
  
   االداره العامة فيبكالوريوسال الخطة الدراسية لدرجة

  
  -: ساعة معتمدة)132( بعد إتمام المتطلبات التالية االداره العامةتمنح درجة البكالوريوس في 

 
  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 
  )1(جدول رقم ساعة معتمدة موضحة في ال) 21(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ

  
  متطلبات الجامعة اإلجبارية) 1(جدول رقم 

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة  عنوان المساق

   ساعات معتمدة3  التربية الوطنية  102هـ . س
   ساعات معتمدة3  1لغة عربية   100ع 
   ساعات معتمدة3  2لغة عربية   102ع 
  تمدة ساعات مع3  مدخل إلى الحاسوب وتطبيقاته  100ح .ع
   ساعات معتمدة3  علوم عسكرية  100ع .ع

   ساعات معتمدة3  1مهارات لغة إنجليزية   *100ل ز 
   ساعات معتمدة3  2مهارات لغة إنجليزية   111ل ز 

  .تحكم دراسة هذا المساق تعليمات خاصة بامتحان مستوى اللغة اإلنجليزية  *
  
تارها الطالب من المساقات التي تطرحها الجامعة شريطة ساعات معتمدة يخ) 6(ويخصص لها : ةاختياريمتطلبات . ب

  .ة االقتصاد والعلوم اإلداريةأن ال يكون أحدها من المساقات التي تطرحها آلي
  

  متطلبات الكلية: ثانيا
  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 رمز ورقم 
  المساق

  الساعات المعتمدة   المساق          اسم

   ساعات معتمدة3  )1(إلدارة  مبادئ في ا  101د .أ
   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

  اعات معتمدة س3  لطلبة آلية االقتصاد -) 1 (إحصاء   107حص 
   ساعات معتمدة3  اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع
   ساعات معتمدة3  2مهارات الحاسوب    أ101ح .ن

 
  

  متطلبات القسم: ثالثا         
  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 

  
 :ساعة معتمدة وتشمل) 69(ويخصص له : التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة) 69(متطلبات إجبارية بواقع 
أ . ، ع414أ . ع379أ .أ ، ع373أ .، ع372أ .أ، ع371أ .، ع370أ .أ، ع369أ .أ، ع270أ .، ع260أ .، ع201أ .ع

، حق 230، أد 102د . ، أ200، ق 102 ، ق 361،  مح 321، مح 102  مح 494أ .، ع485. أ،  أد465أ .، ع463
   .220، تق 161

  
المساقات التي يطرحها القسم  ساعات من 6ر الطالب ت معتمدة يختاساعا) 12(متطلبات اختيارية بواقع .              ب

من األقسام التالية جميع أقسام آلية االقتصاد، قسم )  فما فوق200مستوى ( ساعات 6و )  فما فوق200ن مستوى ـــم
علوم السياسية، قسم اللغة اإلنجليزية، آلية القانون، آلية الشريعة، قسم ال)  مساقات عالقات عامه(الصحافة واألعالم، 

   المعلومات االلغات الحديثة، قسم اإلحصاء قسم الرياضيات، آلية تكنولوجي



  
  االداره العامةتوزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في 

الساعات   المتطلبات
  اإلجبارية

  المجموع  الساعات االختيارية

  27  6  21  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية

  81  12  69  ت القسممتطلبا
  132  المجمـــوع

  
  : التخصص الفرعي / االداره العامة التخصص الرئيسي -2

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له         
  :ساعة معتمدة) 60(متطلبات إجبارية بواقع 

أ .أ، ، ع465أ .ع، 463أ .أ ، ع373أ .، ع372أ . أ، ع  371أ  .، ع 370أ  .أ، ع 369أ  . أ، ع  270أ  .، ع 260أ  . ، ع  201أ  .ع
   .220، تق161، ، حق 200، ق 102، ق 361، مح 102 ، مح 230د .، أ102د . ، أ485، أد 494

  
ويسمح لطالب  .  المرغوب قسم التخصص الفرعي  ها  ساعة معتمدة يحدد  ) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع      -     ب

وم             آلية االقتصاد    في أي من أقسام     الفرعي االداره العامة بالتخصص   ا المعلومات وعل ة تكنولوجي ة، وآلي وم اإلداري والعل
ة   (الحاسوب، القانون، الشريعة، الرياضيات، اإلحصاء، صحافة وإعالم            ات عام ة     )عالق سياسية، اللغ وم ال ات، العل ، اللغ

   .اإلنجليزية
  

   التخصص الفرعي/ االداره العامة توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي
  المجموع  الساعات االختيارية   اإلجباريةالساعات  المتطلبات

