
  
  
 

  
  اإلداريةم واالقتصاد والعلكلية 

   األعمالإدارةقسم 
   ادارة األعمال  فيبكالوريوسال الخطة الدراسية لدرجة

  
  -:معتمدة ساعة) 132( بعد إتمام المتطلبات التالية إدارة األعمالتمنح درجة البكالوريوس في 

 
  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 
  )1(الجدول رقم  ساعة معتمدة موضحة في) 12( لها يخصصو: ت إجباريةمتطلبا. أ

  
  متطلبات الجامعة اإلجبارية: )1(جدول رقم  
  

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  استدراكي-لغة انجليزية  *99ل ز 
   ساعات معتمدة3  لغوية مهارات   *101ل ز 
   ساعات معتمدة3  تدراكياس-لغة عربية  *99ع 
   ساعات معتمدة3  لغة عربية   101ع 
   ساعات معتمدة3  علوم عسكرية  100ع .ع

   ساعات معتمدة3  التربية الوطنية  102س هـ 
   ساعات معتمدة3  مدخل إلى الحاسوب وتطبيقاته  *99ح .ع

  .ستوىمال تعليمات خاصة بامتحان ات المساقهتحكم دراسة هذ  *
  

ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي       ) 15(ويخصص لها   : ةيارياختمتطلبات  . ب
  .تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها من المساقات التي تطرحها كليتة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متطلبات الكلية: ثانيا



  
  
 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 
 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  )1( مبادئ في اإلدارة   101أد 
   ساعات معتمدة3   مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 
   ساعات معتمدة3   مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 
   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 
   ساعات معتمدة3  )1(مبادئ في المالية   210م .م
   ساعات معتمدة3  ناإلدارة العامة في األرد  160أ .ع

   ساعات معتمدة3  إحصاء لطلبة كلية االقتصاد  107حص 
   ساعات معتمدة3   2مهارات الحاسوب    أ101ح .ن

  
  متطلبات القسم: ثالثا

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 
  
 :ساعة معتمدة وتشمل) 81( ويخصص له :التخصص المنفرد .1

  :ساعة معتمدة) 72(متطلبات إجبارية بواقع   . أ
، اد  281، ق   228، اد   220، تق   201ا  .، ع 200، ق   102، ق   102، مح   102اد  

، اد  480، اد   435، اد   428، اد   379ا  .، ع 350، اد   330، اد   303، اد   230
   .341، اد 432، مح 422، تق 451أ، اد 309، اد 121، حق 493، اد 485

  
:     اليةالتالمساقات  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 9( بواقع متطلبات اختيارية  . ب

 .490، اد 430، اد 498، اد 385، اد 470، ع أ 360، اد 251اد 
  

  ادارة األعمالتوزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في 
الساعات   المتطلبات

  اإلجبارية
الساعات 
  االختيارية

  المجموع

  27  15  12  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية
  81  9  72  متطلبات القسم

  132  لمجمـــوعا
  

 ويخصص له :التخصص الفرعي / ادارة األعمالفي التخصص الرئيسي  .2
  :ساعة معتمدة وتشمل) 60(

  
  
  
  

  :ساعة معتمدة) 57(متطلبات إجبارية بواقع   . أ



  
  
 

، اد 281، ق 228، اد 220، تق 201ا .، ع200، ق 102، ق 102، مح 102اد 
 اد  ،480، اد 435 ، اد428، اد 379ا .، ع350، اد 330، اد 303، اد 230
   .422تق ، 493، اد 485

: ةيالالمساقات الت ساعات معتمدة يختارها الطالب) 3( بواقع متطلبات اختيارية. ب
  .490، اد 498، اد 451، اد 341اد 

  
قـسم   سـاعة معتمـدة حـسبما يحـدده       ) 21( بواقع   متطلبات التخصص الفرعي    .  ج

 الكليـات   في صص الفرعي  بالتخ إدارة األعمال ويسمح لطالب   . التخصص الفرعي 
الرياضـيات،  ( واألقسام التالية   ) االقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، القانون   (: التالية

 االجتمـاع حديثة، العلوم الـسياسية، علـم       الالبيئة، لغات   الجيولوجيا،  اإلحصاء،  
  .)اإلسالمية، االقتصاد والمصارف ، اللغة اإلنجليزيةوالخدمة االجتماعية

  
  التخصص الفرعي/ إدارة األعمال المعتمدة للتخصص الرئيسي توزيع الساعات
الساعات   المتطلبات

