كلية الاقتصاد والعلوم والادارية
الخطة الدراسية لدرجة الهاجستير
في الاقتصاد والتعاوى الدولي
رقو البريانج ()215
نسار الرسالة
7102/7102
اسو الدرجـة بالعربيـة :ناجسـتير في الاقتصاد والتعاوى الدولي
اسو الدرجة بالإيجليزية:
M. A in Economics and Multinational Cooperation
أ  -أحكام وشروط عامة:
 .1تلتزم هذه الخطة باإلطار العام لتعليمات برنامج الدراسات العليا في جامعة آل البيت.
 .2التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج حملة درجة البكالوريوس من كافة التخصصات.
علىىأ ن تعطىىي ايولويىىة لخريجىىي كليىىات ادقتصىىاد واإلدارة والعلىىوم السياسىىية ،اقتصىىاد ،علىىوم
سياسية ،إدارة عمال ،التمويل ،إدارة عامة ،تسويق ،محاسبة ،نظم معلومات محاسبية ،مىا بىاقي
التخصصات فسيتم ايخذ بعين ادعتبار معدل الطلب للقبول في البرنامج.
ب  -مكونات الخطة:
تتكون الخطة الدراسىية لدرجىة الماجسىتير فىي ادقتصىاد والتعىاون الىدولي مىن  )33سىاعة معتمىدة،
موزعة علأ النحو التالي:
الساعات المعتمدة
نوع المتطلب
التسلسل
ود

ثانيا ً

متطلبات التخصص:
 -المساقات اإلجبارية
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ب -المساقات ادختيارية

6
2

الرسالة

33

المجموع

1

ج  -نظام الترميز
 - 0رمز الكلية:
الرمز

الكلية

05
06

إدارة المال وايعمال
معهد بيت الحكمة

 - 7رمز التخصص :
الرمز
07
01
 - 3رموز المساقات :
0- 9

القسم
اقتصاديات المال وايعمال
العلوم السياسية

0- 9

07









0–9

0-9

7

07



التسلسل

المجال

المستوى

10

القسم

الكلية

01

06

مدلول منزلة العشرات (المجا ل) في أرقام المساقات:
رمز المجال

عنوان مجال
التخصص

رمز المجال

عنوان مجال التخصص

0
1
2
3
4

مساقات بحثية
النظرية ادقتصادية
مساقات كمية
علوم سياسية
عالقات دوليه

5
6
7
8
9

علوم مالية ونقدية
القانون الدولي والمنظمات الدولية
رسالة ماجستير

2

(أوال) متطلبات التخصص بواقع ( )33ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
أ  -المساقات اإلجبارية بواقع ( )02ساعات معتمدة موزعة كاآلتي
اسم المساق
رقم المساق
ت
المجموع
 0500000منهج البحث العلمي في العلوم ادقتصادية واإلدارية
.1
 0500012النظر ية ادقتصادية الكلية )المتقدمة(
.2
 0500041نظرية التجارة الدولية
.3
 0500061المالية العامة
.4
 0601015السياسة العامة والتعاون الدولي *
.5
 0601024القانون الدولي والمنظمات الدولية *
.6
ب  -المساقات االختيارية بواقع ( )6ساعات معتمدة يختارها الطالب مما يلي:
على أن يكون ( )3ساعات منها على األقل من قسم اقتصاديات المال واألعمال.
اسم المساق
رقم المساق
ت
 0500000حلقة بحث في ادقتصاد
.1
ساليب التحليل الكمي
0500023
.2
التعاون والتكامل الدولي
0500021
.3
7370050
التنمية ادقتصادية
.4
النمو السكاني وايمن الغذائي
0500033
.5
ادقتصاد الدولي
0500034
.6
نظرية العالقات الدولية *
0601021
.0
0601011
النظم السياسية المقارنة *
.1
 0601026العالقات ادقتصادية الدولية *
.2
(ثانياً) )1012200( :رسالة الماجستير بواقع ( )0ساعات معتمدة.
المساقات التي يطرحها قسم اقتصاديات المال وألعمال
اسم المساق
رقم المساق
ت
0500000
0500000
0500012
0500023
0500021
0500030

.1
.2
.3
.4
.5
.6
7370050
.0
0500033
.1
0500034
.2
0500041
.10
0500061
.11
 مواد معهد بيت الحكمة

منهج البحث العلمي في العلوم ادقتصادية واإلدارية
حلقة بحث في ادقتصاد
النظرية ادقتصادية الكلية المتقدمة)
ساليب التحليل الكمي
التعاون والتكامل الدولي
التمويل الدولي ومؤسساته
التنمية ادقتصادية
النمو السكاني وايمن الغذائي
ادقتصاد الدولي
نظرية التجارة الدولية
المالية العامة

3

الساعات
المعتمدة
11
3
3
3
3
3
3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