  27  6  21  متطلبات الجامعة
  24  -  24  متطلبات الكلية
  60  -  60  متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي  متطلبات التخصص الفرعي
  132  المجمـــوع

  
 ساعة معتمدة) 21( و يخصص له االداره العامةالتخصص الفرعي في 

   :ة االقتصاد والعلوم اإلداريةلطلبة آلي. 1
  ساعة معتمدة ) 15(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ     

  463أ . ،  ع370أ . أ،  ع270ا . ،  ع260أ . ،  ع201أ .ع        
  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب    
   . 498، ويمكن أن يكون من بينها أد  فما فوق200وى  المساقات التي يطرحها القسم من مست        
  
  للطلبة من خارج آلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

  ساعة معتمدة ) 21(ويخصص لها : متطلبات إجبارية
  463أ .، ع370أ . أ،  ع270أ . ،ع260أ .،  ع201أ .،  ع102د .،  أ101د .أ               

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  وريوس لقسم االداره العامةوصف مساقات البكال

 
 ) ساعات معتمدة3(                اإلدارة والمجتمع    ) 100أ . ع(

ة، دور اإلدارة                     ة اإلداري ا،  العملي شراآة بينهم مفهوم اإلدارة وتطورها وأهميتها، الفروق بين اإلدارة العامة والخاصة وال
  .في التنمية المجتمعية،  االلتزامات المجتمعية إزاء اإلدارة

  
  )ساعات معتمدة 3 (               اإلدارة العامة في األردن) 160أ.ع(

يتناول هذا المساق التعريف باإلدارة العامة وأدوارها وتنظيمها وواجباتها وعالقتها بالسلطات األخرى ودورها في وضع       
ة     التعريف بالدور   المساق السياسات العامة وتنفيذها، آما يتناول     ة القطاعات اإلنتاجي        التنموي للحكومة المرآزي ة  في تنمي

ة             علمختلفة في المجتم  والخدمية ا  ة واإلدارة المحلي ق الالمرآزي ة نحو تطبي ى         ، والتوجهات الحديث ى التعرف عل  إضافة إل
  . التحول نحو الحكومة اإللكترونية في األردنو الوظيفة العامة في المملكة األردنية الهاشمية، وإدارةنظام الخدمة المدنية 

   
  ) ساعات معتمدة 3 (               السلوك التنظيمي) 201أ . ع (

تحليل السلوك الفردي والجماعي داخل التنظيم، والتعرف بالشخصية،            و التنظيمي،مفهوم و طبيعة السلوك     التعرف على   
ة الجماعة     ادة،  والقيم واالتجاهات، واإلدراك وتعديل السلوك والدافعية، وتصميم الوظيفة ووضع الهدف، وديناميكي ، والقي

  .  العاملين في المنظماتوأداءوتأثير آل ذلك على سلوك 
  
  ) ساعات معتمدة 3(          أ مبادئ الموازنة والمالية العامة          270أ .ع

سيماتها وطرق صرفها وتحصيلها                  ا  . يهدف المساق إلى التعرف على النفقات واإليرادات العامة من حيث أنواعها وتق آم
معرفة دور السياسة المالية لتحقيق التوازن االقتصادي ومعالجة االختالالت االقتصادية من بطالة وتضخم    يسعى المساق ل  

ر رار  . وفق داد والتحضير واإلق ة اإلع ة وعملي ة العام ادئ الموازن ى مب ى التعرف عل ساق إل سعى الم ك ي ى ذل عالوة عل
  . ية واالجتماعية والسياسيةوالتنفيذ والمتابعة ودور الموازنة لمواجهة التحديات االقتصاد

  
  
  ) ساعات معتمدة 3(             اإلدارة السياحية ) 233أ .ع (

ى   سياحة وعناصرها،   التعرف عل وم ال ر العصور،   ومفه سياحة عب سياحة،   وتطور ال سلبية لل ة وال ار اإليجابي ع واآلث واق
ي األردن  سياحة ف ات(ال سهيالت والمعوق ذب، والت ل الج ضارة، وعوام ث الح ن حي ع )م ى الوض سياحة عل ر ال  وأث

ة،   ام للدول صادي الع سياحة، واالقت يم ال سياحي،   وتنظ اع ال ي القط شرية ف وارد الب وير الم شقيه  وتط سياحي ب سويق ال الت
  . الداخلي والخارجي، والتعاون اإلقليمي في تطوير السياحة

