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 االقتصاد والعلوم اإلدارٌة كلٌة
 دارة العامةقسم اال

 

داره العامة الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً اال
 

:- معتمدة ساعة (132) بعد إتمام المتطلبات التالٌة داره العامةتمنح درجة البكالورٌوس فً اال
 

 متطلبات الجامعة: أوال
: ساعة معتمدة وتشمل (27)وٌخصص لها 

(: 1)الجدول رقم  ساعة معتمدة موضحة فً (21) لها ٌخصصو: متطلبات إجبارٌة. أ
  (1)جدول رقم 

 متطلبات الجامعة اإلجبارٌة

رمز  
 المساق

رقم  
 المساق

الساعات  عنوان المساق
 المعتمدة

   إنجلٌزٌةمهارات لغة 099 ز . ل
 1لغة عربٌة  099 ع استدراكً

 مهارات الحاسوب 099 ح .ع

 3 التربٌة الوطنٌة 102 هـ .س

  3 لغة عربٌة  101 ع 

  3 علوم عسكرٌة 100 ع .ع

  3  االنجلٌزٌةمهارات اللغة 101 ز. ل

 
ساعات معتمدة من خارج الكلٌة وٌختارها الطالب كحد  (15)وٌخصص لها : اختٌارٌةمتطلبات . ب

 :أدنى مساق واحد من كل مجال وبحد أقصى مساقٌن من كل مجال من المجاالت التالٌة
: مجال العلوم اإلنسانٌة

أ، 141ح .ك، ل101ح .أ، ل106، تخ 102ث .، ا100ث .، ا100د .، ف100ت .، ف173ر .أ، ت100ر .ت
أ 181ح .أ، ل171ح .أ، ل161ح . ل

 

: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة
ب، 105د .، ت100د.، ت100أ.، ت100س.، ت100ف.، ش101د.، ش100أ.، ش102ق .، ح101ق .ح
، 103ج.أ

 100ح.، ص100جغ
 

: مجال العلوم والتكنولوجٌا
 100،هق109أ .، ن109ح.، ن109ح.، ع100أ، ف101ب.، ع100، ك100ب

 
 
 



 متطلبات الكلٌة: ثانٌا
: ساعة معتمدة وتشمل (24)وٌخصص لها 

رمز ورقم  
 المساق

الساعات  عنوان المساق
 المعتمدة

  3 (1 ) االدارهمبادئ فً 101د   .أ

  3 (1 )قتصاد الكلً مبادئ فً اإل 101ق   

  3 الرٌاضً مبادئ فً االقتصاد  105  ق 

  3 (1)مبادىء فً المحاسبة  101مح   

  3 (1)مبادئ فً المالٌة  210م   .م

  3 (1)احصاء  107حص 

  3 االدارة العامة فً االردن 160أ   .ع

  3 2مهارات الحاسوب  100ح .ن

 
متطلبات القسم  : ثالثا

: ساعة معتمدة (81)وٌخصص لها 
 
 :ساعة معتمدة وتشمل (69) وٌخصص له :التخصص المنفرد .1

 :ساعة معتمدة (69)متطلبات إجبارٌة بواقع  .أ
د .، أ220، تق 201أ .،ع361، مح 200، ق 161ق .، ح102د .، أ102، مح 102ق 

230 ،
أ .أ، ع373أ .، ع372أ .أ، ع371أ .، ع370أ.أ، ع369أ .أ، ع270أ . ،ع260أ .ع

463 ،
. 414أ.، ع379أ.، ع321، مح 485د .، أ494أ .أ، ع465أ .ع
 

:   ٌختار الطالب من االتًساعات معتمدة (12)متطلبات اختٌارٌة  بواقع 
 فما فوق  200ساعات من المساقات التً ٌطرحها القسم من مستوى  (6 )- أ 

:-  فما فوق من االقسام التالٌة 200ساعات من مستوى  (6  )-ب 
اللغة االنجلٌزٌة،  (مساقات عالقات عامة )جمٌع اقسام كلٌة االقتصاد، قسم الصحافة واالعالم، 

