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 قغِ اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ 

 ن١ًٝ إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 

 قغِ اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ يف صاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼارتط١ ايز

 

 يف اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍايبهايٛصٜٛؼ  اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١( :

 B.Sc. in Economics of Finance and Businessاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظٜـ١(: 

 

 َهْٛات ارتط١ :  -أ 

( عاع١ 132َٔ ) اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ تتهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًــــب ايتغًغٌ

 77 َتطًبات ادتاَع١ أٚاًل

 72 :ايه١ًَٝتطًبات  ثاًْٝا

 َتطًبات ايكغِ: ثايجًا

 69                             املٛار اإلدباص١ٜ        -أ

 12                        االختٝاص١ٜ       املٛار  -ب

 

 

82 
 

 

 3 :َٛار سض٠ صابعًا

 237 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ : -ب

    :صَظ ن١ًٝ -1

 ايهًٝــــ١ ايضَظ

 إراص٠ املاٍ ٚاألعُاٍ 55

 

 :اّـــٛط األقغـصَ -2

 ايكغــِ ايضَظ

 إراص٠ األعُاٍ 52

 ايتٌُٜٛ ٚاملصاصف 53

 احملاعب١ 54

 إلراص٠ ايعا١َ ا 55

 اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ  57

 

 املٛار:صَٛط  -3

 0-5 0-7 2-4 9-صفض 9-صفض

                                                                                     

 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ

 

 

 

 

 



 3 

 

 اّ املٛارايعؾضات )اجملاٍ( يف أصق َٓظي١ َزيٍٛ

 

 زتاٍ ايتدصص عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ اٍ ايتدصصـزت عٓٛإ اجملاٍ ظـصَ

 االقتصار ايتطبٝكٞ 5 املبارئ 5

 اذتًكات ٚايٓزٚات ايبشج١ٝ 6 ايٓعضٜات االقتصار١ٜ  1

 املٛار ايتك١ٝٓ 7 املٛار ايه١ُٝ 2

 َٛار إراص١ٜ 8 ايتدصصات ايض٥ٝغ١ٝ 3

  االقتصار اإلعالَٞ  4

 

 ( عاع١ َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:27)َتطًبات ادتاَع١: )أٚاًل( 

 عاع١ َعتُز٠. (28املتطًبات اإلدباص١ٜ: ) -أ 

 ( عاعات َعتُز9.٠املتطًبات االختٝاص١ٜ: ) -ب

 

 :َٛطع١ نايتايٞ ( عاع١ َعتُز18٠: )املتطًبات اإلدباص١ٜ -أ 

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 0600000 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 5151271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 5152355 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 5651155 4

 - 3 (1ايًػ١ ايعضب١ٝ) 1351151 5

 - 3 (1ايًػ١ اإلصتًٝظ١ٜ ) 1352151 6

ٚميهِٓٗ رصاع١ َـار٠ اختٝاصٜـ١ َـٔ    تعترب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اختٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني *:

 املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝتـ٘ عًـ٢ إ تهـٕٛ َـار٠     ( عاعات َعتُز9)املتطًبات االختٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايتاي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ي١ٝ:أٚال: زتاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٜٚضِ املغاقات ايتا

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 5151116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 5151371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1152121 3

 1351151 3 (2ايًػ١ ايعضبٝـ١ ) 1351152 4

 1352151 3 (2ايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ) 1352152 5

 - 3 تاصٜذ اذتضاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1353151 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1353152 7

 - 3 (1ايًػ١ ايفضْغ١ٝ ) 1354151 8

 - 3 (1االعبا١ْٝ )ايًػ١  1354151 9

 - 3 (1ايًػ١ االٜطاي١ٝ ) 1354161 15

 - 3 (1األملا١ْٝ)ايًػ١  1354171 11

 - 3 (1ايًػ١ ايفاصع١ٝ ) 1354181 12

 - 3 (1ايًػ١ ايرتن١ٝ  ) 1354191 13
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 ثاًْٝا: زتاٍ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 - 3 اإلعالّ ٚايكضاٜا املعاصض٠ 5151471 1

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 5152153 2

 - 3 ِٝ األعض٠ ٚاجملتُعتٓع 5152255 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 5251115 4

 - 3 (1َبارئ إراص٠ األعُاٍ ) 5552151 5

 - 3 َبارئ االقتصار 5557155 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 5651436 7

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1551165 8

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1152135 9

 - 3 اٍ يف اإلعالّتضب١ٝ األطف 1152225 15

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1251151 11

 - 3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايتاصٜذ اإلعالَٞ 1353155 12

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1451155 13

 

 ثايجًا: زتاٍ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚضِ املغاقات ايتاي١ٝ:

 املتطًب ايغابل ز٠ايغاعات املعتُ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 5151115 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 5452155 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 5453155 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 5454159 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 5753342 5

 - 3 عًّٛ األصض 5851155 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 5851113 7

 - 3 صر املٝاَٙٛا 5851115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ 5851117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 5952235 15

 

َالسع١: أَا فُٝا ٜتعًل باَتشاْات املغت٣ٛ، ٜتٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعتباصًا َٔ بزا١ٜ 

اذتاعٛب ع٢ً إٔ ايتكزّ يالَتشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االصتًٝظ١ٜ ٚ 2515/2511ايفصٌ األٍٚ 

خاصز خطت٘  (599)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَتشاْات َغاقًا اعتزصانًٝا 

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 املغاقات االعتزصان١ٝ

 املتطًب ايغابل ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1351599 1

 - 3 االصتًٝظ١ٜايًػ١  1352599 2

 - 3 ساعٛب 5951599 3
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 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت21١ٝ): ه١ًٝايَتطًبات  -ثاًْٝا 

 غابلايتطًب امل عتُز٠امل اتغاعاي عِ املار٠ا صقِ املار٠

 ـ 3 (1) إراص٠ األعُاٍ َبارئ 5552151

 5951132 3 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ 5552173

 - 3 يتٌَُٜٛبارئ ا 5553151

 ـ 3 (1)احملاعب١  َبارئ 5554151

 ـ 3 االقتصار ادتظ٥ٞ َبارئ 5557151

 ـ 3 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ 5557121

 - 3 ( يًتدصصات اإلْغا2١ْٝساعٛب ) 5951132

 

 
 

 (82ثايجًا :    َتطًبات ايكغِ )

 ( عاع١ َعتُز٠، ٚتؾٌُ املٛار اآلت١ٝ :69)أ: املٛار اإلدباص١ٜ : 

 اعِ املـــار٠ قِ املار٠ص
 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠
 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 (2َبارئ إراص٠ األعُاٍ) 552152
3 5 

