاء التطبٌقً أ281ق 
التطبٌقات لمباديء اإلحصاء على تصنٌف البٌانات االقتصادٌة استخدام مباديء 

االحتماالت والمتغٌرات العشوائٌة فً اتخاذ القرارات اإلدارٌة، استخدام طرق التقدٌر 
اإلحصائٌة واختبار الفروض ألغراض تقدٌر الدوال االقتصادٌة الكلٌة والجزئٌة، وبناء 

. سٌاسات اقتصادٌة كفؤة وناجحة
 

 ( معتمدة ساعات3   ) تطبٌقات اقتصادٌة على الحاسوب 282 ق 
تدرٌب الطلبة على استخدام عدد من الرزم اإلحصائٌة الالزمة والمستخدمة فً 

. الدراسات االقتصادٌة
 

(  معتمدة ساعات3   ):  االقتصاد اإلقلٌمً           304ق 
مفهوم اإلقلٌم ومشكالته، التحلٌل النظري لنماذج التنمٌة اإلقلٌمٌة، االتجاهات فً تخطٌط 
اإلقلٌم ونموه، نظرٌة الموقع، حسابات الدخل اإلقلٌمٌة، التجارة اإلقلٌمٌة، حركة عوامل 

 . اإلنتاج اإلقلٌمٌة
 

(  معتمدة ساعات3      ):االقتصاد الحضري          305ق 
التحلٌل الوصفً والنظري للبناء الحضري، السٌاسة العامة تجاه المناطق الحضرٌة، 

الفقر واإلسكان، المواصالت والتلوث، استخدام األراضً الحضرٌة، المدن والتجمعات 
. الجدٌدة، نماذج المواقع

 
 

(   معتمدة ساعات3       ):نقود وبنوك      311ق 
طبٌعة النقود ووظائفها، البنوك التجارٌة، المؤسسات المالٌة، البنوك المركزٌة، السوق 

 . النقدي وأسعار الفائدة، أهداف السٌاسات النقدٌة وأدواتها، النظرٌات النقدٌة
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(   معتمدة ساعات3)    :  المالٌة العامة     320ق  
القطاع العام، هٌكل النفقات العامة، السلع العامة، اإلٌرادات العامة، النظام الضرٌبً، 
. الموازنة العامة فً األردن، قانون ضرٌبة الدخل األردنً، المالٌة العامة فً اإلسالم

 
(  معتمدة ساعات3)      :االقتصاد الصناعً   330ق 

األداء، نظرٌة المؤسسة، القوة – السلوك – تعرٌف االقتصاد الصناعً، نموذج الهٌكل 
االحتكارٌة، عوائق الدخول، وفورات الحجم، التركٌز الصناعً، االندماج والتكامل، 

  . السلوك السلعً، القوانٌن الصناعٌة، التواطن الصناعً
 

(   معتمدة ساعات3     ):االقتصاد الزراعً     334ق  
طبٌعة وخصائص الزراعة، الطلب على المحاصٌل الزراعٌة، اقتصادٌات اإلنتاج 

الزراعً، التموٌل واإلقراض الزراعً، السٌاسات الزراعٌة فً األردن والدول النامٌة، 
   .مشكلة الغذاء فً العالم

 
(  معتمدة ساعات3    ):مشاكل اقتصادٌات عربٌة معاصرة    340ق  

تحلٌل أهم المشكالت االقتصادٌة العربٌة المعاصرة مثل البطالة والتضخم والمدٌونٌة 
. واألمن الغذائً وأسعار الصرف والصناعة وغٌرها

 
(  معتمدة ساعات3      ):اقتصادٌات العمل  341ق   

التعرٌف بسوق العمل، دراسة طلب وعرض العمل، مفهوم رأس المال البشري وهجرة 
. العمال، السكان والقوى العاملة، معدالت المشاركة، اتحادات العمال، اختالف األجور

 
(  معتمدة ساعات3 ):        اقتصادٌات الصحة 342ق 

ٌقوم هذا المساق على تطبٌق أدوات االقتصاد التطبٌقٌة والتجرٌبٌة على المشاكل 
حٌث ٌقوم بالتركٌز على بعض المشاكل المختارة . الصحٌة والرعاٌة الصحٌة المقدمة

المستشفٌات والمؤسسات الالربحٌة، راس المال . مثل الرفاه االقتصادي للصحة كسلفة 
. التقدم الطبً. البشري، العائد على االستثمار فً الصحة

 
(  معتمدة ساعات3)          :  التجارة الدولٌة   350ق  

النظرٌة التقلٌدٌة فً التجارة، النظرٌة الحدٌثة فً التجارة، السٌاسات التجارٌة، القٌود 
. على التجارة، تجارة الدول النامٌة، الشركات متعددة الجنسٌات

 
(  معتمدة ساعات3)          :  المالٌة الدولٌة   351ق  

سوق الصرف الدولً وأسعار الصرف األجنبً، موازٌن المدفوعات، أنظمة الصرف، 
التجارة الخارجٌة والدخل القومً، سٌاسات التكٌف والنظام المالً العالمً، السٌاسات 

. االقتصادٌة فً االقتصادٌات المفتوحة، االستثمار الدولً، وقضاٌا المدٌونٌة
 
 
 

(  معتمدة ساعات3)         (:  1)االقتصاد القٌاسً    383ق  
االنحدار الخطً البسٌط، االنحدار الخطً المتعدد، االستنتاج اإلحصائً، المعاٌٌر 

. الوصفٌة، المتغٌرات الوهمٌة، السالسل الزمنٌة، فحص الفرضٌات
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(  معتمدة ساعات3)         :  اقتصادٌات الطاقة   390ق  
مصادر الطاقة الفانٌة والمتجددة، محددات الطلب على الطاقة، اثر إنتاج الطاقة 