كلٌة القانون، كلٌة الشرٌعة، قسم العلوم السٌاسٌة، قسم اللغات الحدٌثة، قسم االحصاء ، قسم 
. الرٌاضٌات، كلٌة  تكنولوجٌا المعلومات

 
توزٌع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد فً اإلدارة العامة 

 المجموع الساعات االختٌارٌة الساعات اإلجبارٌة المتطلبات

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلٌة

 81 6 75 متطلبات القسم

 132 المجمـــوع

 
ساعة  (81) وٌخصص له :التخصص الفرعً/ التخصص الرئٌسً اإلدارة العامة  .2

 :معتمدة وتشمل
 

 :ساعة معتمدة (60)متطلبات إجبارٌة بواقع  .أ
د .، أ220، تق 201أ .،ع361، مح 200، ق 161ق .، ح102د .، أ102، مح 102ق 

230 ،
أ .أ، ع373أ .، ع372أ .أ، ع371أ .، ع370أ.أ، ع369أ .أ، ع270أ . ،ع260أ .ع

463 ،
 485د .، أ494أ .أ، ع465أ .                           ع

 



ساعة معتمدة حسبما ٌحدده قسم التخصص  (21) بواقع متطلبات التخصص الفرعً .ب
.  الفرعً

 : التالٌة وٌسمح لطالب اإلدارة العامة  بالتخصص الفرعً فً أي من أقسام الجامعة األكادٌمٌة 
تكنولوجٌا المعلومات،علوم الحاسوب،  القانون،                      جمٌع أقسام كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة،  

اللغات، العلوم السٌاسٌة، ( عالقات عامة)الرٌاضٌات، االحصاء، الصحافة: ) اقسام  (الشرٌعة
. اللغة االنجلٌزٌة

 
التخصص الفرعً / توزٌع الساعات المعتمدة للتخصص الرئٌسً ادارة عامة 

 المجموع الساعات االختٌارٌة الساعات اإلجبارٌة المتطلبات

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلٌة

 60 - 60 متطلبات القسم

 21 حسبما ٌحددها قسم التخصص الفرعً متطلبات التخصص الفرعً

 132 المجمـــوع

 
 

. ساعة معتمدة (21) و ٌخصص له اإلدارة العامةالتخصص الفرعً فً 
لطلبة كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة  . 1

  ساعة معتمدة (15)وٌخصص لها  :متطلبات إجبارٌة. أ 
 463أ .، ع370أ .أ،ع270أ .، ع260أ.، ع201أ .   ع           

لمساقات التً  اساعات معتمدة ٌختارها الطالب من (6)لها ٌخصص و :متطلبات اختٌارٌة. ب 
. 498د .وٌمكن أن ٌكون من بٌنها مساق أ،  فما فوق200من مستوى   القسمٌطرحها

 
للطلبة من خارج كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة . 2

ساعة معتمدة   (21)لها ٌخصص و :متطلبات إجبارٌة. أ
 463أ.، ع370أ .أ، ع270أ.، ع260أ.، ع201أ .،ع102د.، أ101د .ا        

 
ساعات معتمدة ٌختارها الطالب من المساقات التً  (6) لها ٌخصصو :متطلبات اختٌارٌة. ب

. 498د .،  وٌمكن أن ٌكون من بٌنها مساق أ فما فوق200 القسم من مستوى ٌطرحها
 

 



 

 
االقتصاد والعلم اإلدارٌة كلٌة 
 االداره العامةقسم      

 وصف مساقات البكالورٌوس لقسم االداره العامة
 

 ( ساعات معتمدة3        )اإلدارة والمجتمع     (100أ . ع)
 مفهوم اإلدارة وتطورها وأهمٌتها، الفروق بٌن اإلدارة العامة والخاصة 
والشراكة بٌنهما،  العملٌة اإلدارٌة، دور اإلدارة فً التنمٌة المجتمعٌة،  

 .االلتزامات المجتمعٌة إزاء اإلدارة
 
 (ساعات معتمدة 3 )     اإلدارة العامة فً األردن   (160أ.ع)

ٌتناول هذا المساق التعرٌف باإلدارة العامة وأدوارها وتنظٌمها وواجباتها 
وعالقتها بالسلطات األخرى ودورها فً وضع السٌاسات العامة وتنفٌذها، كما 
ٌتناول المساق التعرٌف بالدور التنموي للحكومة المركزٌة فً تنمٌة القطاعات 