3 552151 

 554151 3 5 3 (2َبارئ احملاعب١) 554152

 - 3 5 3 *َبارئ االقتصار ايهًٞ 557152

 - 3 5 3 َبارئ اإلسصا٤ 557153

 557151 3 5 3 *صار١ٜ ادتظ١ٝ٥ايٓعض١ٜ االقت 557214

 557152 3 5 3 *ايٓعض١ٜ االقتصار١ٜ ايه١ًٝ 557215

 557153 3 5 3 *االقتصار املايٞ 557235

 557152 3 5 3 *ايٓكٛر ٚاملصاصف 557231

 557151 3 5 3 اقتصارٜات ايعٌُ 557251

 557151 3 5 3 اقتصار طصاعٞ 557252

 557153 3 5 3 اعٛبحتًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذت 557355

 557153 3 5 3 *إسصا٤ تطبٝكٞ 557321

 557214 3 5 3 *االقتصار ايضٜاضٞ 557322

 557215 3 5 3 ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ 557332

 557215 3 5 3 املاي١ٝ ايعا١َ 557334

 - 3 5 3 اقتصار صٓاعٞ 557355

 557214 3 5 3 اقتصار ايتعًِٝ 557412

 557215 3 5 3 ٞاالقتصار األصرْ 557413

 951135 3 5 3 *تطبٝكات اقتصار١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 557424

 557214 3 5 3 *االقتصار ايكٝاعٞ 557425

 551331 3 5 3 *املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 557436

 557214 3 5 3 اقتصارٜات املؾاصٜع ايصػري٠ 557453

 557153 3 5 3 رصاعات ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ 557454

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 ( عاع١ َعتُز٠، ٜتِ اختٝاصٖا َٔ بني املٛار اآلت١ٝ :27ٛار االختٝاص١ٜ : )امل - ب

 

 صقِ املار٠

 

 اعِ املـــار٠

 ١عاع ايغاعات األعبٛع١ٝ

 َعتُز٠

 املتطًب ايغابل

 عًُٞ ْعضٟ

 552151 3 5 3 إراص٠ ايتغٜٛل 5552211

 552151 3 5 3 عٝاعات األعُاٍ 5552253

 552331 3 5 3 تٝذ١ٝاإلراص٠ اإلعرتا 5552461

 - 3 5 3 َٗاصات 5552492

 553151 3 5 3 إراص٠ املصاصف ايتذاص١ٜ 5553211

 552151 – 557151 3 5 3 االقتصار اإلراصٟ 5557226

 557152 – 557151 3 5 3 تطٛص ايفهض االقتصارٟ ايٛضعٞ ٚاإلعالَٞ 5557242

 557215 3 5 3 اذتغابات ايك١َٝٛ 5557315

 557215 3 5 3 *ذاص٠ ايزٚي١ٝايت 5557333

 557332 3 5 3 ايتدطٝط االقتصارٟ 5557435

 .تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١ ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ املٛار اييت3)سض٠:َٛار صابعًا: 
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 ملـٛار اييت ٜكزَٗا قغِ اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍ ا

 

 ايغاعات

 عتُز٠امل
 ت ار٠ـامل صقِ املـــار٠ اعِ

 1 5557152 *َبارئ االقتصار ايهًٞ 3

 2 5557153 َبارئ اإلسصا٤ 3

 3 5557214 *ايٓعض١ٜ االقتصار١ٜ ادتظ١ٝ٥ 3

 4 5557215 *ايٓعض١ٜ االقتصار١ٜ ايه١ًٝ 3

 5 5557235 *االقتصار املايٞ 3

 6 5557231 *ايٓكٛر ٚاملصاصف 3

 7 5557251 اقتصارٜات ايعٌُ 3

 8 5557252 اقتصار طصاعٞ 3

 9 5557355 حتًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب 3

 15 5557321 *إسصا٤ تطبٝكٞ 3

 11 5557322 *االقتصار ايضٜاضٞ 3

 12 5557332 ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ 3

 13 5557334 املاي١ٝ ايعا١َ 3

 14 5557355 اقتصار صٓاعٞ 3

 15 5557412 اقتصار ايتعًِٝ 3

 16 5557413 االقتصار األصرْٞ 3

 17 5557424 *تطبٝكات اقتصار١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 3

 18 5557425 *االقتصار ايكٝاعٞ 3

 19 5557436 *املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 3

 25 5557453 اقتصارٜات املؾاصٜع ايصػري٠ 3

 21 5557454 رصاعات ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ 3
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 اقتصارٜات املاٍ ٚاألعُاٍختصص  ايبهايٛصٜٛؼ ؽار١ٜ يطًب١ارتط١ االعرت

 
 ايغ١ٓ األٚىل

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 صقِ املار٠ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - َتطًب داَع١ 3 554152 (2َبارئ احملاعب١ ) 3

 552151 (1) َبارئ إراص٠ األعُاٍ 3 557152 ر ايهًَٞبارئ االقتصا 3

 554151 ( 1) َبارئ احملاعب١ 3 557153 َبارئ اإلسصا٤ 3

 557151 َبارئ االقتصار ادتظ٥ٞ 3 557121 َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ 3

    951132 ( يًتدصصات اإلْغا2١ْٝساعٛب ) 3

 اجملُٛع 25 اجملُٛع 28

 

 ايغٓــــ١ ايجاْٝــــ١

 ايفصٌ األٍٚ يفصٌ ايجاْٞا

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 - َتطًب داَع١ 3

 - َار٠ سض٠ 3 - َتطًب داَع١ 3

3 
 - َتطًب ختصص اختٝاصٟ

3 
 552152 َبارئ إراص٠ األعُاٍ

3 
 553151 َبارئ ايتٌُٜٛ

 552173 األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ 3

 557214 ايٓعض١ٜ االقتصار١ٜ ادتظ١ٝ٥ 3 557215 ايٓعض١ٜ االقتصار١ٜ ايه١ًٝ 3

 557231 ايٓكٛر ٚاملصاصف 3   

 اجملُٛع 28 اجملُٛع 25

 

 ايغٓـــــ١ ايجايجـــــ١

 ايفصٌ األٍٚ ايفصٌ ايجاْٞ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل عاع١ َعتُز٠ ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب ختصص اختٝاصٟ 3 - َتطًب داَع١ 3

 557235 االقتصار املايٞ 3 - َتطًب داَع١ 3

 557251 اقتصار ايعٌُ 3 557355 حتًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب 3

 557252 االقتصار ايظصاعٞ 3 557334 املاي١ٝ ايعا١َ 3

 557322 االقتصار ايضٜاضٞ 3 557412 اقتصار ايتعًِٝ 3

 557332 ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ 3   

 اجملُٛع 28 اجملُٛع 25

 