المساقات التي يطرحها معهد بيت الحكمة.
ت
.1
.2
.3
.4
.5

رقم المساق
0601011
0601015
0601021
0601024
0601026

اسم المساق
النظم السياسية المقارنة
السياسات العامة والتعاون الدولي
نظرية العالقات الدولية
القانون الدولي والمنظمات الدولية
العالقات ادقتصادية الدولية

4

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3

الخطة الاسترشادية
نسار الرسالة
السًــــة الأولـــــى
الفصل الأول
رقم المساق

اسم المساق

 0500000منهج البحث العلمي في
العلوم ادقتصادية واإلدارية
 0500012النظرية ادقتصادية الكلية
المتقدمة
المجموع

الفصل الثايي
ساعة
معتمدة
3
3

الرقم

اسم المساق

0500041

نظرية التجارة الدولية

 0601024القانون الدولي والمنظمات
الدولية
المالية العامة
0500061
المجموع

6

ساعة
معتمدة
3
3
3
0

السًــــة الثايية
الفصل الأول
رقم المساق

اسم المساق

0601015

السياسات العامة والتعاون
الدولي
التعاون والتكامل الدولي
المجموع

0500021

الفصل الثايي
ساعة
معتمدة
0500000
3
الرقم

3
6

5

اسم المساق
حلقة بحث في ادقتصاد

رسالة الماجستير
0500022
المجموع

ساعة
معتمدة
3
3
6

وصف نساقات الهاجسـتير في بريانج الاقتــصاد وا لتعاوى الدولي

( )1012211منهج البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية.
 3 ( Scientific Research Methodology in Economic & businessساعات معتمدة )
التعرف علأ المنهجية العلمية للتحليل ادقتصاد المالي هي من ساسيات هذا المساق الىذ يعتبىر المىدخل
الرئيسي لل طالب لتحضير لرسالة الماجستير وهي من ساسيات البحث العلمىي وتمىمل المىادة علىأ إعىداد
الطالب لكيفية تحديد اإلطار العام للبحث العلمي ومنهجياته ،تحديد ممىكلة الدراسىة وصىيااة الفرضىيات؛
سلوب جمع البيانات وتصميم ادستبيانات وترميزها وتحليلها إحصائيا ،ادستبانة خصائصها؛ مروطها؛
كيفيىىىىىة إنهائهىىىىىىا .الوصىىىىىف اإلحصىىىىىىائي للبيانىىىىىىات باسىىىىىتخدام  Excelعملي+نظر مقىىىىىىاييس النزعىىىىىىة
المركزيىىىىة) مقاييس التمىىىىىتت؛ مقىىىىاييس مىىىىىكل التوزيىىىىع) .ادرتبىىىىىاط باسىىىىتخدام  Excelعملي+نظىىىىىر
 .)O. L. Sاختيار الفرضيات باستخدام  .spssكيفية بناء السالسل الزمنية وبيانىات المقطىع العرضىي؛
بناء النماذج القياسية؛ القياس واختبار الفرضيات؛ ادستنتاجات وكتابة التقرير
( )1012212حلقة بحث في االقتصاد

 3(Research Seminar in economicsساعات معتمدة)
يهدف هذا المساق إلأ التركيز علأ اإلحداث ادقتصادية الحديثة علىأ المسىتوا المحلىي والىدولي و ثرهىا
ادقتصاد  .ويناقش مواضيع لها عالقة بالتجىارة العالميىة ،ادتحىاد ايوروبىي ،التجىارة العربيىة ،العولمىة
والتنافسىىية؛ الممىىاكل ادقتصىىادية الرئيسىىية مثىىل البطالىىة ،التضىىخم و ثارهىىا ادقتصىىادية ،تجىىارب الىىدول
المتقدمة في عمليات اإلصالح ادقتصادية .
( )1610270نظرية العالقات الدولية

 3( International Relations Theoryساعات معتمدة)

