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 وصف مواد خطة قسم اقتصاد األعمال

  
 مبادئ االقتصاد الجزئي   1607110 

تتناول المادة التعريف بعلم االقتصاد وعالقته بالعلوم  األخرى  وبالمشكـلة االقتصادية، 
نظريات الطلب والعرض، مكونات الطلب والعرض وأهميتها، نظرية المنفعة ومنحنيات السوا، 

ليف، تحليل أسواق السلع والخدمات في حالة منافسة كاملة، احتكار كامل، دالة اإلنتاج، ودالة التكا
احتكار قلة، ومنافسة احتكارية، نظرية التوزيع من حيث عـرض وطلب عناصر اإلنتاج فـي 

  .ظل الهياكل السوقية
  
  

    مبادئ االقتصاد الكلي 1607111 

لناتج القومي اإلجمالي وتحليـل تتناول المادة المبادئ األساسية لالقتصاد الكلي وحسابات ا  
مستوى المتغيرات االقتصادية الكلية كالدخل واالستثمار واالدخار ومستوى األسعار والتوظيـف           
وعالقة هذه المتغيرات مع بعضها البعض في النموذج الكلي ثم دور الحكومة وسياستها الماليـة              

ومــي بيــن عناصـر اإلنتـاج        في التوازن الكلي لالقتصاد ودراسة نظرية توزيع الناتج الق        
مبادئ التوازن الكلي باستخدام العرض الكلي والطلـب الكلـي،          . ومشكالت التوزيع وكيفية حلها   

مستوى التوازن ومكونات الطلب الكلـي الكينزي ومبدأ المضاعـف ، مبادئ النقـود والبنـوك              
  . والسياسة النقدية ، التجارة الدولية وميزان المدفوعات

  
  ل إلى االقتصاد الرياضي  مدخ1607115 

وتطبيقاتهـا  ) الرياضيات والتكامل والتفاضل    ( تتناول المادة أدوات التحليل الريـاضي        
داله الطلب والعرض ، داله اإلنتـاج والتكـاليف، تعظـيم        : االقتصادية وتشمل المواضيع التالية     

لواحد والدوال ذات المتغيـرين     اإلنتاج واألرباح والمنفعة ، تقليل التكاليف ، الدوال ذات المتغير ا          
  .وغيرها
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    مبادئ اإلحصاء1607150  

تتناول المادة مقدمة عن علم اإلحصاء وتطوره والبيانات اإلحصائية وكيفيـة الحـصول               
عليـها وتلخيصها بجداول تكرارية وعرضها بيانيا وهندسيا ، كما تشمل المقـاييس اإلحـصائية              

لتشتت وااللتواء والتفرطح ، ودراســة االرتبـــاط        الوصفيــة وهــي مقاييس التوسط وا    
واالنحــدار البسيـط وتشمـل التعاريف والقوانـين األساسية في االحتماالت وتطبيقاتها فـي           
نظرية بيز وشجـرة القرارات واتخاذ القرارات في ظروف المخاطرة باإلضـافة إلـى بعـض               

توزيــع بواسون والتوزيع الطبيعـي     التوزيعات اإلحصائية الهــامة مثل توزيع ذي الحدين و       
  .وتطبيقاتها 

  

   1607110:   المتطلب السابق      النظرية االقتصادية الجزئية        1607210

نظريـة  : تتناول المادة األساس النظري في االقتصاد الجزئي ومواضيعها األساسية هـي        
رية األسـواق االقتـصادية     ، نظ ) العرض(ونظريتي اإلنتاج والتكاليف    ) الطلب(سلوك المستهلك   

  .التنافسية والمنافسة االحتكارية واحتكار القلة واالحتكار الكامل 
  

   1607111:  المتطلب السابق    النظرية االقتصادية الكلية 1607211

  : تتناول المادة النظريات الكلية والسياسات االقتصادية الكلية وتشمل المواضيع التالية  
ستهالك ،االستثمار، اإلنفاق الحكومي، التجـارة الخارجيـة، لنظريـة          اال: مكونات الطلب الكلي  