  اإلجبارية
الساعات 
  االختيارية

  المجموع

  27  15  12  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية
  60  3  57  متطلبات القسم

متطلبات التخصص 
  الفرعي

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي

  132  المجمـــوع
  

  .ساعة معتمدة) 21( و يخصص له ادارة األعمالالتخصص الفرعي في 
  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

   ساعة معتمدة) 18(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ 
  .428، اد 480، اد 435، اد 350أ، اد 309، اد 303اد                  

  
   معتمدة يختارها الطالب منساعات) 3(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب 

  .485، اد 498اد : التاليةلمساقات        ا
  

  للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2
  ساعة معتمدة ) 18(لها يخصص و :متطلبات إجبارية. أ

  .أ309، أد 350أد  ،230، أد 303، أد 102، أد *101أد            
  ، يتم أخذ مساق ) 101اد (ية لمساق في حالة أخذ الطالب من خارج الكل*
  ). 201ا .ع(
  

لمساقات ان ساعات معتمدة يختارها الطالب م) 3(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب 
  .485، اد 498اد : التالية

  
  



  
  
 

  ادارة األعمال قسم حهاالمساقات التي يطر
رقم 
  المساق

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

  -  3  )1(دئ في اإلدارةمبا  101أد 
  )2(مبادئ في اإلدارة  102أد 

  
  101أد   3

  107حص   3  تطبيق الحاسوب في إدارة األعمال  228أد 
  102أد   3  )1(التحليل الكمي  230أد 
  102أد   3  االشراف التنظيمي  251أد 
  230أد   3  ادارة االنتاج  303أد 
  102أد   3  الريادة وإدارة المنشات الصغيرة  أ309أد 
  230أد   3 )2(التحليل الكمي  330أد 
  102أد   3  إدارة المشاريع وضبط الجودة  341أد 
  102أد    3  إدارة الموارد البشرية  350أد 
  201ع ا   3  إدارة التغيير التنظيمي  360أد 
  102أد   3   إدارة األزمات  385أد 
  220تق   3  إدارة األعمال الدولية  428أد 
  428اد   3  وليةتطبيقات األعمال الد  430أد 
  228أد   3  أنظمة المعلومات اإلدارية  435أد 
  435اد   3  إدارة المعرفة  451أ د 
  102اد   3  نظرية المنظمة  480أد 
  220تق  3  اإلدارة االستراتيجية  485أد 
  موافقة رئيس القسم 3  موضوعات إدارية معاصرة  490أد 
  موافقة رئيس القسم 3  بحث التخرج  493أد 
  موافقة رئيس القسم  3  ارات إداريةمه  498أد 

  
  

  



  
  
 



  
  
 

 سوصف مساقات برنامج البكالوريو
  

  البكالوريوس: البرنامج        ادارة األعمال: القسم           اإلقتصاد والعلوم اإلدارية: الكلية
    عدد الساعات

 تسلسل
رمز المساق 

  ورقمه
  

  اسم المساق
  

  عملي  نظري  وصف المساق
متطلب 
  سابق

 في مبادئ  101أد   1
  )1(اإلدارة

ار   الم  من خالل عرض ألبرز علم اإلدارةهتطور ومراحل علم اإلدارة، ب اتعريفيتضمن هذا المساق     دارس واألفك
ة   بعض   خصائص اإلدارة و   آما يتطرق هذا المساق إلى      . الحديثةوالمداخل   ا المختلف التخطيط، التنظيم،     (وظائفه
  .رية الالزمة لممارسة العمل اإلداري وآذلك ابرز المهارات واألدوار اإلدا،)والقيادة

3  0  -  

مبادئ في   102أد   2
  )2(اإلدارة

  

داخلها،           تم تصميم هذا المساق إلثراء معرفة الطلبة       تراتيجية  وم  باألبعاد والمفاهيم اإلدارية المتعلقة باإلدارة االس
ة    ادة اإلداري ة القي شرية، ووظيف وارد الب دخ   . وإدارة الم ى م ا يتطرق المساق إل سلوك،  آم ى ال ائم عل ل اإلدارة الق

 . والتحفيز، وتصميم فرق العمل

  101أد  0 3

تطبيق الحاسوب في   228أد   3
  إدارة األعمال

 نظام  في إدارة األعمال ويتضمن ذلكلحاسوبتطبيقات اهذا المقرر عبارة عن مقدمة للمفاهيم األساسية ل