اإلنتاجٌة والخدمٌة المختلفة فً المجتمع والتوجهات الحدٌثة نحو تطبٌق 
الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة، إضافة إلى التعرف على نظام الخدمة المدنٌة 

وإدارة الوظٌفة العامة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة، والتحول نحو الحكومة 
 . اإللكترونٌة فً األردن

  
 (  ساعات معتمدة3 )       السلوك التنظٌمً (201أ . ع) 

التعرف على مفهوم و طبٌعة السلوك التنظٌمً، وتحلٌل السلوك الفردي 
والجماعً داخل التنظٌم، والتعرف بالشخصٌة، والقٌم واالتجاهات، واإلدراك 

وتعدٌل السلوك والدافعٌة، وتصمٌم الوظٌفة ووضع الهدف، ودٌنامٌكٌة الجماعة، 
  .والقٌادة، وتأثٌر كل ذلك على سلوك وأداء العاملٌن فً المنظمات

 
 ( ساعات معتمدة 3)              أ مبادئ الموازنة المالٌة والعامة270أ .ع

ٌهدف المساق إلى التعرف على النفقات واإلٌرادات العامة من حٌث 
كما ٌسعى المساق لمعرفة دور . أنواعها وتقسٌماتها وطرق صرفها وتحصٌلها

السٌاسة المالٌة لتحقٌق التوازن االقتصادي ومعالجة االختالالت االقتصادٌة من 
عالوة على ذلك ٌسعى المساق إلى التعرف على مبادئ . بطالة وتضخم وفقر

الموازنة العامة وعملٌة اإلعداد والتحضٌر واإلقرار والتنفٌذ والمتابعة ودور 
.  الموازنة لمواجهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة

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

التعرف على مفهوم السٌاحة وعناصرها، وتطور السٌاحة عبر العصور، واآلثار 
من حٌث الحضارة، وعوامل الجذب، )اإلٌجابٌة والسلبٌة للسٌاحة، وواقع السٌاحة فً األردن 

للدولة، وتنظٌم وأثر السٌاحة على الوضع االقتصادي العام  (والتسهٌالت والمعوقات
السٌاحة، وتطوٌر الموارد البشرٌة فً القطاع السٌاحً، والتسوٌق السٌاحً بشقٌه 

 . الداخلً والخارجً، والتعاون اإلقلٌمً فً تطوٌر السٌاحة



 (  ساعات معتمدة3)                      : اإلدارة العامةأسس ( 260أ .ع)
         ٌهدف هذا المساق إلى توضٌح المدارس الفكرٌة المختلفة فً اإلدارة العامة 

ومراحل تطورها ومن ثم توضٌح المجاالت الرئٌسٌة المختلفة فً اإلدارة العامة 
مثل التنظٌم وإعادة التنظٌم واتخاذ القرارات وتحلٌل السٌاسات واإلدارة المالٌة 

 .وإدارة الموارد البشرٌة فً الدولة
 

 (  ساعات معتمدة3)           تخطٌط القوى البشرٌة و تنمٌتها (351أ .ع)
       التعرف على تخطٌط القوى البشرٌة، وتحلٌل و تصمٌم الوظائف، 

والتوظٌف و االختٌار السلٌم للموظفٌن، وتقٌٌم األداء لألفراد العاملٌن، وتدرٌب و 
تطوٌر القوى البشرٌة، وتصنٌف وتوصٌف الوظائف، وإعداد القوى العاملة فً 

عصر المعرفٌة والمعلوماتٌة، وتطبٌقات برامج الحاسوب فً تخطٌط وتنمٌة 
 .الموارد البشرٌة

 
 ( ساعات معتمدة 3)                                 :إدارة التنمٌة (361أ .ع) 

        ٌهدف هذا المساق إلى توضٌح معانً ومدارس إدارة التنمٌة وعالقتها 
 كما .بالتنمٌة اإلدارٌة وبٌان أهمٌة الدور الذي تقوم به ضمن واقع الدولة النامٌة