. واستهالكها على البٌئة، السٌاسات المتعلقة بالطاقة
 

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

الكلً، كما وٌتناول مواضٌع االختٌار الدٌنامٌكً ونظرٌات النمو الحدٌثة وكذلك 
إضافة لدراسة الدورات االقتصادٌة والتقدم التكنولوجً، . التوقعات العقالنٌة وعدم التأكد

كما وٌتطرق المساق إلى العالمة المتبادلة بٌن عدم مساواة الدخل والنمو االقتصادي، 
معدل االدخار، االستثمار فً راس المال البشري، وتأثٌر التكنولوجٌا على العائد من 

. التعلٌم 
 

 ( ساعات معتمدة3 ):        الرفاه االقتصادي402ق 
 

وشروط الكفاءة االقتصادٌة، ، ٌتطرق المساق إلى مفهوم الرفاه والمشكلة االقتصادٌة
ونظام السوق، والرفاه االجتماعً، التوازن العام فً االستهالك واإلنتاج ، ونظام السوق 

واآلثار الخارجٌة والسلع العامة، دور الدولة فً تقدٌم السلع العامة والحد من اآلثار 
. السلبٌة الخارجٌة، تلوث البٌئة

 
(  معتمدة ساعات3)         : تارٌخ األفكار االقتصادٌة   403ق  

مدرسة التجارٌٌن، المدرسة الطبٌعٌة، المدرسة التقلٌدٌة، الماركسٌة، المدرسة الحدٌة، 
. مدرسة أصحاب النظم، المدرسة الكٌنزٌة

 
(  معتمدة ساعات3)        :   االقتصاد اإلداري   407ق  

تحلٌل وتقدٌر الطلب، أسالٌب التنبؤ، تحلٌل وتقدٌر التكالٌف واإلنتاج، البرمجة الخطٌة، 
هٌكل السوق، السٌاسٌة السعرٌة، اتخاذ القرارات فً حالة عدم التأكد، المٌزانٌات 

. الرأسمالٌة والقرارات االستثمارٌة، دور الحكومة فً السوق
 

(  معتمدة ساعات3)          :دراسات الجدوى االقتصادٌة   421ق  
تحلٌل وتقٌٌم جدول المشروعات، الدراسة المبدئٌة ودراسة وتحلٌل السوق، والدراسة 
الفنٌة والدراسة التموٌلٌة وتقٌٌم ربحٌة المشروعات الفردٌة واالجتماعٌة، ودراسات 

. فعالٌة التكالٌف
 

(  معتمدة ساعات3)          : اقتصادٌات التعلٌم   442ق  
تكوٌن رأس المال البشري، التعلٌم بصفته نشاطاً استهالكٌاً وإنتاجٌاً، دور التعلٌم فً 

. التنمٌة والنمو، التعلٌم فً األردن، تموٌل التعلٌم
 

 ( ساعات معتمدة3)           :  اقتصاد سٌاسً دول450ًق 
تهدف هذه المادة إلى التعرٌف بطبٌعة علم االقتصاد، وبمفهوم المشكلة االقتصادٌة 

ودراسة األفكار االقتصادٌة مع التركٌز على مفهومها من حٌث تدخل الدولة فً النشاط 
االقتصادي، والحرٌة االقتصادٌة، ثم دراسة األسس التً ٌرتكز علٌها تقسٌم األنظمة 

ودراسة تحلٌلٌة لمفهوم التنمٌة والتخلف وخصائصه ومظاهر التبعٌة . االقتصادٌة
االقتصادٌة السٌاسٌة، وتزوٌد الطالب بالمفاهٌم األساسٌة الخاصة باالقتصاد السٌاسً 

التكامل االقتصادي العالمً، كٌف ٌنظم ومن ٌسٌطر علٌه؟ من الذي ٌكسب : الدولً مثل
. ومن الذي ٌخسر؟ ثروة األمم، الثقافة والمجتمعات حول العالم
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(  معتمدة ساعات3)          : التنمٌة االقتصادٌة   470ق  

مشكالت الدول النامٌة وخصائصها االقتصادٌة، مفاهٌم النمو االقتصادي ومقارنته 
بالتنمٌة، نظرٌات التنمٌة، سٌاسات التنمٌة ودور القطاع الحكومً، الفقر وتوزٌع الدخل، 

. البطالة، التمدن والهجرة من الرٌف للمدٌنة
 

(  معتمدة ساعات3)         :   اقتصاد الفقر وتوزٌع الدخل471ق 
 

ٌتناول المساق توزٌع الدخل والثروة ومقاٌٌس عدم المساواة والفقر، كذلك اآلثار 
التوزٌعٌة للنظام الضرٌبً واإلنفاق الحكومً، وكذلك تنظٌم النشاط االقتصادي كتحدٌد 

. الحد األدنى لألجور
 

(  معتمدة ساعات3)          : االقتصاد األردنً   472ق  
خصائص االقتصاد األردنً موارده االقتصادٌة، الخطط القومٌة للتنمٌة وتقٌٌمها، أهم 

. المشكالت االقتصادٌة االنٌة التً تواجه االقتصاد
 

(  معتمدة ساعات3)         :دراسات فً االقتصاد اإلسرائٌلً   475ق  
تحلٌل تركٌب االقتصاد اإلسرائٌلً وتطوره ومشكالته، المقاطعة العربٌة، سٌاسات التجارة الخارجٌة 

 .والتضخم
 

(  معتمدة ساعات3)          :مواضٌع خاصة فً االقتصاد   492ق  
. دراسة متعلقة لمواضٌع اقتصادٌة مختارة

 
 

 


