
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

يعد قسم االقتصاد من األقسام 
األساسية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 
في جامعة الزرقاء، وتظهر أىمية ىذا القسم 

لمشكالت االقتصادية، اتساع نظاق انتيجة 
وشمولها نواحي الحياة كافة، سواء على 

من ناحية . المستوى الجزئي أو الكلي
أخرى، يمكن القول بأن المشكلة 
االقتصادية ىي األساس في بروز 

. المشكالت األخرى السياسية واالجتماعية
لذا بادرت جامعة الزرقاء لفتح ىذا القسم 

، سعياً من الجامعة لالستجابة 1999عام 
لمتطلبات سوق العمل، وتوفير الكوادر 

العلمية المؤىلة، التي يمكن أن تسهم في 
إيجاد حلول للمشكالت االقتصادية، التي 
تعاني منها المنشآت االقتصادية، وتحسين 

أدائها لضمان استمرارىا ونموىا وتطورىا 
. ورفع كفاءتها

 (Department Vision)  
إننا قسم رائد يسعى إلى الرقي بمستوى أفراد 

القسم من حيث رفع كفاءتهم باستخدام جميع 
 .الموارد المتوفرة لدينا في بيئة أخالقية وإبداعية

(Department mission  ) 

قسم االقتصاد ىو أحد أقسام كلية االقتصاد 
والعلوم اإلدارية في جامعة الزرقاء، ويعمل القسم 

 ين مزودينعلى المساىمة في إعداد خريج
بالمهارات والخبرات التي تؤىلو للمنافسة في سوق 

 .العمل
 

 

. تطوير وتنمية المناىج االقتصادية.1
استخدام الطرق الحديثة في التدريس التي تتعدى . 2

. األساليب التقليدية ألقصى درجة ممكنة
بذل أقصى جهد ممكن لرفع مستوى التحصيل . 3

العلمي والمهارات المكتسبة للطلبة من خالل البرنامج 
. الدراسي

العمل على استقطاب العناصر المتميزة من الكادر .4
. التعليمي

إجراء البحوث المتميزة وبخاصة التي تخدم . 5
االحتياجات االقتصادية السريعة والمتغيرة في 

. المنطقة،على مختلف المستويات ولجميع القطاعات
وتوسيع اإلنجازات العلمية ألعضاء ىيئة التدريس ورفع 
 .السمعة العلمية للقسم إلى المستوى المحلي والعالمي

االنخراط الفاعل في تقديم الخدمات الممكنة . 6
للمجتمع وتعريفو ببعض المبادئ والمعرفة االقتصادية من 
أجل تمكينو من التعرف إلى المشكالت االقتصادية التي 

 .يعاني منها وكيفية معالجتها

يتوقع من الطالب بعد تخرجو من القسم أن 
 :يصبح لديو القدرة على

التحليل النظري والتطبيقي . 1
. للمفاىيم األولية لالقتصاد

استخدام المفاىيم واألساليب . 2
. الرياضية في التحليل االقتصادي

تطبيق النظرية االقتصادية على . 3
. المشكالت اإلدارية

اإللمام باألصول والقواعد العامة .4
. للمالية العامة

تحليل ودراسة تاريخ الفكر . 5
. االقتصادي في مختلف العصور

اإللمام بالسياسات النقدية في . 6
الحياة االقتصادية وفي دفع عجلة 

. النمو االقتصادي
استخدام المقاييس والبرامج . 7

اإلحصائية الحديثة في البحوث 
. العلمية

اإللمام بالمعارف الرياضية الموسعة . 8
. والمعمقة

اإللمام بمفهوم االقتصاد اإلسالمي . 9
 .وطبيعتو

 



 

الجامعة المؤىل الرتبة االسم 
ثائر ابو سليم . د
 (رئيس القسم )

 
 

ستاذ أ
مساعد 

دكتوراه 
في 

االقتصاد 

جامعةخاركوف 
 (كرانيا أ) 

ستاذ أابراىيم خريس . د.أ
دكتوراه 

في 
 االقتصاد 

جامعة سانت 
بطرسبورغ الحكومية 

 للمال واالقتصاد

خالد السواعي . د
ستاذ أ

مساعد 

دكتوراه 
في  

االقتصاد 

جامعة االردنية ال
 (األردن )

نضال عباس . د
ستاذ أ

مساعد 

دكتوراه 
في  

االقتصاد 

 وسجامعة بيالر
الحكومية 

 ( البيضاء روسيا )

 

 

 