ٌهدف المساق إلى تحلٌل برامج رئٌسٌة فً إدارة التنمٌة فً األردن مع التأكٌد على 
. الخطط التنموٌة المتتالٌة

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

التعرف على فروع القانون، ومفهوم القانون اإلداري و المفاهٌم ذات العالقة، 
 . وخصائصه، والمرافق العامة، و القرارات اإلدارٌة والعقود اإلدارٌة

 
 ( ساعات معتمدة 3)        :اإلدارة العربٌة واإلسالمٌة (363أ .ع)

ٌهدف المساق إلى تعرٌف الطالب بتطور النشاط اإلداري فً الدولة 
اإلسالمٌة على مر العصور من خالل الممارسة للوظائف اإلدارٌة ومساهمات 
. رواد الفكر اإلداري اإلسالمً والعربً ومقارنتها مع الفكر اإلداري المعاصر

وٌتطرق المساق إلى التخطٌط والتنظٌم والقٌادة والحافزٌة وإدارة الموارد البشرٌة 
.  والرقابة فً اإلدارة العربٌة واإلسالمٌة

 
 ( ساعات معتمدة 3)   :إدارة الموارد البشرٌة فً القطاع العام(  أ369أ .ع)

ٌسعى المساق إلى تعرٌف الطالب بوظائف إدارة الموارد البشرٌة فً 
القطاع العام من االختٌار والتعٌٌن والتقٌٌم والتدرٌب والتطوٌر وتصنٌف وتوصٌف 

كما ٌسعى المساق إلى التعرف على نظام الخدمة المدنٌة األردنً وكٌفٌة . الوظائف
تطبٌقه وممارسته فً إدارة الوظٌفة العامة ومقارنته مع بعض الدول العربٌة 

.   واألجنبٌة
 

                                                                                                                ( ساعات معتمدة 3)               :تحلٌل السٌاسات العامة ( 370أ .ع)      
التعرف على دراسة مفهوم السٌاسة العامة عن طرٌق الوصف و التحلٌل و 
تفسٌر األسباب و النتائج للنشاط الحكومً، ودراسة محتواها والعوامل المؤثرة على 

مضمونها،  وتحلٌل أثر الترتٌبات القانونٌة أو العملٌات السٌاسٌة علٌها، و من ثم 
فحص تأثٌراتها المتنوعة على النظام السٌاسً، ثم تقٌٌم تأثٌر النتائج المتوقعة و 

 . غٌر المتوقعة للسٌاسات العامة على المجتمع



  ( ساعات معتمدة 3 )     وتقٌٌم جدواهاإدارة المشارٌع ( أ371 أ .ع)     
ٌرمً هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بإدارة المشارٌع وتعرٌفها وأهدافها ونقاط 
اختالفها عن اإلدارة التقلٌدٌة، وتحدٌد بٌئات المشارٌع الحكومٌة والعامة وطرق 

كما ٌتضمن المساق معرفة مراحل دورة حٌاة المشروع فً القطاع العام . إدارتها
وطرق برمجته وتقٌٌمه من خالل توظٌف حسابات العائد والمنفعة للمجتمع 
والتأثٌرات الخارجٌة وأسالٌب تقٌٌم مشارٌع الدولة العامة غٌر الهادفة إلى 

     .الربحٌة
                                                                            

                                                                                                                        ( ساعات معتمدة 3)   :تطبٌقات الحاسوب فً اإلدارة (372أ .ع)    
التعرف على الحاسب الشخصً و مكوناته، ونظم التشغٌل، واستخدم 

حزم البرامج الجاهزة و تطبٌقاتها فً مجاالت اإلدارة وبرامج المصفوفات 
اإللكترونٌة، وبرامج معالجة النصوص و برامج الرسومات البٌانٌة، وبرامج 

 .التحلٌل اإلحصائً
 

 (  ساعات معتمدة3)                   :الحكومة اإللكترونٌة ( أ 373أ .ع)           
          التعرف على المضامٌن الفنٌة والتنظٌمٌة للحكومة اإللكترونٌة، 

ومستلزمات تبنٌها، ومعطٌاتها وأهمٌتها، وتطبٌقاتها فً بعض الدول المختارة، 
 .ومراحل تطبٌقها فً األردن

