
 كلية إدارة األعمال/ جامعة مؤته/ األردن
 ساعة معتمدة 36( )مسار الشاملماجستير االقتصاد   )

  الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا

 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص االقتصاد

Requirements a Mi. Sc degree -------------------- Production  

  Compulsory Requirements (27 hours)      ساعة( 27خصص اإلجبارية وعددها )متطلبات الت -(1)
 المتطلبات السابقة عدد الساعات المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة

 ------- Microeconomic Theory 3 النظرية االقتصادية الجزئية 2104701
 ------- Macroeconomic Theory 3 ية الكليةالنظرية االقتصاد 2104702
 النظرية االقتصادية الجزئية International Trade      3 التجارة الدولية 2104750

تحليل المشاريع ودراسات  2104712
  -الجدوى االقتصادية

Project analysis and 

Feasibility Studies       
3 ------- 

 التجارة الدولية International finance   3 المالية الدولية 2104751
   Scientific research منهجية البحث العلمي 2104760

methodology 
3 ------- 

 ------- Mathematical Economics  3 االقتصاد الرياضي 2104780
 ------- Econometrics                   3 االقتصاد القياسي 2104781
 Economic Development والنمو االقتصادي التنمية 2104770

and growth                     
3  

  
           Elective Requirements (9 hours)  ساعات( 9وعددها ) متطلبات التخصص االختيارية -(2)

 قةالمتطلبات الساب عدد الساعات المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة
 Monetary Economics النظرية النقدية 2104710

Theory                            
 النظرية االقتصادية الكلية 3

 Special Topics in مواضيع خاصة 2104713

Economics                      
 موافقة مدرس المادة 3

 لنظرية االقتصادية الكليةا Public Finance               3 المالية العامة 2104720
 النظرية االقتصادية الكلية Labor Economics           3 اقتصاديات العمل 2104741
 Financial and Monetary األسواق النقدية والمالية 2104755

Markets                           
 التجارة الدولية 3

 النظرية االقتصادية الكلية Islamic Economy           3 اقتصاد إسالمي 2104761
 ----------- -     Time Series analysis تحليل السالسل الزمنية 2104785
 النظرية االقتصادية الجزئية Industrial Organization 3 التنظيم الصناعي 2104793

                                                   Notes                                         مالحظات: -(4)  

 المواد االستدراكية لغير الطلبة الحاصلين على شهادة بكالوريوس االقتصاد:

 عدد الساعات المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة
 Mathematical Economics 3 االقتصاد الرياضي 2104280
 Microeconomic Theory 3 اد الجزئينظرية االقتص 2104201
 Macroeconomic Theory 3 نظرية االقتصاد الكلي 2104202
 Econometrics 3 االقتصاد القياسي 2104480

 



 كلية إدارة األعمال/ جامعة مؤته/ األردن
 ساعة معتمدة( 36( )مسار الرسالةماجستير االقتصاد   )

 االخطط الدراسية لبرامج الدراسات العلي
 متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص االقتصاد

Requirements a Mi. Sc degree -------------------- Production  

 Compulsory Requirements       ساعة( 18متطلبات التخصص اإلجبارية وعددها ) -(1)
 المتطلبات السابقة د الساعاتعد المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة

 ------- Microeconomic Theory 3 النظرية االقتصادية الجزئية 2104701
 ------- Macroeconomic Theory 3 النظرية االقتصادية الكلية 2104702
 النظرية االقتصادية الجزئية International Trade      3 التجارة الدولية 2104750
   Scientific research البحث العلميمنهجية  2104760

methodology 
3 ------- 

 ------- Mathematical Economics  3 االقتصاد الرياضي 2104780
 ------- Econometrics                   3 االقتصاد القياسي 2104781

           Elective Requirements (9 hours)     ساعات( 9وعددها ) متطلبات التخصص االختيارية -(2)

 المتطلبات السابقة عدد الساعات المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة
 Monetary Economics النظرية النقدية 2104710

Theory                            
 النظرية االقتصادية الكلية 3

تحليل المشاريع ودراسات  2104712
 دوى االقتصاديةالج

Project analysis and 

Feasibility Studies       
3 ------- 

 Special Topics in مواضيع خاصة 2104713

Economics                      
 موافقة مدرس المادة 3

 النظرية االقتصادية الكلية Public Finance               3 المالية العامة 2104720
 النظرية االقتصادية الكلية Labor Economics           3 صاديات العملاقت 2104741
 التجارة الدولية International finance   3 المالية الدولية 2104751
 Financial and Monetary األسواق النقدية والمالية 2104755

Markets                           
 التجارة الدولية 3

 النظرية االقتصادية الكلية Islamic Economy           3 اد إسالمياقتص 2104761
 --------- -     Time Series analysis تحليل السالسل الزمنية 2104785
 النظرية االقتصادية الجزئية Industrial Organization 3 التنظيم الصناعي 2104793
 Economic Development التنمية والنمو االقتصادي 2104770

and growth                     
 النظرية االقتصادية الكلية 3

 ( ساعات معتمدة9الرسالة: ) -(3)
                                                   Notes                                         مالحظات: -(4) 

 هادة بكالوريوس االقتصاد:المواد االستدراكية لغير الطلبة الحاصلين على ش
 عدد الساعات المادة )باللغة اإلنجليزية( المادة )باللغة العربية( رقم المادة
 Mathematical Economics3 االقتصاد الرياضي 2104280
 Microeconomic Theory 3 نظرية االقتصاد الجزئي 2104201
 Macroeconomic Theory 3 نظرية االقتصاد الكلي 2104202
 Econometrics 3 االقتصاد القياسي 2104480

 



 