 ايغٓـــ١ ايضابعـــ١

 ايفصٌ ايجاْٞ
 ايفصٌ األٍٚ

عاع١ 

 َعتُز٠

 ايضقِ ار٠ــاعِ امل عاع١ َعتُز٠ ايضقِ ار٠ــاعِ امل

 - َتطًب داَع١ 3 557321 إسصا٤ تطبٝكٞ 3

 - َتطًب ختصص اختٝاصٟ 3 557355 االقتصار ايصٓاعٞ 3

 - َتطًب ختصص اختٝاصٟ 3 557413 االقتصار األصرْٞ 3

 557425 االقتصار ايكٝاعٞ 3 557424 تطبٝكات اقتصار١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 3

 557453 اقتصارٜات املؾاصٜع ايصػري٠ 3 557436 املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 3

    557355 اقتصار صٓاعٞ 3

 25 اجملُٛع 28
 اجملُٛع
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 ف املٛار ٚص

 

 

 (ُز٠عاعات َعت 3) (2)ص٠ األعُاٍارإَبارئ  0507202

 Principles of Business Administration(1) ال ٜٛدز :املتطًب ايغابل 

تؾــٌُ رصاعــ١ عاَــ١ ملاٖٝــ١ ٚأُٖٝــ١ اإلراص٠ َــٔ خــالٍ ايتعــضف عًــ٢ تطــٛص ايفهــض اإلراصٟ  زاصعــ٘ 

املدتًف١، َٚا ٜتعًل بايٛظا٥ف ايض٥ٝغ١ يـدراص٠ يف املٓعُـات املدتًفـ١ ٚعًـ٢ ضـ٤ٛ ٚظا٥فٗـا أخـشًا يف        

ص ادتٛاْـب ايغـًٛن١ٝ ٚايهُٝـ١ يف خزَـ١ اإلراص٠ َـع اإلؽـاص٠ إىل اإلراص٠ يف املٓؾـةت احملًٝـ١         االعتبا

  .ٚايزٚي١ٝ ٚايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ ٚايكِٝ ارتًك١ٝ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (7)َبارئ إراص٠ األعُاٍ 0507207

 Principles of Business Administration(2) :(0504202)املتطًب ايغابل  

ٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً َا١ٖٝ ٚأ١ُٖٝ ٚظـا٥ف املٓؾـ ٠ ٚايعالقـ١ ٚايرتابـط بـني ٖـشٙ ايٛظـا٥ف،        تتٓاٍٚ ٖش

ٚٚظا٥ف املٓؾ ٠ األصبع١ ٚع٢ً ايتٛايٞ سٝح ٜتِ ايبـز٤ بٛظٝفـ١ اإلْتـاز ثـِ ٚظٝفـ١ ايتغـٜٛل ٚٚظٝفـ١        

  األفضار ٚأخريا ايٛظٝف١ املاي١ٝ.

 

 (ز٠عاعات َعتُ 3) األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ)إدباصٟ( 0507273

 E-Business   املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜبشح ٖشا املغام يف املفاِٖٝ األعاع١ٝ إلراص٠ األعُاٍ االيهرت١ْٝٚ ٚٚظا٥فٗا ٚأٖزافٗا، ٚمناسز األعُـاٍ  

االيهرت١ْٝٚ، ٚايبٓٝات األعاع١ٝ إلراص٠ األعُاٍ االيهرتْٚٝـ١، ٚاعـرتاتٝذٝات األعُـاٍ االيهرتْٚٝـ١،     

  ٚايتذاص٠ االيهرت١ْٝٚ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) إراص٠ ايتغٜٛل              0507722

 Management of Marketing       :(0507202)املتطًب ايغابل 

رصاع١ املفاِٖٝ ٚاألْؾط١ ٚايكضاصات ايـيت تتعًـل بتغـٌٗٝ ايتبـارٍ بـني ايبـا٥عني ٚاملؾـرتٜٔ يف َٓعُـات         

ايتغـٜٛل ٚايب٦ٝـ١ ٚبٝـإ ايغٝاعـات ايتغـٜٛك١ٝ       األعُاٍ ايتذاص١ٜ ٚغري ايتذاص١ٜ ٚحتًٌٝ ايعالق١ بـني 

ٚايرتٚجي١ٝ ٚايغٝاعات اييت تكّٛ عًٝٗا ٚسيو َٔ ٚد١ٗ ْعض َتدش ايكضاص، ٚبٝإ االجتاٖـات اذتزٜجـ١ يف   

 تطبٝكات ايتغٜٛل

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) عٝاعات األعُاٍ         0507753

 Business Policies      (0507202):املتطًب ايغابل 

اٍٚ ٖشٙ املار٠ َا١ٖٝ ٚأُٖٝـ١ عٝاعـات األعُـاٍ، ٚنـشيو األٖـزاف ٚاالعـرتاتٝذٝات ٚايغٝاعـ١ ثـِ         تتٓ

َا١ٖٝ َصارص اإلعرتاتٝذ١ٝ ٚايغٝاع١، ٚنٝف ٜتِ صٓع عٝاعات األعُاٍ ٚحتزٜزٖا. أٜضًا عٛف ٜـتِ  

تٓاٍٚ َٛضٛع حتًٌٝ ايب١٦ٝ ٚتهٜٛٔ عٝاعات األعُـاٍ ٚأْـٛاع ايغٝاعـات ٚبؾـهٌ أعاعـٞ عٝاعـات       

  ْتاز، ٚايتغٜٛل، ٚاألفضار، ٚايتٌُٜٛ، ٚايؾضا٤ ٚايتدظٜٔ ٚايبشح ٚايتطٜٛض ٚعٝاعات ايعالقات ايعا١َ.اإل

 

 (عاعات َعتُز٠ 3)        اإلراص٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ  0507462

 Strategic Management         :(0507332)املتطًب ايغابل 

ــا    ــرتاتٝذ١ٝ ٚتطٛصٖ ــار٠ يف اإلراص٠ اإلع ــشٙ امل ــح ٖ ــضاص    تبش ــ٢ ايك ــاتٗا عً ــ١ ٚاْعهاع ــٌ ايب٦ٝ ، ٚحتًٝ

االعرتاتٝذٞ، ٚاملزٜضٕٚ اإلعرتاتٝذٕٝٛ، ٚاملغؤٚي١ٝ االدتُاعٝـ١ يًُـزٜضٜٔ االعـرتاتٝذٝني، ٚصـٝاغ١     

اإلعرتاتٝذ١ٝ، ٚأْٛاع االعرتاتٝذٝات، ٚخصٛص١ٝ اإلعرتاتٝذ١ٝ يف ايؾضنات ايزٚي١ٝ، ٚايضقابـ١ عًـ٢   