يتنىىاول هىىذا المسىىاق نظريىىة العالقىىات الدوليىىة وتطورهىىا ،واسىىتعراا النظريىىات التقليديىىة والحديثىىىة
مابعد الحداثة) في مجال العالقات الدولية.
( )1610276عالقات اقتصادية دولية
 3( International Relations Economyساعات معتمدة )
يتناول هذا المساق دراسة المؤسسات ادقتصادية الدولية والعالقات ادقتصادية و ثرها علأ النظام الدولي
من خالل دراسة تكيف السياسات ادقتصادية الدولية في ظل العولمة وتأثير المىركات المتعىددة الجنسىية،
ومنظمة التجارة العالمية .
( 3ساعات معتمدة )
( )1610270القانون الدولي والمنظمات الدولية
International Law and International Organizations
يتناول هذا المساق التعريف بالقانون الدولي وخصائصه ،ومصادره و مخاصه ،ثم دراسة نواع
المنظمات واإلطار التنظيمي لها؛ مع دراسات تطبيقية لبعا المنظمات الدولية واإلقليمية.
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( )1012207النظرية االقتصادية الكلية المتقدمة
) 3( Economics Macroeconomic Theory (Advancedساعات معتمدة )
تتضىمن دراسىىة النظريىات الكالسىىيكية والكنزيىة مىىع مفىىاهيم وافتراضىات وآليىىات الوصىول إلىىأ التىىوازن
ادقتصاد الكلي مثل الدخل القىومي ،ادسىتهال  ،ادسىتثمار ،المسىتوا العىام لعسىعار ،الفائىدة فىي النظىام
ادقتصاد الوضعي واإلسالمي ،ايجىور وايرهىا ،آليىة الوصىول إلىأ التىوازن السىوقي السىلعي والنقىد
ومستلزمات تحقيقه ،دراسة مماكل ومصادر التضخم ،ادستخدام ،التوازن الخارجي ،النمو ادقتصاد .
( )1012273أساليب التحليل الكمي

 3( Quantitative analysis Methodsساعات معتمدة)
يهدف المقرر إلأ تزويد الطلبة بايدوات والطرائق والعالقات التي تساعدهم علأ
التعامل مع المعطيات الرقمية ومعالجتها ،وخاصة في مجال اإلدارة ،فهو يتضمن سلو المتغير
العموائي الواحد ،عالقة ادنحدار بين متغيرين و كثر ،تحليل وتفسير معامل ادرتباط؛ التنبؤ بواسطة
السالسل الزمنية ،اختبار المؤمرات ،اختبارات تتعلق بمكل التوزيع؛ نظرية التقدير ،التقدير المجالي،
تحليل السالسل الزمنية .السالسل الزمنية مع المقاطع العرضية ،اختبار سكون السالسل الزمنية
 stationarty :unit Root Testباستخدام برمجية  Eviewsعملي)؛ التكامل
الممتر  )co-int cgration testباستخدام برمجية  Eviewsعملي) ،التباين الممتر بين
المتغيرات باستخدام  Excelعملي) ،التنبؤ بواسطة السالسل الزمنية باستخدام  Excelعملي)؛
1. Excell
2. Eviews 3. spss
تطبيقات عملية علأ الحاسوب

( )0507797التنمية االقتصادية
Economic Development
( 3ساعات معتمدة)

تحميل مفهوم التخمف وأسبابه ،خصوصيات عممية التنمية ،أساليب دراسة التنمية االقتصادية :األسموب

"التاريخااان " "واألسااموب البنيااوي" محااددات التنميااة االقتصااادية :ال اماال الب،ااري ،رأس المااال ،ال اماال

التقن والتكنولوج  ،التنمية وقضية توزيا االساتامارات ،نظرياات التنمياة االقتصاادية الوضا ية ومان

منظور إسالم  ،تنازع نظريات التنمية الوض ية ،نماذج التنمية ،تمويل التنمياة ،تجاارب تنموياة عما

المستوى ال رب واإلسالم .

( )0601715السياسات العامة والتعاون الدولي
 3(Public Policies and international cooperationساعات معتمدة )
يهدف هذا المساق إلأ تحليل ايسس التي تقىوم عليهىا السياسىة العامىة للىدول بمىكل عىام والدولىة ايردنيىة
بمكل خاص ،واستعراا طبيعة المرتكزات التي تنطلق منها توجهات السلطة التنفيذية في رسم سياساتها
العامة الداخلية والخارجية ذات العالقة بالتخطيط المحلي والتعاون اإلقليمي والعالمي مع مختلف الوحدات
السياسية الدولية .
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( )1610200النظم السياسية المقارنة

 3( Comparative Politics systemsساعات معتمدة)
يتناول هذا المساق التعريف بمجال علم السياسة المقارنة وتطوره ،والمناهج المستخدمة في دراسة النظم
السياسية ،ومعايير تصنيف النظم السياسية واينماط الرئيسية للنظم السياسية الحديثة باإلضافة إلأ دراسة
المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في اينظمة .
)  (1012272التعاون والتكامل الدولي:
 3(cooperation and International integrationساعات معتمدة)
يتم في هذا المساق درا سة وتحليل ايسس النظرية التي يقوم عليهىا التعىاون والتكتىل والتكامىل الىدولي،
وتحليىىل تجىىارب التعىىاون التكتىىل والتكامىىل بىىين الىىدول مىىن اجىىل ابىىرز اهىىم النجاحىىات التىىي حققتهىىا هىىذه
التجىىارب ،واهىىم اإلخفاقىىات التىىي رافقىىت عملهىىا وبىىالتركيز علىىأ التكىىتالت اإلقليميىىة ،ومىىدا اتسىىاقها مىىع
التوجهات المعولمة او تناقضها معها.
 (1012260المالية العامة :