  
   ) ساعات معتمدة3(          :                   العامة اإلدارة أسس ) 260أ .ع(
م توضيح المجاالت         إلىيهدف هذا المساق       توضيح المدارس الفكرية المختلفة في اإلدارة العامة ومراحل تطورها ومن ث

يم    ل التنظ ة مث ي اإلدارة العام ة ف سية المختلف ادةالرئي ة   وإع سياسات واإلدارة المالي ل ال رارات وتحلي اذ الق يم واتخ  التنظ
  . في الدولةوإدارة الموارد البشرية

 
  
  ) ساعات معتمدة 3(                   تخطيط القوى البشرية و تنميتها) 351أ .ع(

سليم       وتحليل و تصميم الوظائف،     وتخطيط القوى البشرية،     التعرف على    ار ال يم األداء   و للموظفين، التوظيف و االختي تقي
راد  املين،لألف شرية، و الع وى الب دريب و تطوير الق ائف، وت صنيف وتوصيف الوظ دوت ي عصر إع ة ف وى العامل اد الق

  .تطبيقات برامج الحاسوب في تخطيط وتنمية الموارد البشريةوالمعرفية والمعلوماتية، 
  
  ) ساعات معتمدة 3(                                      : إدارة التنمية) 361أ .ع (

ه         توضيح معاني ومدارس إدارة التنمية وعالقتها بالتنمية اإل إلىيهدف هذا المساق     وم ب ذي تق دور ال ة ال ان أهمي ة وبي داري
 يهدف المساق إلى تحليل برامج رئيسية في إدارة التنمية في األردن مع التأآيد على الخطط            آما. ضمن واقع الدولة النامية   

  .التنموية المتتالية
  
  ) ساعات معتمدة 3  (           : القانون اإلداري ) 362أ .ع( 

رارات   ، و المرافق العامة و وخصائصه، العالقة،وم القانون اإلداري و المفاهيم ذات       مفهو القانون،فروع  التعرف على    الق
   .اإلدارية والعقود اإلدارية

  
  



  
  ) ساعات معتمدة 3  (           : اإلدارة العربية واإلسالمية) 363أ .ع(

ى مر الع                       ة اإلسالمية عل شاط اإلداري في الدول صور من خالل الممارسة       يهدف المساق إلى تعريف الطالب بتطور الن
ا مع الفكر اإلداري المعاصر                   ويتطرق  . للوظائف اإلدارية ومساهمات رواد الفكر اإلداري اإلسالمي والعربي ومقارنته
  . المساق إلى التخطيط والتنظيم والقيادة والحافزية وإدارة الموارد البشرية والرقابة في اإلدارة العربية واإلسالمية

  
  ) ساعات معتمدة 3(        :إدارة الموارد البشرية في القطاع العام)  أ369أ .ع(

يم          ين والتقي ار والتعي ن االختي ام م اع الع ي القط شرية ف وارد الب ائف إدارة الم ب بوظ ف الطال ى تعري ساق إل سعى الم ي
ة         . والتدريب والتطوير وتصنيف وتوصيف الوظائف       ة المدني ى نظام الخدم ى التعرف عل سعى المساق إل ا ي ي  آم  األردن

  .  وآيفية تطبيقه وممارسته في إدارة الوظيفة العامة ومقارنته مع بعض الدول العربية واألجنبية
  
)                                             ساعات معتمدة 3(                :      تحليل السياسات العامة ) 370أ .ع( 

سير األسباب و         التعرف على    ل و تف ق الوصف و التحلي شاط  دراسة مفهوم السياسة العامة عن طري ائج للن ومي،  النت  الحك
م  عليها،  وتحليل أثر الترتيبات القانونية أو العمليات السياسية  مضمونها،ودراسة محتواها والعوامل المؤثرة على        و من ث

ى النظام       فحص تأثيراتها    سياسي، المتنوعة عل ى                  ال ة عل سياسات العام ة لل ر المتوقع ة و غي ائج المتوقع أثير النت يم ت م تقي  ث
   .المجتمع

  
  )  ساعات معتمدة 3 (        إدارة المشاريع وتقييم جدواها   )  أ371أ  .ع(

ا                 اط اختالفه دافها ونق ا وأه شاريع وتعريفه د        يرمي هذا المساق إلى تعريف الطالب بإدارة الم ة، وتحدي  عن اإلدارة التقليدي
ا    اة المشروع في القطاع          . بيئات المشاريع الحكومية والعامة وطرق إدارته ة مراحل دورة حي ا يتضمن المساق معرف آم

يم                اليب تقي ة وأس أثيرات الخارجي ة للمجتمع والت د والمنفع ه من خالل توظيف حسابات العائ ه وتقييم العام وطرق برمجت
      .مة غير الهادفة إلى الربحيةمشاريع الدولة العا