الكينزية للطلب على النقود وتوازن السوق النقدي، النموذج الكالسيكي المتكامل، التوازن الكلـي             
  .، السياسات المالية والنقدية IS- LMلالقتصاد باستخدام نموذج 

 

   1607111:  المتطلب السابق      النقود والبنوك 1607212

تتناول المادة ماهية النقود والبنوك وتطور النظم النقدية والسياسات المتبعة من قبل الدولة               
في تحقيق أهدافها النقدية كما وتركز هذه المادة على نشأة النقود وتعريـف وظائفهـا وأنواعهـا                 

طلـب عليهـا    وأهميتها في النظم االقتصادية المختلفة والعوامل التي تؤثر في عرض النقـود وال            
والنظرية الكمية للنقود والتحليل النقدي الحديث ، وتدرس أيضا البنوك وأنواعها ووظائفها والنظام 

  .المصرفي في األردن والسياسة النقدية وأدواتها والنظام النقدي الدولي
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      1607210:  المتطلب السابق     وتطبيقاتها مدخل إلى نظرية المباريات  1607214

 المادة تحليل القضايا ذات طابع السلوك االستراتيجي حيث تركز علـى المفـاهيم              تتناول
والمصطلحات الشائعة االستخدام في نظرية المباراة، المباريـات الـصفرية وغيـر الـصفرية،              
المباريات ذات االستراتيجيات المختلطة، الحل عن طريق السيطرة، الحل عـن طريـق نـاش،               

مباريات بعدة مراحل، المباريات المتكررة، المباريات بمعلومات غير        المباريات بمرحلة واحدة، ال   
 .إضافة إلى ذلك، ستكون هذه المادة غنية بالتطبيقات االقتصادية المتنوعة لنظرية المباراة. كاملة

  
 

   1707111:  المتطلب السابق      المالية العامة 1607220

 وخصوصا دورها االقتصادي من خالل   تتناول المادة دور الحكومة في المجاالت المختلفة        
دراسة مكونات موازنة الدولة وتركز هذه المادة على تطور النفقات العامة واإليـرادات العامـة               
ضمن الميزانية العامة ووفقا ألهداف السياسة المالية ، وتبحث أساسا فـي تطـور دور الدولـة                 

يرادات العامة واآلثار االقتصادية ،     ووظائفها وانعكاس ذلك على زيادة وتنوع النفقات العامة واإل        
وتدرس كذلك طرق إعداد الميزانية العامة وتقسيماتها المختلفة مع تطبيـق ذلـك علـى الواقـع                 

  .  األردني
  

   اقتصاديات العمل1607223

تتناول المادة مفهوم اقتصاديات العمل، سوق العمل وعناصره، مرونة عرض العمل، 

ته، األجور واهميتها االقتصادية ونظرياتها، العالقة بين األجور تحليل الطلب على العمل ومحددا

واإلنتاجية، امكانية وأساليب تخطيط قوى العمل، نظام العالقات الصناعية وأثرها على المتغيرات 

  .  خصائصها وتحليل سوق العمل األردني: االقتصادية الكلية، تنمية الموارد البشرية في األردن
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   1607110:  المتطلب السابق   د الصناعي  االقتصا1607225

تتناول المادة دراسة األسس االقتصادية التي تقوم عليها المشروعات الـصناعية وفهـم               
السياسات المتبعة في المجاالت المختلفة للصناعة على المستوى الجزئي والكلـي ومقدمـة فـي               

اإلنتاج واالستهالك والتسويق في االقتصاد الصناعي فيما يتعلق بتطبيق النظريات االقتصادية على 
القطاع الصناعي، وسياسات األسعار والدخول في هذا القطاع، وكذلك خصائص اإلنتاج الصناعي    

وتتناول الهياكـل الـسوقية والتمركـز       . وميزاته، ومشكالت التسويق الصناعية، ودور الحكومة     
  .الصناعي وعوائق دخول السوق

  