 
 ( ساعات معتمدة 3 )                      :التدرٌب فً اإلدارة ( 375أ .ع)

          التعرف على مفهوم التدرٌب، و أنواع التدرٌب وأهدافه فً مؤسسات 
، وتخطٌط (المفهوم واألسالٌبِب )تقدٌر االحتٌاجات التدرٌبٌة ، القطاع العام

، وتقوٌم (األسالٌب والمبادئ وتكنولوجٌا التدرٌب )التدرٌب، تنفٌذ التدرٌب 
البرامج التدرٌبٌة، ومعوقات التدرٌب وسبل معالجتها،و المسار الوظٌفً 

 . والمسار التدرٌبً فً الخدمة المدنٌة
 

   ( ساعات معتمدة 3 )                      السٌاسات الضرٌبٌة (378أ .ع) 
          ٌرمً المساق إلى دراسة وتحلٌل أنواع الضرائب المباشرة وغٌر 

كما ٌرمً المساق إلى . المباشرة وأهمٌتها وأثارها االقتصادٌة فً الدولة
التعرف على السٌاسات الضرٌبٌة وأهداف الضرٌبة فً معالجة البطالة 

والتضخم والفقر وتحلٌل العبء الضرٌبً وكٌفٌة بناء الهٌكل الضرٌبً كمصدر 
  . رئٌسً وحاسم فً إٌرادات الدولة لتقدٌم الخدمات العامة

 
 ( ساعات معتمدة3) التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة         (379أ .ع)

ٌهدف هذا المساق إلى مناقشة الدور التنظٌمً واالستراتٌجً ألخصائً 
التدرٌب، وعالقة أنشطة ووظائف إدارة الموارد البشرٌة بالتدرٌب والتنمٌة، 

أسالٌب ومناهج تقدٌر االحتٌاجات التدرٌبٌة فً ،والتعرف على طرق 
المؤسسات الحكومٌة، وتخطٌط وإدارة األنشطة التدرٌبٌة، وأسالٌب قٌاس وتقٌٌم 

، (النوعٌة والكمٌة)كفاءة وفعالٌة البرامج التدرٌبٌة للوحدات الحكومٌة 
واستعراض طرق وأسالٌب التدرٌب الداخلٌة والخارجٌة، ومناقشة سٌاسات 

أسالٌب بناءه، وبناء ،التدرٌب العامة والتشغٌلٌة، ومفهوم المسار الوظٌفً 
المسار التدرٌبً المبنً على األداء والقدرات ولكفاءة، وأسالٌب ربط المسار 

. الوظٌفً بالمسار التدرٌبً فً الوحدات الحكومٌة



 

                                                                                                             (   معتمدة ساعات3   )الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص (414أ . ع )
       ٌتعرض هذا المساق لمفهوم الشراكة بٌن القطاعٌن،و أسالٌبها وطرقها، 

والجانب التنظٌمً والهٌكلً والقانونً للشراكة، وعالقة الشراكة بسٌاسات 
اإلصالح والتغٌٌر كالخصخصة وإعادة الهٌكلة والتطوٌر اإلداري، اآلثار 

االقتصادٌة واإلدارٌة للشراكة، والتعرف على تجارب بعض الدول والمؤسسات 
 .العالمٌة والمحلٌة فً مجال الشراكة

 
                                                                                      (   ساعات معتمدة3)     اإلدارة المحلٌة و تطبٌقاتها فً األردن (463أ .ع )

      التعرف على مفهوم اإلدارة المحلٌة وتطورها، وحدات اإلدارة المحلٌة، 
وبٌئة اإلدارة المحلٌة، و اإلدارة المحلٌة والتنمٌة، ومشكالت اإلدارة المحلٌة فً 

األردن والدول العربٌة مع تطبٌقات عربٌة فً اإلدارة المحلٌة، واالتجاه نحو 
دمج البلدٌات فً األردن وعملٌات التحدٌث فً قانون البلدٌات األردنً من 

 .الناحٌة اإلدارٌة والفنٌة
 
 (   ساعات معتمدة3)                            المنظمات تصمٌم  (أ 465أ .ع )