                                                                             
)                                               ساعات معتمدة 3(          :اإلدارة الحاسوب في تطبيقات) 372أ .ع(

ى  ه،الحاسب الشخصي و التعرف عل شغيل مكونات ي مجاالت و، ونظم الت ا ف اهزة و تطبيقاته رامج الج استخدم حزم الب
صفوفات  واإلدارة  رامج الم ة،ب ة،      و اإللكتروني ومات البياني رامج الرس صوص و ب ة الن رامج معالج ل  وب رامج التحلي ب

  .اإلحصائي
  
  ) ساعات معتمدة 3  (                      : الحكومة اإللكترونية )  أ373أ .ع(  

تطبيقاتها في  ومعطياتها وأهميتها، ومستلزمات تبنيها، والمضامين الفنية والتنظيمية للحكومة اإللكترونية،    التعرف على   
  .مراحل تطبيقها في األردنوبعض الدول المختارة، 

  
  ) ساعات معتمدة 3  (                           :التدريب في اإلدارة ) 375أ .ع(

ة      ، و أنواع التدريب وأهدافه في مؤسسات القطاع العام       ،  مفهوم التدريب التعرف على    وم  (تقدير االحتياجات التدريبي المفه
اليِب دريب و، )واألس ذ الت دريب، تنفي دريب( تخطيط الت ا الت ادئ وتكنولوجي اليب والمب رامج التدريو، )األس ويم الب ة، تق بي

  .  المسار الوظيفي والمسار التدريبي في الخدمة المدنيةومعوقات التدريب وسبل معالجتها،و
  
  )   ساعات معتمدة 3 (                             السياسات الضريبية) 378أ .ع (

ا  . ادية في الدولة    يرمي المساق إلى دراسة وتحليل أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأهميتها وأثارها االقتص             آم
يرمي المساق إلى التعرف على السياسات الضريبية وأهداف الضريبة في معالجة البطالة والتضخم والفقر وتحليل العبء          

   . الضريبي وآيفية بناء الهيكل الضريبي آمصدر رئيسي وحاسم في إيرادات الدولة لتقديم الخدمات العامة
  
  ) ساعات معتمدة3  (        البشرية      التدريب وتنمية الموارد ) 379أ .ع(

وارد               شطة ووظائف إدارة الم يهدف هذا المساق إلى مناقشة الدور التنظيمي واالستراتيجي ألخصائي التدريب، وعالقة أن
ة،      ،البشرية بالتدريب والتنمية، والتعرف على طرق       ة في المؤسسات الحكومي أساليب ومناهج تقدير االحتياجات التدريبي

ة                      وتخطيط ة للوحدات الحكومي رامج التدريبي ة الب اءة وفعالي يم آف اس وتقي ة  ( وإدارة األنشطة التدريبية، وأساليب قي النوعي
ة شغيلية،        )والكمي ة والت دريب العام ات الت شة سياس ة، ومناق ة والخارجي دريب الداخلي اليب الت رق وأس تعراض ط ، واس

وظيفي  سار ال وم الم سار ،ومفه اء الم اءه، وبن اليب بن ط  أس اليب رب اءة، وأس درات ولكف ى األداء والق ي عل دريبي المبن الت
  .المسار الوظيفي بالمسار التدريبي في الوحدات الحكومية

  
  
  



  
)                                              ساعات معتمدة 3 (        الشراآة بين القطاعين العام والخاص) 414أ . ع (

ين القطاعين،        شراآة ب وم ال ساق لمفه ذا الم ا، ويتعرض ه اليبها وطرقه انوني و أس ي والق الجانب التنظيمي والهيكل
، اآلثار االقتصادية اإلداري الهيكلة والتطوير وإعادةعالقة الشراآة بسياسات اإلصالح والتغيير آالخصخصة      وللشراآة،  

  .التعرف على تجارب بعض الدول والمؤسسات العالمية والمحلية في مجال الشراآةودارية للشراآة، واإل
  
)                                               ساعات معتمدة 3(        اإلدارة المحلية و تطبيقاتها في األردن   ) 463أ .ع (

 اإلدارة المحلية والتنمية،    وبيئة اإلدارة المحلية،    ومفهوم اإلدارة المحلية وتطورها، وحدات اإلدارة المحلية،        على  التعرف  
ديات    ومشكالت اإلدارة المحلية في األردن والدول العربية مع تطبيقات عربية في اإلدارة المحلية،     و االتجاه نحو دمج البل

