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  رقم الخطة الدراسية    إدارة األعمال  القسم   األعمال  الكلية

      تاريخ االعتماد  23  عدد المواد الدراسية  )0502( 
 

 
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

1 مبادئ في العلوم اإلدارية  )0501110(  3   -  

التي تهدف الى اطالع الطالب على مفاهيم منظمة االعمال واالدارة  1يتضمن هذا المساق مجموعة من المفاهيم االساسية العلمية لمادة مبادىء االدارة /
لمادة مواضيع تساهم في تهيئة الطالب لمواد والمدير والوظائف الرئيسية لالدارة والمدير المتمثلة في ( التخطيط / التنظيم / القيادة / الرقابة ) . كما تتضمن  ا

  التخصص االخرى في القسم .   

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

2مبادئ في العلوم اإلدارية   )0501111(  3  0501110  

ن المعلومات المتعلقة بانواع المنظمات واشكالها القانونية اضافة الى التعرف على وظائف المنظمة المتمثلة في ( ادارة االنتاج يتضمن هذا المساق مجموعة م
صصة االخرى المواد المتخ/ ادارة التسويق / ادارة الموارد البشرية / االدارة المالية / ادارة المعرفة )  وكما تتضمن مواضيع تساهم  في تهيئة الطالب لدراسة 

 في القسم.

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 ادارة المشتريات والمخازن  )0501222(

وعمليـة الخـزين فـي منظمـات االعمـال وكـذلك اطـالع الطالـب علـى بعـض  يتضمن هذا المساق مجموعة من المفاهيم واالسس العلمية المعتمدة في عمليـة الشـراء
  .االت العملية لتطبيق هذه الوظيفةالتجارب والح

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 ادارة الموارد البشرية  )0501212(

ادارة الموارد  يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة المفاهيم االساسية الدارة الموارد البشرية من خالل معرفته بوظائف
جور والحوافز ) وكيفية نظمة االالبشرية المتمثلة ب ( تخطيط الموارد / تحليل وتصميم العمل / التوظيف / التدريب/ قياس وتقويم اداء العاملين / وضع ا

  . تطبيقها
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

1االساليب الكمية في االدارة   )0501221(  3  0520151  

المفاهيم من خالل العرض التفصيلي للمفاهيم االساسية لالساليب  ب من معرفة مجموعة منيتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطال
ف عن أو المتمثلة في البرمجة الخطية ، ونظرية القرار ومشكلة النقل والتخصيص والتنبؤ. وتطبيق هذه االساليب على مشكالت العمل. وكذلك الكش 1الكمية/

  في تطبيق هذه االساليب التطورات في استخدام البرمجيات الجاهزة

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501221  3  2االساليب الكمية في االدارة   )0501323(

 2منالمفاهيم من خالل العرض التفصيلي لمفاهيم االساليب الكمية / يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة مجموعة
) وكذلك الكشف عن التطورات في استخدام هذه Heuristicsوالمتمثلة بالشبكيات ونماذج المخزون والمحاكاة وخطوط االنتظار، واالسلوب االجتهادي (

  جاهزة في تطبيق هذه االساليب.االساليب في المجاالت الجديدة والتطورات في استخدام البرمجيات ال
 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المادة الدراسية رقم المادة
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Course No.  Course Name  Credit Hours  Prerequisite  

  0501111  3 نظرية المنظمة  )0501313(

وتحديد الفروقات بين نظرية المنظمة وتصميم المنظمة والهيكل يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة نظريات المنظمة 
الخارجية للمنظمة التعريف التنظيمي وكذلك التعريف بالمفاهيم االساسية التالية: النظام المفتوح، فاعلية المنظمة. مراحل حياة المنظمة، ثقافة المنظمة، البيئة 

  واالبعاد االساسية للهيكل التنظيمي.
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 السياسات واالسترتيجيات اإلدارية  )0501314(

ن استعياب مجموعة من المواضيع يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنهم م
رتكزات التفكير االستراتيجي المتعلقة بمفهوم االدارة االستراتيجية واهميتها وتحدياتها واالدوار الرئيسية للمدير للمدير االستراتيجي وحاكمية المنظمة ، وكذلك م

 ونماذج صناعة القرارات االستراتيجية.

 رقم المادة

Course No.  

