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 جامعة الزرقاء

 

 : مبادئ االقتصاد الكلي المتطلب السابق 

 حميد الجميليد. أ. اسم المدرس :  الكلية : االقتصاد والعلوم اإلدارية

 14-11موعد المحاضرة :  االقتصادالقسم : 

 11-10الساعات المكتبية :  النظرية االقتصادية الكليةعنوان المقرر: 
  

 وصف المساق 
فكرة النمو االقتصادي ومتطلباته و كيفية الوصول إلى تحقيق أهداف الخطط التنموية االقتصادية والتعرف على مفهوم التنمية في توضيح 

التنموية  اإلسالم و المفاهيم األساسية في التخطيط ومراحله، والتعرف على المناخ االستثماري في األردن بكافة جوانبه، و االطالع على بعض الخطط

 القتصاد األردني.في ا

 
 

 يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب على:أهداف المساق : 
 

 معرفة أهمية النظرية االقتصادية الكلية وأهميتها. .1

 التعرف على مفهوم التوظف الكامل والتوازن في سوق العمل. .2

 فهم أسلوب التحليل االقتصادي الكالسيكي والحديث للنظريات االقتصادية المختلفة. .3

 د التوازن في األسواق النقدية واألسواق السلعية.تحدي .4

 

 : مخرجات التعلم

.A المعارف 

 .القدرة على استخدام المعلومة االقتصادية في رصد المشكلة االقتصادية، تشخيصها وتقديم الحلول1

 . ترجمة الفكرة االقتصادية الى واقع ملموس.2

 متغيرات قابلة للقياس.. القدرة على تشكيل الحدث وعالقاته على اساس 3

 رقمنة الفكرة االقتصادية كي ترتقي الى مستوى المعلومة العلمية.  4.

 . القدرة على االقناع باسلوب علمي عالي المرونة.5

B .المهارات اإلدراكية 

 توظيف المعرفة النظرية في التطبيق. 1.

 المقترحة.. وضع خطط لتطوير المفاهيم االقتصادية على أساس الحلول 2

 . الريادية في صنع القرار االقتصادي.3

 . اثبات الحقائق من خالل الفرضيات الخاصة بالموضوع4

 . تطوير المفاهيم من خالل التفكير الناقد للمعلومات االقتصادية المتاحة.5

 . المبادرة الخالقة في حل المشاكل االقتصادية بطرق علمية.6

C.  اآلخرين  وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع   

 بناء عالقات الفريق مع الزمالء والرؤساء على مستوى الوظيفة والبحث العلمي . 1.

 . تعميق روح التعاون الجماعي مع الموائمة بين الحقوق والواجبات 2

 . الشعور بالمسؤولية تجاه الفريق مع احترام الرأي اآلخر.3

 الشخصي. القدرة على تطوير األداء 4

 . التمتع بالروح القيادية.5

D. االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية   

 التميز برصانة التعبير عن الحدث  االقتصادية. 1.

 .استخدام اساليب حفظ المعلومات: معالجتها وعرضها وفقا للحالة.2

 المتاحة.. قراءة المتغيرات االقتصادية وتفسيرها بما ينسجم والتقنيات 3

 . تطويع برامج القياس والتقدير في رصد الظواهر والسيطرة على سلوكياتها.4

 . تطبيق البرمجيات الحاسوبية في قياس الحدث االقتصادي5

E . النفسية  -المهارات الحركية 

 تطوير مهارات المالحظة والتجربة في رصد الظاهرة االقتصادية 1.

 موذج الحدث االقتصادي .. تطوير اساليب صياغة ونقل ن2

 . المشاركة في صياغة المادة العلمية) البيانات ( في اطار حل المشكلة االقتصادية3
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 : هيكل المقرر

 االسبوع
عدد 

 الساعات

مخرجات 

 التعليم
 طرق التعليم اسلوب التدريس المواضيع

 األول

 
3 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

أهمية النظرية االقتصادية الكلية 

 وأهدافها

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

للحاالت الحوار والمناقشة  – 2

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –3

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 

 3 الثاني

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

 االنتاج ومستوى التوظيف

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الثالث

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

النقود واألسعار وسعر الفائدة عند  -

 الكالسيك

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الرابع

A.1 

B.1 

B.4 

D.1 

D.2 

والسياسة المالية في السياسة النقدية   -

 النظرية الكالسيكية

 

 

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الخامس

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

 النظرية الكنزية

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 السادس

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

 مكونات الطلب الكلي

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

 بعرض مواضيع

 مختارة

 3 السابع

A.4 

B.1 

B.2 

D.1 

D.3 

E.3 

 القطاع الحكومي ونظرية تحديد الدخل

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

الطلبة  . تكليف2

بعرض مواضيع 

 مختارة
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 االسبوع
عدد 

 الساعات

مخرجات 

 التعليم
 طرق التعليم اسلوب التدريس المواضيع

 3 الثامن

A.4 

B.2 

B.4 

D.1 

E.3 

 التمويل التعويضي وتحليل الفجوة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 نقاش. حلقة 1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 التاسع

A.4 

B.1 

D.1 

E.3 

التدخل بين سوق السلع والخدمات 

 وسوق النقد

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  – 3

 الفردية والجماعية.