 3(Public Financeساعات معتمدة)
يهىدف هىذا المسىاق إلىىأ دراسىة  :الوظىائف الماليىة :التخصىىيص  -التوزيىع  -ادسىتقرار .نظريىة السىىلع
العامىىة :فكىىرة القطىىاع العىىام وادسىىتهال الجمىىاعي ،مفهىىوم وخصىىائص السىىلع العامىىة .اآلثىىار الخارجيىىة
والحجىىىم الكىىىفء لإلنتىىىاج .ادختيىىىار العىىىام وضىىىرورته لتىىىوفير السىىىلع العامىىىة .اإلنفىىىاق العىىىام وظىىىاهرة
نمىىوه .تحليىىل التكلفىىة /العائىىد واسىىتخدامه فىىىي تقىىويم الممىىروعات العامىىة .اإليىىرادات العامىىة :المبىىىاد
ايساسية فىي فىرا الضىرائب ،العىبء الضىريبي ،منىاهج العدالىة الضىريبية .الموازنىة العامىة :مفهومهىا
تبويبها ودورتها و ساليبها :مالية السلطات المحلية .خصائص و ساليب الماليىة العامىة فىي الىدول الناميىة.
السياسة المالية .الدين العام .المالية العامة في اإلسالم.
)  ( 0500041نظرية التجارة الدولية:

 3( International Trade theoryساعات معتمدة )
يركز هذا المساق علىأ التجىارة الدوليىة باعتبارهىا المحىر ايساسىي لعمليىة النمىو والعالقىات الدوليىة مىن
خىىىىالل دراسىىىىة واقىىىىىع التجىىىىارة الدوليىىىىىة واتجاهىىىىات تطىىىىىور ،وهيكلهىىىىا الجغرافىىىىىي والسىىىىلعي اسىىىىىتيراداً
وتصىىىىديراً ،وكىىىىذل دراسىىىىة منظمىىىىة التجىىىىارة الدوليىىىىة ا لمتخصصىىىىة بالتجىىىىارة الدوليىىىىة بتحليىىىىل سىىىىباب
إقامتها ،وايسس التي قامت عليها النظرية منهىا والعمليىة واهىم الجوانىب اديجابيىة والسىلبية التىي رافقىت
وترافق قيامها وعملها وسياستها.

( )012233النمو السكاني واألمن الغذائي:
 3(population growth and Food securityساعات معتمدة)
ان هذا المساق يتضىمن التركيىز علىأ تحليىل الجوانىب السىكانية ،و بالىذات مىا يتصىل منهىا بحجىم السىكان،
وتركيبته والكثافة السكانية وتوزيعه علأ مناطق واقاليم دول العالم ،واتجاهات النمو السكاني فيها وتحليل
مىدا التناسىىب بىىين النمىو السىىكاني فىىي هىذه الىىدول ،ومىىدا النمىو فىىي انتىىاج الغىذاء ،وتحليىىل الفجىىوة بينهىىا
و سبابها وبالذات في كل من الدول المتقدمة والدول النامية وصودً إلأ مدا توفر اإلمكانية لتحقيق ايمن
الغذائي ومتطلبات ذل
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( ) 1610230النظرية السياسية

 3(Political theoryساعات معتمدة)
يهىىدف هىىذا المسىىاق إلىىأ دراسىىة تعريىىف وتطىىور النظريىىة السياسىىية؛ و هىىم المىىداخل منهجيىىة فىىي دراسىىة
النظريىة ،باإلضىافة إلىىأ دراسىة تعريىف وتطىىوير النظريىة السياسىىية ،و هىم المىداخل منهجيىىة فىي دراسىىية
النظرية ،باإلضافة إلأ استعراا التحديات التي تواجه نظرية سياسية عربية .

( ) 012230االقتصاد الدولي

 3 ( International Economicساعات معتمدة )
ويتضمن هذا المساق ال ناصر التالية  ،التمييز بين التجارة الدولية واالقتصاد الدول  ،حسابات الدخل

القوم

وميزان المدفوعات ،الطمب عم النقد االجنب  ،وس ر الصرف ف المدى القصير ،ال رض

النقدي والمستوى ال ام لألس ار وس ر الصرف ف المدى الطويل ،نظام س ر الصرف الاابت وتدخل
البنك المركزي ف سوق الصرف األجنب  ،اسواق راس المال الدولية واألسواق النا،ئة ،االزمه المالية

ال الميه واالقتصاديه عام  . 8002- 8002منظمة التجارة ال المية واالتفاقيات التجارية واالتحادات
الجمركية والتكامل االقتصادي  ،االنتقال الدول
مت ددة الجنسيات واالستامار االجنب المبا،ر.

ل ناصر االنتاج ( ال مال وراس المال) ،ال،ركات
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