        ا�'�&�د ا%رد�1607234$

اول المادة الناتج المحلي اإلجمالي األردني، تطوره ، مـصادره اسـتخداماته بنيتـه              تتن  
الهيكلية، كما يدرس السياسة النقدية األردنية والسياسة الماليـة األردنيـة وميـزان المـدفوعات            
األردني، ويركز المساق أيضا على االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد األردني وما تم              

ازه من تقدم عن طريق معالجتها وأخيرا تقييم االقتصاد األردني باستخدام بعـض مؤشـرات    إحر
  .األداء االقتصادي 

  
   1607150:   المتطلب السابق         التحليل اإلحصائي        1607250

تتناول المادة دوال االحتمال وكثافة االحتمال واالحتمال التجميعـي والتوقـع والتبـاين               
المنتظم المتقطع والمنتظم المنفصل، واالسي وجاما وبيتا توزيع        : التوزيعات اإلحصائية والتغاير و 

المعاينة وبالتحديد توزيع المعاينة للوسط الحسابي للعينة وتوزيع العينة لنسبة العينة، ومن خـالل              
طـي  الطبيعي ، ت كاي تربيع،  ف التقدير النق        : ذلك تتم دراسة توزيع العينات الكبيرة والصغيرة      

ويركز على طريقـة المربعات الصغرى، التقدير الفتري لكل من متوسط المجتمع ونسبة المجتمع 
وتباين المجتمع والفرق بيـن متوسطي مجتمعين والفرق بين نسبتي مجتمعين، اختبارات معامل            

 اتجاه االرتباط ومعامالت االنحدار، اختبارات جودة المطابقة واختبار االستقالل، تحليل التباين في    
  . واحد وفي اتجاهين ومربع التيني

     




	� ا�رد�����  ا
�����  و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

________________________________________________________________________ 

5 

  
  1607150: المتطلب السابق :  منهجية البحث في االقتصاد 1607311

تتناول المادة مفهوم البحث العلمي وتعريفه وأنواعه، مراحل تطور البحث العلمي، طرق            
ها وطـرق   أنواعها ومـصادر  : ومناهج البحث العلمي، مراحل وأهداف البحث العلمي، البيانات       

جمعها ومنها االستمارة اإلحصائية، المجتمع والعينة، أنواع العينات، عالقة اإلحـصاء بالبحـث             
  .وأخيراً كتابة التقارير وتوثيق المراجع. العلمي وأهميته وتطبيقاته في البحث

  
  1607110:  المتطلب السابق        التنافسية1607326

تتناول المادة المفاهيم المختلفة للتنافسية على مستوى المشروع والصناعة والدولة، تحليل           
النظريات والنماذج المختلفة للتنافسية والعوامل الرئيسة المساهمة في تنافـسية الدولـة، طـرق              

 تطبيق  ومعايير القياس المخلتفة للتنافسية، المحددات األساسية للتنافسية على المستويات المختلفة،         
  .المفاهيم والنظريات من خالل تحضير مشروع أو حالة تطبيقية في مجاالت منتقاه

  

1607330��                     �*()� ا���رة ا�و
+,-��      1607110:   السابقا

تتناول المادة الخلفية النظرية للتجارة الدولية بما في ذلك السياسات النظرية الكالسيكية في   
، نظريات  )نموذج وفرة الموارد  (، والنظرية النيوكالسيكية    )الميزة النسبية ( الدولية   تفسير التجارة 

المنافسة االحتكارية واالحتكار، نظرية دورة اإلنتاج، نظريات تشابه األذواق، دور التجارة فـي             
  . النمو االقتصادي والرفاهية، التجارة الخارجية لألردن

  
 

  
�     1607210:  المتطلب السابق  �ديا�0���1 وا�0*�/ ا�'�&��1607335 �

المنافسة . حاالت الفشل السوقي أسبابها وآثارها    . تتناول المادة الهياكل التنظيمية لألسواق    
نظريـات  . سياسات المنافسة والتنظيم  . والكفاءة بما فيه الكفاءة التخصصية واإلنتاجية والدينامية      

  .تطبيقات قطاعية. أهدافها وآثارها: نافسةقوانين الم. ايجابيات وسلبيات التنظيم. التنظيم
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    1607115:    االقتصاد الرياضي            المتطلب السابق1607341