 كلية إدارة األعمال/ جامعة مؤته /وصف مواد ماجستير االقتصاد

 
           Microeconomic Theory    النظرية االقتصادية الجزئية : 1904701

االت تحليل متقدم في االقتصاد الجزئي يوضح كيفية تخصيص الموارد االقتصادية بيي  االسيتعم
 0المختلفة وسلوك المنتجي  والمستهلكي  واقتصاديات الرفاه العام 

 
 Macroeconomic Theoryالنظرية االقتصادية الكليــــة :   1904702

تحليييل متقييدم فييي االقتصيياد الكلييي يتضييم  تحليييل النشيياطات االقتصييادية الكلييية عليي  المسييتوى 
دي ومعالجيية المشيياكل التييي تعتيير   لييك القييومي وكيفييية تحقيييق التييواز  فييي النشيياط االقتصييا

 0النشاط إضافة إل  تحليل السياسات االقتصادية العامة 
 

        Monetary Theoryالنظرية النقدية:    1904710
مواضيييع متقدميية فييي النظرييية النقدييية ميي  حيييث الطلييق والعيير  عليي  النقييود ودور البنييوك 

 التجارية وسياسات البنوك المركزية
 

 حليل المشاريع ودراسات الجدوى االقتصادية :ت 1904712
                              Project Analysis and Feasibility Studies       

اسييتعمال التحليييل االقتصييادي الكمييي فييي تشييكيل السياسييات االدارييية للمشييرو  الخيياص وكيفييية 
وتحدييد معيايير  اتخا  القرارات، م  خالل دراسة السوق وتقيدير الطليق علي  منتجيات المشيرو 

االداء والعوائييييد االجتماعييييية للمشييييروعات العاميييية والخاصيييية، وطييييرق اعييييداد تقييييارير الجييييدوى 
  0االقتصادية 

 
     Special Topics in Economicsمواضيع خاصـة :   1904713

وتتحيدد المواضييع ميع  0يتضم  دراسة وتحليل مواضيع حديثة و ات شين  مي  الواقيع العمليي 
 0ي حينه مدرس المادة ف
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  Public Financeالمالية العامة :    1904720

تحليل متقدم للنشاط المالي للحكومة واألثار المترتبة عنه في النشاط االقتصادي ويتضم   لك 
عملييييات اتخيييا  القيييرارات الماليييية،  0تحلييييل االدوات الماليييية منهيييا   الضيييرائق واالنفييياق العيييام 

 0لعوائد والتكاليف في تقويم االنفاق العام  الموازنة الحكومية وتحليل ا
 

 اقتصاديات العمل وتخطيط القوى البشرية : 1904741
  Labor Economics & Manpower Planning 

تحليييل سييوق العمييل، ميي  حيييث الطلييق والعيير  ونظريييات األجييور، والحييراك المهنييي، والبطاليية 
ى البشرية عل  المستوى القومي وعل  واسبابها وعالجها وتشريعات العمل وتخطيط توفير القو 

 0مستوى المنشآت 
 

 International Tradeالتجارة الدولية :    1904750
نظريييات التبييادل التجيياري بييي  الييدول والعوائييق التجارييية ومسييائل التنييافس والتعيياو  التجيياري 

 0الدولي 
 

 International Financeالمالية الدولية :    1904751
ة ، ومسائل تخص المسائل النقديية الدوليية، مييزا  الميدفوعات ، نظريية معيدالت النظرية المالي

 الصرف وآليات التصحيح الدولية ودور التنظيمات الدولية في توفير السيولة العالمية   
 

    Money and Financial Marketsاألسواق النقدية والمالية :   1904755
  رأس المال واألسواق الماليية المحليية والدوليية وتطيوير توليد السيولة والوساطة المالية وتكوي

 0السياسات النقدية 
 

 Islamic Economyاألقتصاد االسالمي :    1904761
تحلييل دعيائم االقتصياد االسيالمي، تحلييل المسييائل األقتصيادية األساسيية مي  حييث األسييتهالك 

 0االقتصادية واألنتاج، التنمية االقتصادية، المالية العامة والسياسات 
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 التنمية والنمو االقتصادي :  1904770
                            Economic Growth and Development 

نظريات النمو والتنمية االقتصادية وتحليل العوامل المؤديية الي  التنميية االقتصيادية والمعوقيات 
 0لها مع دراسة نما ج للتنمية في بع  أقطار العالم 

 
           Mathematical Economics  قتصاد الرياضي :اال 1904780

التحليييل السييكوني والييديناميكي والبرمجيية الخطييية و ييير الخطييية والمعييادالت التفاضييلية والفرقييية 
 0وتطبيقاتها االقتصادية عل  المستويي  الجزئي والكلي 

  
     Econometricsاالقتصاد القياسي :    1904781

الخطييي والمعييادالت ا نييية والمشييكالت التييي تواجههييا وطييرق التغلييق  تحليييل نمييا ج االنحييدار
عليهيييا، البنييياء واالسيييتدالل االحصيييائي مييي  النميييا ج القياسيييية والتقيييدير والتنبيييؤ بيييالمتغيرات 

 0االقتصادية 
 

 Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية :   1904785
طيية بييالزم  ميي  خييالل نمييا ج للسالسييل مواضيييع متقدميية فييي تحليييل ومعالجيية البيانييات المرتب

 0الزمنية المستقرة و ير المستقرة ودراسة نما ج التنبؤ والتقدير  
 

  Industrial Organizationالتنظيم الصناعي :   1904793
تحليل العالقة بي  الهيكل الصيناعي والسيوق ميع التركييز علي  النظريية الحديثية الحتكيار القلية 

دراسيية سييلوك الصييناعات ميي  حيييث  0ديناميكي ونظرييية المباريييات التييي تبحييث فييي التسييعير اليي
 0التسعير وتميز السلع واالندماج والبحث 
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