  ، برنامجExcel إللكترونية، برنامج الجداول اWord ، معالج النصوصWindows التشغيل

PowerPoint،برنامج ،  اإلنترنت (SPSS)دور نظم بما يمكن من فهم. ، وتطبيقات التحليل الكمي 

  . واستعمالها في اإلداراتنظماتالمعلومات في الم

  107حص  3 0

ة االستعانة بها في اتخاذها للعديد من  على عرض بعض المداخل الكمية التي يمكن لإلداريحتوي هذه المساق  )1(التحليل الكمي  230أد   4

: ، ومن ذلكالقرارات وتوضح كيف أن استخدام األساليب الكمية يحسن من جودة عملية اتخاذ القرارات

  .البرمجة الخطية وتحليالتها، طريقة السمبلكس، وأسس توزيع  النقل القائم على نماذج خاصة
 

  102أد  0 3

رق    التنظيمياإلشراف  251أد   5 راف     يتط ة اإلش ة بعملي اهيم الخاص ى المف ساق إل ذا الم ة اإلداري ه راف، عملي اليب، اإلش راف أس ، اإلش
 . في محتوى وعناصر االشراف، مقومات االشراف الفعالاإلنسانيةالعالقات 

  102أد  0 3

ة، ونظام التسعير، مشكالت االنتاج التحليل االداري واالقتصادي لسياسات انتاج السلع في التنظيمات االداري   االنتاجإدارة  303أد   6
 .وآيفية حلها، تصميم السلع وانتاجها

  230أد  0 3

الريادة وإدارة    أ309أد   7
  المنشآت الصغيرة

األفكار واألساليب الدارة المنشآت . مراحل بداية عمل جديد والقرارات المتعلقة بنوع وموقع وتمويل المشروع
  . والتسويقية في المنشآت الصغيرةالوظائف اإلدارية والمالية. الصغيرة

  102أد  0 3

  230أد  0 3  .البرمجة الخطية، السمبلكس، مشكلة الثنائية، تحليل الحساسية، تطبيقات عملية باستخدام الحاسوب )2(التحليل الكمي  330أد   8
إدارة المشاريع   341أ د   9

  وضبط الجودة
تعريف : ذا المساق لتغطية الموضوعات ذات العالقة بإدارة المشاريع وضبط الجودة ومنهاتم تصميم ه

بالمشروع وأهميته، وخصائصه، المداخل المختلفة لدراسة المشاريع وتقييمها، وضع خطة العمل للمشروع 
السيطرة على وتنظيمه وتمويله، مفهوم وتطوير الجودة وقيامها في منظمات اإلعمال، أدوات تحسين الجودة و

 .النوعية، أنظمة إدارة الجودة، إدارة الجودة الشاملة، أخالقيات وثقافة الجودة

  102أد  0 3



  
  
 

إدارة الموارد   350أد   10
  البشرية

ة                          روع التنظيم اإلداري االخرى، آيفي ين ف ا وب ة بينه ا، العالق ا واهميته مبادئ إدارة شؤون الموظفين، ووظائفه
دريب ال وظفين وت ار الم وى  اختي ات، تخطيط الق د األجر والمرتب ات، تحدي املين والنقاب ين الع ة ب املين، العالق ع

 .البشرية

  102أد   0 3

إدارة التغيير   360أد   11
  التنظيمي

التعريف بماهية وأهمية التغيير التنظيمي وطبيعته ومستوياته واستراتيجياته، وآذلك التعريف بأبرز نماذجه 
  .ر واستراتيجيات التغلب على مقاومة التغييرفضال  عن مراحل عملية التغيي

  201ع ا  0 3

إدارة العالقات   370أد   12
  الصناعية

ات       ف منظم ي مختل ل ف ات العم ة عالق ي توضح طبيع سية الت ات الرئي ى النظري ضوء عل ساق ال ذا الم ي ه يلق
ا                . األعمال ل العالق ي يفترض أن تمث ة الت ة النموذجي صناعية في منظمات       آما يبرز المساق النماذج اإلداري ت ال

صناعية في                  . األعمال الرائدة  ات ال وانين العمل وممارسات العالق ى ق ضوء عل عالوة على ذلك، يلقي المساق ال
ة      ة اإلداري ي البيئ ورة ف ال المتط ات األعم اذج عالق ف نم ة توظي ى آيفي زا عل ة مرآ ال األردني ات األعم منظم