 . ايؾؤٕٚ اإلعرتاتٝذ١ٝ ملٓع١ُ األعُاٍاألرا٤ االعرتاتٝذٞ ٚايبشح ٚايتطٜٛض يف
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 (عاعات َعتُز٠ 3) اصاتــٗـَ 0507497

 Skills  ال ٜٛدزتطًب ايغابلامل : 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطايب ع٢ً َٗاصات ايتعاَـٌ َـع ايعُـال٤ ٚاألرٚات ايالطَـ١ يًتهٝـف َـع       

 ٜ ٗـزف ٖـشا املغـام إىل تعضٜـف ايطايـب  ٗـاصات       عٛم ايعٌُ ٚبٓا٤ ايزافع١ٝ ٚايتفهري اإلجيابٞ نُـا 

االتصاٍ ٚايعضض ٚايتكزِٜ ٚايكٝار٠ ٚإراص٠ ايٛقت ٚنـشيو إراص٠ ايـشات ٚايعُـٌ ادتُـاعٞ ٚبٓـا٤ ايفضٜـل       

ٚخز١َ ايعُال٤ املُٝظ٠ ٚايتعاٌَ َع ؽهٛاِٖ ضُٔ أخالقٝات ايعٌُ ٚسٌ املؾهالت ٚإراص٠ ارتالفات 

  .طايب باملٛاضٝع اذتزٜج١ ٚسات ايص١ً باعتدزاّ املٗاصات اذتزٜج١ٚأٜضًا ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف اي

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايتٌُٜٛ   َبارئ  0503202

 Principles of Finance تطًب ايغابل: ال ٜٛدزامل 

   ٗ ا، َفّٗٛ املاي١ٝ؛ َصارص املعًَٛات املاي١ٝ؛ ايك١ُٝ ايظ١َٝٓ يًٓكٛر؛ َؤؽضات األرا٤ املـايٞ: أُٖٝتٗـا، ٚأٖـزاف

ٚطضم استغابٗا ٚتفغري ْتا٥ذٗا، ٚايتٓبؤ  غتكبٌ أرا٤ َٓؾـةت األعُـاٍ؛ حتًٝـٌ ٚإراص٠ َصـارص األَـٛاٍ      

 ٚاعتدزاَاتٗا؛ اهلٝهٌ املايٞ ٚنًف١ األَٛاٍ؛ ٚاملٛاطْات

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) إراص٠ املصاصف ايتذاص١ٜ 0503722

 Commercial Bank Management (0503202):تطًب ايغابلامل 

فّٗٛ املصاصف ايتذاص١ٜ؛ إْؾا٤ ٚتٓعِٝ املصاصف ايتذاص١ٜ ٚرٚص ايغًطات اإلؽضاف١ٝ؛ َصارص أَٛاٍ َ

املصاصف ايتذاص١ٜ ٚأٚد٘ اعتدزاَٗا بصٛص٠ ع١ًُٝ؛ األعايٝب ايتكًٝز١ٜ ٚاذتزٜج١ يف إراص٠ َٛدٛرات 

ايتذاصٟ يتاليف شتاطض: ايغٝٛي١ ٚتكًبات أععاص ايفا٥ز٠ ٚايكضٚض ٚايغٛم ٚايعغض َٚطًٛبات املصضف 

املايٞ، ٚ ا ٜضُٔ ايتٛفٝل بني حتكٝل ايغٝٛي١ ٚاألَإ ٚايضحب١ٝ؛ تكِٝٝ أرا٤ املصضف ايتذاصٟ؛ ٚإراص٠ 

 املصاصف ايعامل١ٝ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (2) َبارئ احملاعب١ 0504202

 Principles of Accounting (1) ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل 

تتضــُٔ ٖــشٙ املــار٠ َكزَــ١ يًٓعــاّ احملاعــ  ٚاملغــتدزّ يف اختــاس ايكــضاصات سٝــح تؾــٌُ ايــزٚص٠  

احملاعــب١ٝ ٚعًُٝــ١ ايتغــذٌٝ باعــتدزاّ ْعضٜــ١ ايكٝــز املــظرٚز، ايرتسٝــٌ، ايتبٜٛــب ثــِ ايرتصــٝز  

 يًشغابات َٚٔ ثِ إعزار َٝظإ املضادع١ ٚايكٛا٥ِ املاي١ٝ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) (7) َبارئ احملاعب١ 0504207

 Principles of Accounting (2) (0504202):تطًب ايغابلامل 

(، ٚتتضـُٔ رصاعـ١ املعادتـات احملاعـب١ٝ دتـضر      1تعترب ٖشٙ املـار٠ َهًُـ١ ملـار٠ َبـارئ احملاعـب١)     

     ٛ ١ٜ املعًكـات ايبٓهٝـ١،   ٚتغٜٛات املٛدٛرات املتزاٚي١ َجـٌ املدـظٕٚ ايغـًعٞ ٚاألٚصام املايٝـ١، ٚتغـ

ٚأعػ َعادت١ املٛدٛرات ايجابت١ ٚطضم اعتٗالنٗا ٚأثاصٖا ع٢ً ايكٛا٥ِ املايٝـ١، ٚنـشيو تهـٜٛٔ    

املدصصات ايالط١َ يألصٍٛ ٚااليتظاَـات ٚبٝـإ اثـض عًُٝـات  ادتـضر عًـ٢ ايكـٛا٥ِ املايٝـ١، باإلضـاف١          

 ا.ايتعضض إىل األخطا٤ احملاعب١ٝ ٚطضم تصشٝشٗ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) االقتصارَبارئ  0507200

 Principles of Economics املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايتعضٜف بعِ االقتصار، ٚاملؾه١ً االقتصار١ٜ، ٚايطًـب ٚايعـضض ٚاملضْٚـات، آيٝـ١ حتزٜـز األعـعاص       

ٚتٛاطٕ ايغٛم، املٓفع١ ٚتٛاطٕ املغتًٗو، ٚتهايٝف اإلْتاز، االقتصار ايهًٞ َٚفّٗٛ ايزخٌ ايكـَٛٞ   

ٚطضم قٝاع٘، االعتٗالى ٚاالرخاص، االعتجُاص، اإلْفام اذتهَٛٞ، ايصارصات ٚايٛاصرات، تٛاطٕ ايـزخٌ  

 .ايكَٛٞ، ايٓكٛر ٚاملصاصف، ايتضدِ ٚايبطاي١
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 (عاعات َعتُز٠ 3) بارئ االقتصار ادتظ٥ٞ     َ 0507202

 Principles of Microeconomics ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل 

١ٝ حتزٜـز األعـعاص ٚتـٛاطٕ    يبعًِ االقتصار ؛املؾه١ً االقتصار١ٜ ؛ ايطًب ٚايعضض ٚاملض١ْٚ؛ آ تعضٜفاي