تتناول المادة أدوات التحليل الرياضي من خالل بناء النماذج الرياضية المناسبة للظواهر            
سات االقتـصادية علـى   االقتصادية، وتحليل التوازن، والتحليل المقارن السكوني لقياس اثر السيا 

المتغيرات االقتصادية على المستوى الكلي وإيجاد الحل األمثل للمعادالت الرياضية ذات المتغير            
الواحد وذات المتغيرات المتعددة، وإيجاد الحل األمثل في حالة وجود القيود االقتصادية وتطبيقات             

  .مستهلك ذلك على سلوك المستهلك ونظرية المنتج واشتقاق دوال الطلب لل
  
   1607111:  المتطلب السابق    االقتصاد اإلسالمي     1607346

. تتناول المادة المبادئ واألسس االقتصادية، مواقف اإلسالم من النشاط االقتصادي عموما            
وسائل اإلنتاج وملكيتها في اإلسالم والرأسـمالية واالشـتراكية، ودور الحكومـة فـي النـشاط                

ة األرض واإلصالح الزراعي واسـتغالل ثـروة التـصنيع ومحاربـة            االقتصادي بالنسبة لملكي  
االحتكار، الشركات في الفقه اإلسالمي ودور المصارف ومؤسسات اإلقراض، الـسياسة الماليـة     

  .الزكاة والضرائب المعاصرة والخراج والمكوس وأبواب اإلنفاق العام: للدولة
 

   1607150:  المتطلب السابق    : اإلحصاء التطبيقي1607350
تتناول المادة تطبيق للطرق اإلحصائية المختلفة ومنها حساب الوسط والتبـاين، التقـدير             
وحدود الثقة، اختبار الفرضيات وتحليل التباين، األرقام القياسية أنواعها وكيفية قياسها والسالسل            

 .مكونات السالسل الزمنية واستخداماتها وتحليلها: الزمنية
  

   1607150:  نات وتطبيقاتها           المتطلب السابق  نظرية العي1607352

تتناول المادة على أسس وطرق اختيار العينات الالزمة إلجـراء البحـوث االقتـصادية                
وغيرها، وتحلل هذه المادة المفاهيم األساسية للمعاينة قبل اإلطار والمعاينة العشوائية وتشتمل هذه             

نة العشوائية البسيطة، والمعاينة المنتظمة والمعاينة الطبقية،       المادة على دراسة ألهم أساليب المعاي     
  .والمعاينة متعددة المراحل وتقدير المعالم اإلحصائية في كل منها واختبارات الفروض عليها 




	� ا�رد�����  ا
�����  و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

________________________________________________________________________ 

7 

� �

      1607110:   المتطلب السابق         دراسات الجدوى االقتصادية        1607362

اسات التطبيقية للمشاريع االقتصادية المختلفة، والدراسـات       تتناول المادة كيفية إعداد الدر      
والالزمة قبل بداية المشروع في ضوء الجدوى القانونيـة والفنية والتسويقية والمالية واإلدارية مع 
دراسة الجدوى االقتصادية خالل دراسة السوق المحلي والخارجي وتقدير أحجامهـا واألسـعار             

ثابتة والمتغيرة واإليرادات، شرح أسـاليب تقيـيم الربحيـة والعائـد           المتوقعة وتقدير التكاليف ال   
االقتصادي وتقييم مخاطر االستثمار وتقدير الجدوى االجتماعية للمشـروع واثر المشروع علـى       

  .إعادة توزيع الدخل والعمالة 
  

  1607111:  المتطلب السابق        قضايا اقتصادية معاصرة1607411

  .ضايا االقتصادية على المستوى العالميتتناول المادة أحدث الق
  

   1607111:  المتطلب السابق    تاريخ الفكر االقتصادي           1607413

تتناول المادة تطور الفكر االقتصادي عبر العصور المختلفـة وتكـون علـم االقتـصاد                 
طية والكالسـيكية   والمدارس االقتصادية المختلفة واهم مفكريها كالمدرسة الميركانتيلية والفيزوقرا    