  .البلديات األردني من الناحية اإلدارية والفنيةفي األردن وعمليات التحديث في قانون 
  
  )   ساعات معتمدة3(          المنظمات                         تصميم ) أ 465أ .ع (

ا            ا آل منه ة ومزاي واع الهياآل التنظيمي صميم المنظمات وأن  يهدف المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم وأبعاد وجوانب ت
ؤثر    ا  ومحدداتها والعوامل الم رات                   . ة فيه سية آمتغي ة والتناف ا والعولم ة والتكنولوجي ا يتضمن المساق دراسة دور البيئ آم

ا ات وهياآله صميم المنظم اء وت ي بن سية ف صراع . رئي تراتيجية وال ة واالس ة التنظيمي ر الثقاف ى أث ا يتطرق المساق إل آم
    .ومصادر السلطة والقوة في تصميم وبناء شكل المنظمات وخاصة الحكومية

                                                                                                
)                                              ساعات معتمدة 3(                    العالقات العامة في اإلدارة ) 469أ .ع  (

ى  رف عل ات  التع ة لموضوع العالق اهيم المختلف ة،المف وم ، العام ذا المفه ة ه ا ،  و أهمي ة له ة واالجتماعي األسس الفكري
ي،      وتطوير العالقات العامة داخل المنظمة و خارجها،        و ات  ونظم العالقات العامة في الجهاز الحكومي األردن دور العالق

  .فيةالعامة في تدعيم الشفا
  
  )  ساعات معتمدة3(           نظرية اتخاذ القرارات               ) 470أ . ع(

ى  ات  التعرف عل اذنظري اهيم اتخ رارات، ومف اذ الق ي اتخ ؤثرة ف رار والعوامل الم اذ الق ة اتخ رارات ومراحل عملي  الق
  .DSSملية، أنظمة دعم القرارات مزاياها مع تطبيقات عونماذج القرارات، واألساليب النوعية، واألساليب الكمية، و
  
)                                                      ساعات معتمدة 3(              إدارة الصحة العامة  ) 473أ . ع (

ى  صحية التعرف عل ة ال ل، و البيئ ان العم ة ، و العمل المتنوعة ، ضغوطلمك ال الفرعي سيق األعم مخاطر العمل و وتن
ة،   ة واإلجرائي ة والتنظيمي واحي الهيكلي ن الن ي األردن م صحية ف ه، المؤسسات ال ي األردن وبيئت صحية ف دور اإلدارة ال

  .وأهميتها
  
  ) ساعات معتمدة 3 (                    القيادة اإلدارية) 475أ .ع (
ي                مفاهيم ونم التعرف على     راث العرب ادة في الت وم القي ادة، مفه داخل دراسة القي ا، م ة أدواره ة وأهمي ادة اإلداري اذج القي

  .، والعوامل المؤثرة في القائد في تحقيق المهام الموآلة واالتصال والرقابةاإلشرافواإلسالمي، ودور القيادة في 
  
  )ساعات معتمدة  3 (                   العامة  قضايا معاصرة في اإلدارة ) 480أ .ع(

ة                             التعرف على    ضمان إدام ك ل سم، وذل ا أي مساق آخر في الق ة والتي ال يتطرق إليه القضايا المستجدة في اإلدارة العام
ساءلة،      : اإلطالع على ما يستجد من تطور معرفي في ميدان اإلدارة العامة ومن جملة هذه القضايا               شفافية والم ة، ال العولم

ة والتجدد             ولخصخصة،  اوإدارة الجودة الشاملة،    و ذا المساق بالديناميكي ز ه ستجدة، ويتمي ة م ضايا إداري ة، وق إدارة التنمي
ين مدرس المساق                           سقة ب ضايا المطروحة بصورة مدروسة ومن ة الق وسيتم طرح مواضيع محددة لكل فصل حسب أهمي

  .ومجلس القسم
  
                      )         ساعات معتمدة 3 (                   بحث التخرج    494)أ . ع(
ة باستخدام                             داني من خالل دراسات واقعي ة أجراء البحث المي يسعى المساق إلى بناء قدرات ومهارات الطالب في آيفي

د المشك      صميم                     المنهجية العلمية بتحدي سابقة وت ات ال ة األدبي ئلتها وفرضياتها ومراجع اء أس ة بن لة وأهداف الدراسة وآيفي
ل            أدوات لجمع البيانات األولية والثانوية ومن ثم إدخالها على الحاسب اآللي وتحليلها باستخدام األساليب اإلحصائية وتحلي

  .وتفسير النتائج، والتوثيق باألسلوب العلمي
  
  

  
  