 األنشطة.التعليم عن طريق  –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 العاشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1 

D.3, D.5 

E.2, E.3 

 –( )االستثمار ISاشتقاق المنحنى)

االدخار( )توازن السوق السلعي( تحرك 

 (ISمنحنى )

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 الدراسية.التمارين والحاالت 

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

الحادي 

 عشر
3 

A.4 

B.1 

B.2 

D.3 

D.5 

E.2, E.3 

 توازن السوق السلعي وسوق النقد -

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

الثاني 

 عشر
3 

A.1 

B.2 

B.4 

D.3 

D.5 

( LM( و )ISالتوازن ومنحنيات )

والعوامل المؤثرة في  وانتقال المنحنيات

 التوازن وسعر الفائدة

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 الثالث

 عشر
3 

A.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.5 

التحليل االقتصادي الكلي لالقتصاد 

 المقترح

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت  الحوار والمناقشة – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

الرابع 

 عشر
3 

A.1 

A.5 

B.4 

B.5 

D.1, D.3 

D.5, E.3 

 سعر الصرف والنظام النقدي الدولي

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل  – 2

 التمارين والحاالت الدراسية.

للحاالت الحوار والمناقشة  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة
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 المراجع

 

 الكتاب المقرر الرئيس:

 .لى الطلبة من قبل مدرسي المادةالمقررات المساندة : توزع قائمة بمراجع وملخصات ع

 :طرق التقييم
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول  22 

 االمتحان الثاني  22 

 عرض تقديمي  12 

 االمتحانى النهائي  52 
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Zarqa University  Instructor:  

Dr. Hameed Aljumaily abbas  

Faculty: Economics Lecture’s time: 11-12 

Department: Economics Semester:  

Course title: Macroeconomic Theory Office Hours: 10 - 11 
  

Course description:  
This subject display the different schools in macroeconomics including classical, Keynesian, 

neoclassical, neoclassical and new Keynesians, the concept of  effective demand, its role in determining 

levels of employment, production and economic development, in addition it studies theories on 

investment and consumption and the effect of monetary and fiscal policies. 

Aims of the course: This subject aims to 

1 – Know the importance of macro-economic theory . 

2 – Recognize the concept of full employment and the balance in the labor market . 

3 – Understand the style of classical economic analysis and modern theories of differing economic . 

4 – determine the balance in cash markets and commodity markets. 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. Knowledge and Understanding 

A1. Concepts and Theories: The ability to use economic information in monitoring economic 

problem , diagnosing and providing solutions. 

A2. Contemporary Trends, Problems and Research: Economic translate the idea into reality 

and  digitize economic idea in order to rise to the level of scientific information. 

A3. Professional Responsibility: The ability to shape the event and its relationship on the basis 

of measurable variables. 

B. Subject-specific skills 

B1. Problem solving skills: Employ theortical knowledge in the application and the development 

of economic concepts put a plan on the basis of the proposed solutions. 

B2. Modeling and Design: Leader in economic decision-making and prove facts through 

hypotheses on the subject.  

C. Critical-Thinking Skills 

C1. Analytic skills: Economic variables read and interpreted in the line with the available 

techniques. 

C2. Strategic Thinking: Deepen the collective spirit with the alignment of rights and duties . 

C3. Creative thinking and innovation: A sense of responsibility towards the team with 

respect for opinion and a ability to perform profile . 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and personal 

development) 

D1. Communication: Excellence sedate expression of economic events and remember to use 

the methods of information through processed . 
D2. Teamwork and Leadership: Teambuilding relationships with colleagues and 

superiors at the level of functionality and scientific research . 
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Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

1 3 A.1, A.2,A5,E.1 

The importance of 

macro-economic 

theory and objectives 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

2 3 A.1, A.2,A.5,E.1 
Production and the 

level of employment 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

3 3 
A.1, 

B.1,B.2,B.4,D.1,D.2 

Money ,prices and 

interest rates at the 

classic 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

4 3 
A.1,  B.1, 

B.2,B.4,D.1,D.2 

Fiscal policy and 

monetary theory in 

the classical 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

5 3 
A.1, B.1, 

B.2,B.4,D.1,D.2 
Keyneesian theory 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

6 3 
A.4, B.1, 

B.2,B.4,D.1,D.3,D.5 

Aggregate demand 

components 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

7 3 
A.4,, B.1, 

B.2,D.1,D.3,E.3 

Government sector 

and income 

determination theory 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

8 3 A.4, B.2, B.4,D.1,E.3 

Compensatory 

financing and gab 

analysis 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

9 3 
A.1, A.2, B.1, B.2, C.1, 

C.2, C.3 

Goods and services 

market and the 

money market 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

10 3 
A.4,B.1,B.2,B.4,D.1 

,D.3,D.5,E.2,E.3 

Derivation of the 

curve (IS) 

(Investment – 

Savings)(Commodity 

market equilibrium 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

11 3 A.4,B.1,B.2.D.3.D.5.E.2 
Commodity balance 

of money market 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 
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Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 

12 3 A.1,B.2,B.4,D.3,D.5 
Balance and curves 

(IS)(LM) 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

13 3 A.1, B.2,B.4, D.1, D.5 

Macro-economic 

analysis of the 

proposed economy 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

14 3 
A.1, A.2, B.4, B.5, D.1, 

D.3,E.3 

Exchange rate and 

the international 

monetary system 

 Discussions 

 Special 

assignment 

 Case studies. 

 Seminar 

 Presentation by 

Students. 

 
References: 

 

Assessment Methods: 

Methods Grade Date 

Exam1   02  

Exam 2  02  

Project 02  

Final Exam 02  

 