  .األردنية

  201ع ا  0 3

. التعريف باألوضاع اإلدارية الطارئة التي تواجهها منظمات األعمال في ظل ديناميكية البيئة والتغيرات المتسارعة فيها   ماتإدارة األز  385أد   13
  .والتعرف على بعض النماذج اإلدارية التي تمكن من ممارسة أنشطة ووظائف اإلدارة في ظل هذه الظروف الطارئة

  102أد  0  

تخطيط اإلنتاج   403أد   14
  بتهومراق

نظرة تاريخية، تخطيط اإلنتاج ومراقبته، مراقبة الجودة، تنظيم المصانع وادارتها، تصميم اإلنتاج : اإلنتاج
 .وعملياته، تصميم المصنع ومناولة المواد، تبسيط العمل وإجراءاته، ومراقبة المخزون

   303أد 0 3

الشراآة بين   414أد   15
القطاعين العام 

  والخاص

وم الشراآة بين القطاعين، أساليبها وطرقها، الجانب التنظيمي والهيكلي والقانوني للشراآة، عالقة يتعرض المساق لمفه
الشراآة بسياسات اإلصالح والتغيير آالخصخصة واعادة الهيكلة والتطوير اإلداري، اآلثار االقتصادية واإلدارية للشراآة، 

  .ية في مجال الشراآةالتعرف على تجارب بعض الدول والمؤسسات العالمية والمحل

3 0   

إدارة األعمال   428أد   16
  الدولية

التعريف بمفاهيم أساسية لبيئة منظمات األعمال الدولية والمتعلقة باالقتصاد السياسي الدولي والتجارة الدولية واإلدارة 
 األعمال الدولية الرئيسية التعريف بالنظم اإلدارية األساسية لبعض منظمات. المالية الدولية في ظل العولمة واالنفتاح

. واستراتيجياتها، وابراز البعد الثقافي ودوره في تباين هذه النظم واالستراتيجيات) آاالمريكية واألوروبية واليابانية(
بين منظمات األعمال الدولية، ) من مشاريع مشترآة واتحادات وائتالفات واندماجات(التعرف على أشكال التعاون الشائعة 

تلمس اآلثار الناجمة عن العولمة واالنفتاح على منظمات األعمال األردنية، . سياسات اإلدارية المطبقة لتحقيق ذلكوآذلك ال
وآذلك الكيفية التي من خاللها تستطيع هذه المنظمات االستجابة لمثل هذه التطورات مستفيدة من تجربة منظمات األعمال 

  .الدولية المتطورة

  350اد  0  3
  220تق 



  
  
 

تطبيقات إدارة   430 د أ  17
  األعمال اإلدارية

يهدف هذا المساق الذي يستند النماذج وحاالت دراسية منتقاة من بيئات األعمال العالمية المتعددة إلى بلورة وتمحيص 
نية وآذلك التعريف بالعقبات والمشاآل اإلدارية والتنظيمية والقانو.  اإلشكال الرئيسية لممارسات منظمات األعمال الدولية

ويتم ذلك من خالل بلورة االستراتيجيات والخيارات المتاحة لمنظمات األعمال .  التي تقترن بتكوين هذه الممارسات
الدولية لكي تمارس أنشطتها سواء على مستوى النمو والتوسع ودخول أسواق جديدة أو على مستوى االنفتاح وإقامة 

ويلقي المساق الضوء على الكيفية التي يتم من خاللها بناء نظم . لد األمالتحالفات مع منظمات أعمال دولية أخرى داخل الب
آما يلقي المساق الضوء . إدارية وتنظيمية مشترآة بين منظمات األعمال المشارآة أو المتحالفة أو المتآلفة أو المندمجة

ة بين هذه المنظمات التي تعتبر العامل على العقبات والمشاآل التي تواجه بناء هذه النظم وبخاصة إدارة التباينات الثقافي
الرئيسي وراء فشل التحالفات بين المنظمات األعمال األردنية وآذلك سبل استفادتها منها من اجل مساعدتها على االندماج 

  .في بيئة األعمال الدولية

 
 
 
3  

 
 
 
0  

 
 
 

  428أد 

أنظمة المعلومات   435أد   18
  اإلدارية

ام األع   دود نظ نظم، ح ة ال ام      طبيع صميم النظ ة، ت اس والمراقب ا بالقي ات وعالقته ة المعلوم اس ونظري شكالت القي ال، م م
 .وتحليله، ونماذج أدارته، اتخاذ القرارات والمراقبة في النظام