املٓفع١ ٚتٛاطٕ املغتًٗو؛ اؽـتكام َٓشٓـ٢ ايطًـب ايفـضرٟ ٚايغـٛقٞ؛ اإلْتـاز؛ تهـايٝف         ١ٜايغٛم؛ ْعض

 اإلْتاز؛ تٛاطٕ املٓتر يف عٛم املٓافغ١ ايتا١َ؛ ايتٛاطٕ يف عٛم االستهاص ايتاّ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االقتصار ايهًٞ 0507207

 Principles of  Macroeconomics ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل 

قتصار ايهًـٞ َٚفَٗٛـ٘؛ َٓشٓـ٢ إَهاْٝـات اإلْتـاز، ايـزخٌ ايكـَٛٞ ٚطـضم قٝاعـ٘؛ االعـتٗالى،           اال

َ االعتجُاص، اإلْفام اذتهَٛٞ، ايصـارصات ٚايـٛاصرات اإلْفـام ايهًـٞ، حتزٜـز ايـزخ       ؛ ايٓكـٛر  ٌٞ ايكـٛ

عٝاع١ اذته١َٛ املاي١ٝ ٚايٓكزٜـ١؛ ايبطايـ١ ٚايتضـدِ، ايُٓـٛ ٚايتُٓٝـ١      ؛ ٚٚظا٥فٗا؛ املصاصف ٚٚظا٥فٗا

  االقتصار١ٜ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ اإلسصا٤ 0507203

 Principles of Statistics ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل 

املعًَٛـات اإلسصـا١ٝ٥ ٚتبٜٛبٗـا، ايعـضض ادتـزٚيٞ       اإلسصا٤ ٚعالقتـ٘ بـايعًّٛ األخـض٣، طضا٥ـل  ـع     

ٚايتُجٌٝ ايبٝاْٞ هلا اعـتدزاّ ايٓغـب يف ايتشًٝـٌ اإلسصـا٥ٞ، َكـاٜٝػ ايٓظعـ١ املضنظٜـ١ ملعًَٛـات         

افضار١ٜ َٚعًَٛات َبٛب١، َكـاٜٝػ ايتؾـتت املطًكـ١ ٚايٓغـب١ٝ، َكـاٜٝػ ؽـهٌ ايتٛطٜـع، َكـاٜٝػ         

يغالعٌ ايظ١َٝٓ، املزخٌ إىل ْعض١ٜ االستُـاالت ٚايتٛطٜعـات   ايتُضنظ أٚ ايتٛطع، االضتزاص ٚاالصتباط، ا

 االستُاي١ٝ، األصقاّ ايكٝاع١ٝ.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) َبارئ االقتصار ايضٜاضٞ 0507272

 Principles of Mathematical 

Economics 

 ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل

ارتطٝـ١ يف حتًٝـٌ املفـاِٖٝ ٚايُٓـاسز     اعتدزاّ املفاِٖٝ ادتربٜـ١ األعاعـ١ٝ ٚاملعـارالت ارتطٝـ١ ٚغـري      

االقتصار١ٜ، يتشزٜز األععاص ٚتٛاطٕ األعٛام ٚتععِٝ َٓفع١ املغتًٗو ٚأصباح املؤعغ١ يف ظٌ ٖٝانـٌ  

ايغٛم املدتًف١، اعتدزاّ املعزالت االع١ٝ يتشًٌٝ عًُٝات ارتصِ ٚايفٛا٥ـز املضنبـ١ ٚرصاعـ١ دـز٣ٚ     

  املؾاصٜع االقتصار١ٜ

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ١ادتظ٥ٝ ١ٜقتصارٓعض١ٜ االاي 0507724

 Microeconomic Theory    (0507202):تطًب ايغابلامل 

ايغٛم؛ ْعض١ٜ عًٛى املغتًٗو ٚتٛاطٕ املغـتًٗو باعـتدزاّ َٓشٓٝـات ايغـٛا٤ ٚبـاملٓٗر ايضٜاضـٞ؛        ٕٛاطت

ٞ؛ ايربزتـ١  تدزاّ َٓشٓٝات ايتهـايٝف ٚبـاملٓٗر ايضٜاضـ   عابيتهايٝف ٚتٛاطٕ املٓتر از ٚتاْٚعض١ٜ اإلْ

ارتط١ٝ ٖٚٝهٌ ايغٛم؛ عٛم املٓافغ١ ايتا١َ؛ أعٛام االستهـاص ٚاملٓافغـ١ االستهاصٜـ١ ٚاستهـاص     

ع يف املٛضـٛعات االقتصـار١ٜ ادتظ٥ٝـ١ ٚةاصـ١ اذتزٜجـ١ َٓٗـا.       عيتٛاايك١ً ٚساالت ايتٛاطٕ املدتًف١.

ٛام عٓاصـض اإلْتـاز؛   يغـًع؛ ٚأعـ  ٛم اَجٌ: رصاع١ أثض نٌ َٔ اإلسالٍ ٚايزخٌ ع٢ً تٛاطٕ املغـتًٗو ٚعـ  

يعاب؛ ٚاقتصارٜات ايضفاٙ؛ ٚايغًع ايعا١َ ٚاآلثاص ارتاصد١ٝ؛ اقتصارٜات ايب١٦ٝ؛ ألااّ؛ ْٚعض١ٜ عاي طٕٚايتٛا

 ٚاملداطض٠ ٚعزّ ايت نز

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايه١ًٝ ١ٜٓعض١ٜ االقتصاراي 0507725

 Microeconomic Theory    (0507207):تطًب ايغابلامل 

َٛٞ ٚطضم قٝاع٘، مناسز حتزٜز ايزخٌ ايكَٛٞ، ععض ايفا٥ز٠ ٚعضض ايٓكٛر، َٛاط١ْ ايزٚي١، ايزخٌ ايك

َغت٣ٛ األعـعاص، ْعضٜـ١ االعـتجُاص، ْعضٜـ١ ايتـٛاطٕ ايعـاّ يالقتصـار ايهًـٞ، ايـزٚصات االقتصـار١ٜ،           

قتصـارٟ،  ْعضٜات االعتٗالى ٚاالعتجُاص، ايتضدِ، ايبطاي١، ستزرات ايطًب ع٢ً ايٓكٛر، مناسز ايُٓٛ اال

 ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ، ايغٝاع١ املاي١ٝ، ٚبعض ايُٓاسز ايه١ًٝ املغتدز١َ يف ايتشًٌٝ االقتصارٟ.
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 (عاعات َعتُز٠ 3) االقتصار اإلراصٟ 0507776

  Managerial Economics ــابل امل ــب ايغـ ٚ 0507202):تطًـ

0507202) 

ٝانــٌ ايغــٛق١ٝ املدتًفــ١، ايٓعضٜــ١ األعاعــ١ٝ يًُٓؾــ ٠، ٚحتًٝــٌ ايتهــايٝف ٚايتغــعري يف ظــٌ اهل

 ٚبايرتنٝظ ع٢ً املٓافغ١. 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) االقتصار املايٞ 0507730

  Financial Economics (0507203):تطًب ايغابلامل 

ايتشًٝــٌ املــايٞ ٚاألعــٛام املايٝــ١، حتًٝــٌ ٚإراص٠ احملــافغ املايٝــ١، باإلضــاف١ إىل عالقــ١ األعــٛام املايٝــ١  

 باالقتصار.