      ٌهدف المساق إلى تعرٌف الطالب بمفهوم وأبعاد وجوانب تصمٌم 
المنظمات وأنواع الهٌاكل التنظٌمٌة ومزاٌا كل منها ومحدداتها والعوامل 

كما ٌتضمن المساق دراسة دور البٌئة والتكنولوجٌا والعولمة . المؤثرة فٌها
كما ٌتطرق . والتنافسٌة كمتغٌرات رئٌسٌة فً بناء وتصمٌم المنظمات وهٌاكلها

المساق إلى أثر الثقافة التنظٌمٌة واالستراتٌجٌة والصراع ومصادر السلطة 
   .شكل المنظمات وخاصة الحكومٌةوالقوة فً تصمٌم وبناء 

 

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

التعرف على المفاهٌم المختلفة لموضوع العالقات العامة، أهمٌة هذا المفهوم ، 
واألسس الفكرٌة واالجتماعٌة لها ، وتطوٌر العالقات العامة داخل المنظمة و 
خارجها، ونظم العالقات العامة فً الجهاز الحكومً األردنً، ودور العالقات 

. العامة فً تدعٌم الشفافٌة
 

  ( ساعات معتمدة3)    نظرٌة اتخاذ القرارات                (470أ . ع)
          التعرف على نظرٌات ومفاهٌم اتخاذ القرارات ومراحل عملٌة اتخاذ القرار 

والعوامل المؤثرة فً اتخاذ القرارات، واألسالٌب الكمٌة، واألسالٌب النوعٌة، ونماذج 
. DSSأنظمة دعم القرارات القرارات، ومزاٌاها مع تطبٌقات عملٌة، 

 
                                                                                                                          ( ساعات معتمدة 3)          إدارة الصحة العامة (473أ . ع)  

التعرف على البٌئة الصحٌة لمكان العمل، و ضغوط العمل المتنوعة ، وتنسٌق 
األعمال الفرعٌة ، ومخاطر العمل و بٌئته، المؤسسات الصحٌة فً األردن من النواحً 

 .ودور اإلدارة الصحٌة فً األردن وأهمٌتهاالهٌكلٌة والتنظٌمٌة واإلجرائٌة، 

 



 ( ساعات معتمدة 3)          القٌادة اإلدارٌة (475أ .ع) 
 التعرف على مفاهٌم ونماذج القٌادة اإلدارٌة وأهمٌة أدوارها، مداخل دراسة 

القٌادة، مفهوم القٌادة فً التراث العربً واإلسالمً، ودور القٌادة فً اإلشراف 
 .القائد فً تحقٌق المهام الموكلةواالتصال والرقابة، والعوامل المؤثرة فً 

 
 ( ساعات معتمدة 3)             قضاٌا معاصرة فً اإلدارة العامة (480أ .ع)

القضاٌا المستجدة فً اإلدارة العامة والتً ال ٌتطرق إلٌها أي التعرف على 
مساق آخر فً القسم، وذلك لضمان إدامة اإلطالع على ما ٌستجد من تطور معرفً فً 

العولمة، الشفافٌة والمساءلة، وإدارة : مٌدان اإلدارة العامة ومن جملة هذه القضاٌا
الجودة الشاملة، والخصخصة، وإدارة التنمٌة، وقضاٌا إدارٌة مستجدة، وٌتمٌز هذا 
المساق بالدٌنامٌكٌة والتجدد وسٌتم طرح مواضٌع محددة لكل فصل حسب أهمٌة 

 .القضاٌا المطروحة بصورة مدروسة ومنسقة بٌن مدرس المساق ومجلس القسم
 

                                                                                                                                   ( ساعات معتمدة 3 )               بحث التخرج494(أ . ع)
ٌسعى المساق إلى بناء قدرات ومهارات الطالب فً كٌفٌة أجراء البحث المٌدانً من . 