واالشتراكية المثالية واالشتراكية العلمية والنظرية الكالسيكية الجديدة       ) المذهب االقتصادي الحر  (
  .والفكر االقتصادي الكينزي والفكر االقتصادي المعاصر

  

   1607111:  المتطلب السابق     التنمية االقتصادية         1607415

االقتصادية واألسس المتبعة في تطوير اقتـصاديات الـدول         تتناول المادة مفهوم  التنمية        
النامية ومقدمة عامة حول التنمية االقتصادية وخصائصها ومقايـسها، الزراعـة فـي التنميـة               
االقتصادية، مشكالت التصنيع، نظريات التنمية االقتـصادية، معـايير االسـتثمار فـي تقـويم               

دية، التنمية االقتصادية الدولية، وحـوار الـشمال        المشروعات، التجارة الدولية والتنمية االقتصا    
  .والجنوب، تقارير عن التنمية في العالم
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   1607110:    المتطلب السابق       االقتصاد اإلداري          1607421

تتناول المادة ربط المبادئ والمفاهيم المختلفة في حقول إدارة األعمال المتنوعة من خالل               
م بالمشاكل المتعلقة باتخاذ القرارات ورسم السياسات االقتصادية واإلدارية على          عالقة هذه المفاهي  

مستوى المنشأة االقتصادية ، وتشمل دراسة نظريات اإلنتاج والتكاليف واألسـواق والـسياسات             
  .   السعرية واختيار الموقع وتقييم أداء المنشات االقتصادية 

  
  

   1607111:   السابقطلبالمت            المالية الدولية  1607431

تتناول المادة التدفقات النقدية والمالية الدولية بدال من التدفقات السلعية الدولية، ويغطـي               
ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسية وعالقتـه باالقتـصاد الكلـي،          : المواضيع الرئيسية التالية  

واقها، النظريـات المختلفـة     األساليب المختلفة لميزان المدفوعات، أسعار الصرف األجنبي وأس       
  .  لتحديد أسعار الصرف األجنبي، نظريات التوازن االقتصادي المحلي والخارجي

  
   1607330:   السابقالمتطلب           سياسات ونظم التجارة الدولية1607435

 تتناول المادة السياسات التجارية الدولية واالتفاقات التجارية الدولية الهامة ويشمل القضايا           
التجارية المتعلقة باالستيراد والتصدير، نظرية الحماية والجـدل والمنـاظرات          : األساسية التالية 

حولها، التكامل االقتصادي، الشركات عابرة الحدود والتكتالت االقتصادية، االتفاقـات التجاريـة            
  . الدولية بما فيها اتفاقات الجات ومنظمة التجارة العالمية

  
  1607150:  المتطلب السابق           ياسي  االقتصاد الق1607440

نظرية القيـاس   : تتناول المادة األساس النظري والتطبيقي في القياس االقتصادي، وتشمل          
المتعدد وتطبيقاتهـا فـي     /للبيانات االقتصادية، أساليب التحليل والقياس، نظرية االنحدار البسيط       

كلـي والمرونـات والتكـاليف، اختبـار        تطبيقات الطلب واالسـتهالك ال    : المجاالت االقتصادية 
  .   الفرضيات، مدى الثقة، التنبؤ القياسي، النموذج القياسي وبعض المشاكل القياسية
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  1607150:  المتطلب السابق               االقتصاد المالي1607460

تتناول المادة مكونات وخصائص أدوات الدين في األسواق النقدية وفي أسوق رأس المال 
فة إلى تصنيف الوسطاء الماليين بين مؤسسات إيداعية وإدخارية تعاقدية ومؤسسات باإلضا

االستثمارية، دراسة محددات معدالت الفائدة وهيكلها والنظريات التي تعمل على  الوساطة المالية
تفسير سلوكها، سوق األسهم المالية، وسوق العمالت األجنبية وما يتعلق بسلوكهما عبر الزمن 

  .ائهما والعوامل التي تؤثر فيهما دور البنك المركزي في التأثير على أداء كٍل منهماوقياس أد

  

 

 

 

 