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايٓكٛر ٚاملصاصف 0507732

  Money & Banking (0507207):تطًب ايغابلامل 

تتضُٔ ٖشٙ املار٠)ايٓكٛر: ْؾـ تٗا ٚتطٛصٖـا ٚأُٖٝتٗـا يف االقتصـار اذتـزٜح، أْـٛاع ايٓكـٛر ٚٚظا٥فٗـا،         

صف ايتذاص١ٜ، ايطًب ع٢ً ايٓكٛر، ايٓعض١ٜ ايٓكز١ٜ، ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ()املصاصف: ْؾ تٗا ٚتطٛصٖا، املصا

ــٛاصر، املصــاصف املتدصصــ١، املصــاصف اإلعــال١َٝ، املصــاصف      ــا ٚاعــتدزاَات ٖــشٙ امل ــا، َٛاصرٖ ٚٚظا٥فٗ

املضنظ١ٜ: أُٖٝتٗا ٚٚظا٥فٗا، رٚصٖـا يف حتزٜـز ايغٝاعـ١ ايٓكزٜـ١، ايٓعضٜـات ايٓكزٜـ١ ، ايغٝاعـات        

 ايٓكز١ٜ ٚأرٚاتٗا.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) تطٛص ايفهض االقتصارٟ ايٛضعٞ ٚاإلعالَٞ 0507747

 Development of Economic Thought 

(Secular & Islamic) 

ــابل امل ــب ايغـ ٚ 0507202):تطًـ

0507207) 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل ايتعضٜف باالقتصار اإلعالَٞ ٚخصا٥ص٘ َٚصارص ايفهض االقتصارٟ يف اإلعـالَٞ  

يف االقتصار اإلعالَٞ ٚبطبٝع١ َٔ سٝح َصزصٙ ٚمسات٘، ٚساد١ االقتصار إىل ايزٜٔ، ٚعٛاٌَ اإلْتاز 

ايتذاص٠ يف اإلعالّ، ٚطبٝع١ ايٓعاّ ايٓكزٟ، ٚخصا٥ص املصـاصف اإلعـال١َٝ، ٚايغٝاعـ١ املايٝـ١، ٚأْـٛاع      

املٛاطْات، ٚاىل ايتعضف باملؾه١ً االقتصار١ٜ ٚأعبابٗا يف اإلعـالّ ٚايـٓعِ املعاصـض٠ ٚبطـضم َعادتتٗـا،      

    ٝ اطتٗـا ٚعالقتٗـا باملؾـه١ً االقتصـار١ٜ، ٚايتهافـٌ      َفّٗٛ ايجـض٠ٚ ٚخصا٥صـٗا ٚقٛاعـزٖا ٚبطـضم س

ٚايضعا١ٜ االدتُاع١ٝ يف اإلعالّ َفّٗٛ ايت١ُٝٓ ٚاالعتجُاص يف االقتصار اإلعالَٞ: األٖـزاف ٚايـزٚافع.   

 َكاصز ايؾضٜع١.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) اقتصار ايعٌُ 0507752

  Labor Economics (0507202):تطًب ايغابلامل 

٠: َفّٗٛ ايعٌُ، أُٖٝت٘ يف ايفهض االقتصارٟ، ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف سذِ ايك٠ٛ ايعاًَـ١  تتضُٔ ٖشٙ املار

إْتاد١ٝ ايعٌُ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝٗا، طـضم قٝـاّ اإلْتادٝـ١، ايعٛاَـٌ املـؤثض٠ يف حتزٜـز األدـض، عكـز         

ضٟ يف ايعٌُ يف اإلعالّ، اذتـٛافظ اإلْتادٝـ١، ختطـٝط ايكـ٠ٛ ايعاًَـ١ ٚأُٖٝتـ٘، أُٖٝـ١ ايعٓصـض ايبؾـ         

 ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) االقتصار ايظصاعٞ  0507757

  Agricultural Economy (0507202):تطًب ايغابلامل 

تتضُٔ ٖـشٙ املـار٠: أُٖٝـ١ ايكطـاع ايظصاعـٞ ٚرٚصٙ يف االقتصـار ايكـَٛٞ اقتصـارٜات اإلْتـاز ايظصاعـٞ           

اصر ايظصاعٝـ١ ٚنٝفٝـ١ اعـتػالهلا، إراص٠ ايعُـٌ ايظصاعـٞ: األعـعاص       ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف اإلْتاز ايظصاعٞ املٛ

 ٚاألعٛام ايظصاع١ٝ، ايغٝاعات االقتصار١ٜ ايظصاع١ٝ، املؾهالت ايظصاع١ٝ.
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 ٠(عاعات َعتُز 3) حتًٌٝ إسصا٥ٞ باعتدزاّ اذتاعٛب 0507300

 Statistical Analysis by Using Computer (0507203):تطًب ايغابلامل 

تضنظ ٖـشٙ املـار٠ عًـ٢ اعـتدزاّ اذتاعـٛب يف طـضم عـضض ايبٝاْـات ٚتبٜٛبٗـا ٚايتُجٝـٌ ايبٝـاْٞ هلـا             

 ٚاعتدزاّ َكٝاؼ ايٓظع١ املضنظ١ٜ ٚايتؾتت ٚاالصتباط ٚاالضتزاص.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) اذتاعبات ايك١َٝٛ 0507325

 National Accounts (0507725):تطًب ايغابلامل 

َفّٗٛ اذتغـابات ايكَٛٝـ١ اجملـاَٝع االقتصـار١ٜ، ايعالقـ١ بـني احملاعـب١ ايكَٛٝـ١         تتضُٔ ٖشٙ املار٠: 

ٚاحملاعب١ ايتذاص١ٜ، عٓاصض احملاعب١ ايكَٛٝـ١، منـاسز َـٔ اذتغـابات ايكَٛٝـ١: منـٛسز األَـِ املتشـز٠         