خالل دراسات واقعٌة باستخدام المنهجٌة العلمٌة بتحدٌد المشكلة وأهداف الدراسة 
وكٌفٌة بناء أسئلتها وفرضٌاتها ومراجعة األدبٌات السابقة وتصمٌم أدوات لجمع البٌانات 

 إدخالها على الحاسب اآللً وتحلٌلها باستخدام األسالٌب اإلحصائٌة األولٌة والثانوٌة ومن ثم

. وتحلٌل وتفسٌر النتائج، والتوثٌق باألسلوب العلمً
 

 
 
 



 تخصص منفرد/  المساقات التً ٌطرحها قسم اإلدارة العامة  

 السنة األولى
: الفصل األول

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب كلٌة إجباري 3 (1)مبادئ فً اإلدارة العامة  101د .أ

 متطلب كلٌة إجباري 3 اإلدارة العامة فً األردن 160أ .ع

(1)لغة عربٌة  100ع   متطلب جامعة إجباري 3 

 متطلب جامعة إجباري 3 (1)مهارات لغة إنجلٌزٌة   أ100ز .ل

 متطلب كلٌة إجباري 3 مبادئ فً االقتصاد الكلً 101ق 

 15              المجموع

 
: الفصل الثانً

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 (2)مبادئ فً اإلدارة  102د .أ

 متطلب قسم إجباري 3 مبادئ فً االقتصاد الجزئً 102ق 

 متطلب كلٌة إجباري 3 (1)مبادئ محاسبة  101مح 

 متطلب جامعة إجباري 3 التربٌة الوطنٌة 102هـ . س

 متطلب جامعة إجباري 3 (2)اللغة العربٌة   102ع 

  3 اختٌاري جامعة

 18              المجموع

 
السنة الثانٌة 

: الفصل األول

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب كلٌة إجباري 3 (1)مبادئ فً المالٌة  210م .م

 متطلب كلٌة إجباري 3 (1)إحصاء  107حص 

 متطلب جامعة إجباري 3 مدخل إلى الحاسوب وتطبٌقاته 100*ح.ع

 متطلب قسم إجباري 3 السلوك التنظٌمً  201أ .ع

 متطلب جامعة إجباري 3 (2)مهارات لغة إنجلٌزٌة  111ز  . ل

 متطلب جامعة إجباري 3               علوم عسكرٌة100ع.ع

 18              المجموع

 
: الفصل الثانً

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 أسالٌب البحث العلمً  200ق 

 متطلب كلٌة إجباري 3 مهارات الحاسوب  أ101ن ح 

 متطلب قسم إجباري 3 (2)مبادئ فً المحاسبة  102مح 

 متطلب قسم إجباري  3 أسس االداره العامة  260أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 مبادئ الموازنة والمالٌة العامة أ270أ .ع

  3  اختٌاري جامعة

      18           المجموع

السنة الثالثة    



: الفصل األول

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 (1)القانون اإلداري  161حق 

 متطلب كلٌة إجباري  3 مبادئ فً االقتصاد الرٌاضً 105ق 

 متطلب قسم اجباري 3 التحلٌل الكمً  230. أد

 متطلب قسم إجباري 3 إدارة الموارد البشرٌة فً القطاع العام أ369أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 تحلٌل السٌاسات العامة 370أ .ع

 15       المجموع

: الفصل الثانً

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 التدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة 379أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 (1)مبادئ فً التسوٌق  220تق 

 متطلب قسم إجباري 3 محاسبة المؤسسات الحكومٌة  321مح 

 متطلب قسم إجباري 3 تطبٌقات الحاسوب فً اإلدارة 372أ .ع

  3 متطلب قسم اختٌاري

   15       المجموع

 
السنة الرابعة 

: الفصل األول

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 اإلدارة اإلستراتٌجٌة 485د .أ

 متطلب قسم إجباري  3 إدارة المشارٌع وتقٌٌم جدواها أ 371أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 الحكومة االلكترونٌة  أ373أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 محاسبة الضرائب  361مح 

  3 متطلب قسم اختٌاري

   15       المجموع

 
: الفصل الثانً

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

 متطلب قسم إجباري 3 الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص 414أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 اإلدارة المحلٌة وتطبٌقاتها فً األردن 463أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 بحث التخرج  494أ .ع

 متطلب قسم إجباري 3 تصمٌم منظمات أ 465أ .ع

 متطلب قسم اختٌاري  6 متطلب قسم اختٌاري

   18      المجموع

 
 

 
 
 

 
 