  228أد  0 3

تقييم وادارة   436أد   19
  المشاريع

يتم . تقييم  كل بديل على حدةيتم .  الخاصة بمشروع معين) البدائل(يتضمن المساق عرضا شامال لكافة المقترحات 

يتم تحليل البديل االفضل من ) المقترحات(اختيار البديل المناسب بموجب معايير محددة تطبق على كافة البدائل 

النشاطات المختلفة (والجدولة المناسبة وضبط جودة العمليات ) التخطيط(ناحية الحاجة الى الموارد المختلفة  

.مناسبة بعد كل عملية) ضبط(ية عكسية للمشروع وتحديد برنامج تغذ  

  230اد  0 3

إدارة األجور   450أد   20
  والمرتبات

نظم التعويض المختلفة في منظمات األعمال الخاصة والحكومية، تأثيرات نظم التعويض على االنجاز، تحليل الوظائف 
  .وتقويمها، وضع هياآل األجور، انواع الفوائد والحوافز وادارتها

  102اد  0 3

يهدف هذا المساق إلى تناول النظريات والمداخل الحديثة في حقل إدارة المعرفة، ويشمل ذلك مواضيع تنمية وإدارة   إدارة المعرفة  451أ د   21
المعرفة داخل المنظمة وأهميتها في تحسين األداء الفردي والجماعي والتنظيمي، وآذلك آيفية استخدام المعرفة وقياسها 

  .نها داخل التنظيم وتأثير ثورة االتصاالت واالنترنت في هذا المجالوطرق االستفادة م

  
3  

  
0  

  
  435أد 

. إبراز التنظيم آوسيلة لتحقيق الفعالية في منظمة األعمال الربحية. التعريف بأساسيات التنظيم وابعاده ومحدداته وأشكاله  نظرية المنظمة  480أد   22
مة في نظرية المنظمة بما فيها المنظور العالمي والمنظور الثقافي والمنظور التعرض للمدارس والمناظير الرئيسية والمه

 . تلمس بعض التصورات المساعدة على تطوير التنظيم واإلدارة في منظمات األعمال األردنية.  العربي

  350اد  0 3
  380اد 

توضيح المدخلين الرئيسيين في معالجة . ايير فعاليتها وادوار المديرين فيهاالتعريف باالستراتيجية وابعادها وأجناسها ومع اإلدارة االستراتيجية  485أد   23
ربط االستراتيجية بالسياقات . مدخل وضع االستراتيجية وتشكيلها ومدخل صياغة االستراتيجية وانبثاقها: االستراتيجية

 فعالة في منظمات األعمال التنظيمية ذات العالقة، وتلمس بعض التصورات الهادفة إلى بناء وتطوير استراتيجيات
  .األردنية

  350اد  0 3
  220تق 

موضوعات إدارية   490أد   24
  معاصرة

يهدف هذا المساق إلى إلقاء الضوء على مواضيع إدارية طورها البحث اإلداري المعاصر واهتم بها الممارسون نظرا 

على أن تحدد مواضيع هذا المساق . ون بهالدورها في زيادة وعيهم ولتأثيرها على فعالية منظمات األعمال التي يعمل

 .من قبل مجلس القسم

موافقة رئيس  0 3
  القسم

إعداد دراسة بشكل منفرد أو باالشتراك مع اخرين، تجسد بعض المفاهيم واألساليب اإلدارية التي تم تعلمها ومحاولة ربط   بحث التخرج  493أد   25
  .ذلك بواقع منظمات األعمال األردنية

 رئيس موافقة 0 3
  القسم



  
  
 

يهدف هذا المساق إلى تزويد طلبة السنة الرابعة بأحدث المهارات اإلدارية التطبيقية التي تعزز فعاليتهم في أماآن عملهم   مهارات إدارية  498أ د   26
 القيم وأخالقيات العمل، خدمات تطوير األعمال،: في المستقبل من خالل ورش عمل تتناول الموضوعات الرئيسة التالية

إدارة عالقات الزبائن، الشخصية القيادية وصقلها، االتصاالت التنظيمية وأنواعها، اإلبداع والتميز، مهارات اإللقاء، 
ويَقوم هذا المساق بنتيجة ناجح أو . مهارات حاسوبية في إدارة األعمال، التعامل مع ضغوط العمل وأساليب إدارة التغيير

  .راسب

  
3  

  

  
0  

  

  
موافقة رئيس 

  القسم