 املٛسز يًشغابات ايك١َٝٛ، مناسز تطبٝك١ٝ أخض٣ يف بعض ايزٍٚ ايٓا١َٝ.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) إسصا٤ تطبٝكٞ 0507372

 Applied Statistics (0507203):تطًب ايغابلامل 

ايتطبٝكات ملبارئ اإلسصا٤ ع٢ً تصٓٝف ايبٝاْات االقتصـار١ٜ اعـتدزاّ َبـارئ االستُـاالت ٚاملـتػريات      

ايعؾٛا١ٝ٥ يف اختاس ايكضاصات اإلراص١ٜ، اعتدزاّ طـضم ايتكـزٜض اإلسصـا١ٝ٥ ٚاختبـاص ايفـضٚض ألغـضاض       

 قتصار١ٜ ايه١ًٝ ٚادتظ١ٝ٥، ٚبٓا٤ عٝاعات اقتصار١ٜ نفؤٙ ْادش١.تكزٜض ايزٍٚ اال

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) االقتصار ايضٜاضٞ 0507377

 Mathematical Economic (0402724):تطًب ايغابلامل 

ٜتِ يف ٖشا املغام تظٜٚز ايطايب ب رٚات ايتشًٌٝ ايضٜاضٞ خالٍ بٓا٤ ايُٓاسز ايضٜاض١ٝ املٓاعب١ يًعٛاٖض 

تصار١ٜ، ٚحتًٝـٌ ايتـٛاطٕ، ٚايتشًٝـٌ املكـاصٕ ايغـهْٛٞ يكٝـاؼ اثـض ايغٝاعـات االقتصـار١ٜ عًـ٢           االق

املتػريات االقتصار١ٜ ع٢ً املغت٣ٛ  ايهًٞ ٚإجيار اذتٌ األَجٌ يًُعارالت ايضٜاض١ٝ سات املتػري ايٛاسز 

  ٚ تطبٝكـات سيـو عًـ٢    ٚسات املتػريات املتعزر٠، ٚإجيار اذتٌ األَجٌ يف ساي١ ٚدٛر ايكٝـٛر االقتصـار١ٜ 

 عًٛى املغتًٗو ْٚعض١ٜ املٓتر ٚاؽتكام رٚاٍ ايطًب املغتًٗو.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ 0507335

 Economic Development (0507725):تطًب ايغابلامل 

ـ       ٘ َفّٗٛ ايتدًف َٚؤؽضات٘، َفّٗٛ ايت١ُٝٓ االقتصـار١ٜ ٚستـزراتٗا، َفٗـّٛ ايُٓـٛ االقتصـارٟ َٚكاصْت

رَٚـاص،  -بايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ؛ ْعضٜات ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ؛ مناسز ايت١ُٝٓ االقتصـار١ٜ)منٛسز ٖـاصٚر  

(، متٜٛـٌ ايتُٓٝـ١، ايتُٓٝـ١ االقتصـار١ٜ يف اإلعـالّ؛ حتًٝـٌ بعـض        …ٚمنٛسز فًٝزَإ، َٗـاالْٛبٝػ 

 .ايتذاصب

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) ايتذاص٠ ايزٚي١ٝ 0507333

 International Trade (0507725):تطًب ايغابلامل 

٠ عًـ٢ أعـعاص عٓاصـض    صتذاايني. أثض يأٚ –ايتبارٍ ايزٚيٞ؛ ايُٓٛسز ايضٜهاصرٟ؛ ٚمنٛسز ٖٝهؾض  بعباأ

اإلْتاز؛ ايغٝاعات ايتذاص١ٜ )ايتعضف١ ادتُضن١ٝ ٚقٝاؼ َعزٍ اذتُا١ٜ ايفعًٞ(؛ َعٛقات ايتذاص٠ غـري  

اف(. االعتجُاص األدٓ  ٚايؾضنات َتعزر٠ ادتُضن١ٝ )ْعاّ اذتصص؛ رعِ ايصارصات؛ عٝاعات االضتض

ض ايزٚيٞ، ايتذاص٠ َٔ خالٍ ؽبهات املعًَٛـات ايزٚيٝـ١ ٚأثضٖـا عًـ٢ سذـِ ايتبـارٍ       قضاادتٓغٝات؛ اإل

 ايتذاصٟ.
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 ٠(عاعات َعتُز 3) املاي١ٝ ايعا١َ 0507334

 Public Finance (0507725):تطًب ايغابلامل 

  ٓ فكـات ايعاَـ١: تعضٜفٗـا عٓاصـضٖا؛ ايكٛاعـز ايـيت حتهُٗـا؛ اإلٜـضارات         تعضٜف عًِ املايٝـ١ ايعاَـ١؛ اي

ايعا١َ: تطٛصٖا؛ أْٛاعٗـا؛ ايضعـّٛ ٚعٓاصـضٖا؛ ايضـضٜب١ ٚعٓاصـضٖا؛ ايتُٝٝـظ بـني اإلٜـضارات املدتًفـ١؛          

ايضضا٥ب؛ أغضاضٗا؛ َطضسٗا؛ أْٛاعٗا ٚآثاصٖـا االقتصـار١ٜ؛ املٛاطْـ١ ايعاَـ١: تعضٜفٗـا؛ َبار٥ٗـا؛ َضاسـٌ        

 .ٚتٓفٝشٖا؛ ايضقاب١ ع٢ً تٓفٝش املٛاط١ْ؛ ايٓعاّ املايٞ يف اإلعالّإعزارٖا 

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) االقتصار ايصٓاعٞ 0507355

 Industrial Economy ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل 

ايكطـاع ايصـٓاعٞ، ٖٝهـٌ ايكطـاع ايصـٓاعٞ،        أ١ُٖٝتتضُٔ ٖشٙ املار٠: تعضٜف االقتصار ايصٓاعٞ،  

،  تكِٝٝ املؾـضٚع ايصـٓاعٞ،  ايتـٛطٔ ايصـٓاعٞ،  ايرتنٝـظ ايصـٓاعٞ، منـٛسز ايتطـٛص         املؾضٚع ايصٓاعٞ

ايصٓاعٞ يف ايبًزإ املتكز١َ، خصا٥ص ايتصٓٝع يف ايـزٍٚ ايٓاَٝـ١، ايتدطـٝط ايصـٓاعٞ ايتهـاًَٞ،      

 رٚص ايصٓاع١ يف ايٓاتر ايكَٛٞ.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) اقتصارٜات ايتعًِٝ 0507427

 The Jordanian Economy (0507724):تطًب ايغابلامل 

خصا٥ص االقتصار األصرْٞ َٛاصرٙ االقتصار١ٜ، ارتطط ايكَٛٝـ١ يًتُٓٝـ١ ٚتكُٝٝٗـا، أٖـِ املؾـهالت      

 االقتصار١ٜ اآل١ْٝ اييت تٛاد٘ االقتصار.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) االقتصار األصرْٞ 0507423

 The Jordanian Economy (0507725) :تطًب ايغابلامل 

االقتصار األصرْٞ َٛاصرٙ االقتصار١ٜ، ارتطط ايكَٛٝـ١ يًتُٓٝـ١ ٚتكُٝٝٗـا، أٖـِ املؾـهالت       خصا٥ص

 االقتصار١ٜ اآل١ْٝ اييت تٛاد٘ االقتصار.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) تطبٝكات اقتصار١ٜ ع٢ً اذتاعٛب 0507474

 Computer Application in Economics (0902230) :تطًب ايغابلامل 

، ٚسيو َٔ خالٍ اعتعُاٍ ٚاملصضف١ٝ اإلراص١ٜاعتدزاّ ْعاّ اذتاعٛب يف سٌ املؾانٌ تزصؼ ٖشٙ املار٠ 

أٚ ... اخل َـٔ ايًػـات.    FORTRANأٚ يػـ١ ايــ     Basicإسز٣ يػات ايتشزخ َع اذتاعٛب َجـٌ يػـ١ ايــ    

نُا تزصؼ ٖشٙ املار٠ أنرب قزص ممهٔ  َٔ بضاَر تطبٝكات اذتاعٛب ادتـاٖظ٠ )ايـرباَر ايتطبٝكٝـ١(    

 .Windows ٚMicrosoft Officeع٢ً ْعاّ ايـ  بايرتنٝظ ٚاملصاصف االت إراص٠ األعُاٍيف زت

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) االقتصار ايكٝاعٞ 0507475

 Econometrics (0507724):تطًب ايغابلامل 

ٝــ١ ايزصاعــات ايتطبٝكٝــ١ يف اجملــايني املــايٞ ٚاإلراصٟ؛ طضا٥ــل تكــزٜض َؤؽــضات ايُٓــاسز ايكٝاعــ١ٝ  ُٖأ

يُٓـٛسز ايكٝاعـٞ يف ايتٓبـؤ ٚحتزٜـز     اا٥ص نٌ طضٜك١؛ تصُِٝ ايُٓـاسز ايكٝاعـ١ٝ؛ اعـتدزاّ    ٚخص

َغــتٜٛات ايزاليــ١؛ االصتبــاط ايــشاتٞ يألخطــا٤؛ االصتبــاط ارتطــٞ بــني األعُــز٠ )املــتػريات املغــتك١ً(؛ 

  تطبٝكات ع٢ً اذتاعٛب.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) ايتدطٝط االقتصارٟ 0507435

 Economics Planning (0507337):تطًب ايغابلامل 

تتضُٔ ٖشٙ املار٠: َفّٗٛ ايتدطٝط االقتصارٟ ٚأُٖٝت٘، أؽهاي٘،  األعايٝب ايفٓٝـ١ يًتدطـٝط، أرٚات   

، االعـتجُاص، ختطـٝط   اإلْتـاز ارتط١ ايكَٛٝـ١،  ختطـٝط االعـتٗالى،     ايتدطٝط ٚبٓا٤ايتدطٝط َضاسٌ 

عض ايتذاصب ايتدطٝط١ٝ، ايتدطٝط َـٔ  خالٍ ايتعضض يب ايتدطٝط َٔايتذاص٠ ارتاصد١ٝ، َؾهالت 

 .إعالََٞٓعٛص 
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 ٠(عاعات َعتُز 3) املاي١ٝ ايزٚي١ٝ 0507436

 International Finance     (0507332):تطًب ايغابلامل 

اإلراص٠ املاي١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ ايـزٚيٞ؛ سٝـح تضنـظ عًـ٢ ايتـزفكات ايٓكزٜـ١ ٚاملايٝـ١ ايزٚيٝـ١ بـزال َـٔ           

يزٚي١ٝ، ٜٚػطٞ املٛاضٝع ايض٥ٝغ١ٝ ايتاي١ٝ : َٝظإ املـزفٛعات ٚسغـابات٘ ايض٥ٝغـ١ٝ    ايتزفكات ايغًع١ٝ ا

ٚعالقت٘ باالقتصـار ايهًـٞ، األعـايٝب املدتًفـ١ ملٝـظإ املـزفٛعات، أعـعاص ايصـضف األدـٓ  ٚأعـٛاقٗا،           

 .ْعضٜات ايتٛاطٕ االقتصارٟ احملًٞ ٚارتاصدٞ

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) ٚإراصتٗا املؾاصٜع ايصػري٠اقتصارٜات  0507453

 Economics of Small Enterprises (0507724):تطًب ايغابلامل 

َفٗــّٛ املؾــاصٜع ايصــػري٠ ٚخصا٥صــٗا، أُٖٝــ١ املؾــاصٜع ايصــػري٠ يف ايتُٓٝــ١، ايظٜــار٠ يف املؾــاصٜع   

 .ايصػري٠، َؾانٌ ايتٌُٜٛ ٚاإلراص٠، ايكزص٠ ايتٓافغ١ٝ يًُؾاصٜع ايصػري٠

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) تاملؾضٚعا تكِٝٝٚ اعات ادتز٣ٚصر 0507454

 Feasibility Studies    (0507203):تطًب ايغابلامل 

رصاعات  أعايٝبايتكِٝٝ االقتصارٟ يًُؾضٚعات،  ٚأ١ُٖٝتتضُٔ ٖشٙ املار٠: َفّٗٛ ادتز٣ٚ االقتصار١ٜ 

ملؾضٚعات َـٔ  املٓفع١، استغاب ايعا٥ز ٚاملداطض٠، دز٣ٚ ا -ادتز٣ٚ ٚايتكِٝٝ، أ١ُٖٝ رصاعات ايتهًف١ 

 األصرٕ.، رصاعات تطبٝك١ٝ ٚع١ًُٝ ذتاالت َع١ٓٝ يف إعالََٞٓعٛص 

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) ( يًتدصصات اإلْغا7١ْٝساعٛب) 0902237

 Computer Science(2)for the 

Humanities 

 ال ٜٛدز :تطًب ايغابلامل

( أرٚات Front page, Composerتتضُٔ تطٜٛض ايصفشات اإليهرت١ْٝٚ باعتدزاّ األرٚات املتـٛفض٠ ) 

( أرٚات ايتطبٝكــات اذتضنــ١ ٚاجملُٛعــات، أرٚات قٛاعــز ايبٝاْــات Power pointايعــضض ايتكزَٝــ١ )

(access ايتعًِ عٔ بعز، تتضُٔ املار٠ تطبٝل عًُٞ يف شتتربات اذتاعٛب ٚبضْاَر )SPSS.   

 