 سيةاسم المادة الدرا

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 ادارة االنتاج والعمليات  )0501424(

تابعة والخدمية وميتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة مجموعة من المفاهيم االساسية المتعلقة بادارة العمليات الصناعية 
ة في تخطيط ورقابة التطورات االساسية في مجال ادارة العمليات ومجاالت االستفادة منها ، وكذلك التعريف بالطرق واالساليب االحصائية والرياضية المستخدم

  االنتاجية وتحليل مشكالت االنتاج .

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 إدارة الجودة  )0501333(

وتطبيقاتها وكذلك إطالع  ISOيتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية للجودة وٕادارتها وكذلك التعرف على معايير الجودة وفقًا الى المعايير الدولية لمنظمة  
  عمال وتحقيق النجاح والتفوق على المنظمات المنافسة لها.الطالب على تأثير الجودة على منظمات اال

  
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

الدولية  األعمال دارةإ  )0501344(  3  0501111  

تمكن الطالب من معرفة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنهم من استيعاب مجموعة من المواضيع يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي 
الدولية اضافة الى عمليات  المتعلقة باساسيات ادارة االعمال الدولية وتطورها التاريخي ، وكذلك االطار الثقافي لالدارة الدولية ومعماريتها التنظيمية والقيادة

  (الموارد البشرية الدولية) والتسويق الدولي، وللوجستك الدولي، والمالية الدولية، وٕادارة الحاضنات الدولية. االدارة الدولية
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 اإلدارة اإللكترونية  )0501331(

كترونية وما توفره من يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لإلدارة اإللكترونية والوسائل المستخدمة في تطبيقها والتعرف على فوائد وايجابيات االدارة اإلل
اإللكترونية في العديد من خدمات الى المجتمع مع عرض مجموعة من الحاالت التطبيقية خاصة في المملكة اإلردنية الهاشمية التي تستخدم الحكومة 

 منظماتها.

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3  دراسات ادارية باللغة االنجليزية   )0501419(

This course provide the students a basic concepts and terminology of the administration subjects in English language, as 
well as enable the student to read and write  the administrative terms in English language. 
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 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 سابقالمتطلب ال

Prerequisite  

  0501111  3 السلوك التنظيمي  )0501416(

ت السلوك يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة معنى السلوك التنظيمي والعلوم المرتبطة به وزيادة إلمامه بمستويا
لتي تؤثر في سلوك الفرد في اطار المنظمة ، وطبيعة العالقة بين السلوك الفردي والسلوك التنظيمي وارتباطها باداء المنظمة وكذلك التعريف بالعمليات العقلية ا

  الجماعي، والسلوكيات المنظمية.
 

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

االدارةتطبيقات الحاسوب في   )0501434(  3  0501111  

التخاذ القرار في يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة مجموعة منالمفاهيم لتمكين الطالب من استخدام البرمجيات المساندة 
  الجتها والحصول على المعلومات الضرورية منها.االعمال. وبناء تطبيقات حاسوبية تتعامل مع موضوعات ادارة االعمال . وكيفية التعامل مع البيانات ومع

 
 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 إدارة المعرفة  )0501418(

المرتبطة في تطبيق  ر التطورات العلمية في البيئة على المعرفة وٕاستخداماتها والوسائليتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة وأنواعها وأث
 المعرفة في منظمات األعمال.

 

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 ريادية االعمال  )0501435(

يادي يتضمن هذا المساق مجموعة من المفاهيم واألسس العلمية المرتبطة بالريادية في مجال األعمال حيث يهدف الى إطالع الطالب على خصائص الر 
 والمنظمات الريادية وأسباب ووسال نجاحها مع حاالت عملية للتطبيق.

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  ات المعتمدةالساع

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 إدارة التغيير  )0501417(

منظمات االعمال  يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لغدارة التغيير والوظائف والمستلزمات المطلوبة اضافة الى تحديد أهمية وفوائد عملية التغبير في
 ر التي تحدث لعملية التغيير.وكيفية معالجة مقاومة التغي

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

ز ا����   3 بحث التخرج في إدارة االعمال  )0501461(���90�� ا� ���  

الطالب من كتابة البحث العلمي واستخدام المراجع العلمية والتعرف على كيفية التعامل مع المشكلة يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن 
 وحلها بحيث يكون مهيئًا للعمل في منظمات االعمال.

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 قضايا إدارية معاصرة  )0501437(

األعمال نظرا إدارة يهدف هذا المساق إلى إطالع الطلبة على للقضايا اإلدارية الحديثة، يركز على المفاهيم والموضاعات الجديدة التي تظهر في مجال 
والمستقبلية بما يساعد على إعادة تقييم الممارسات اإلدارية  ألهميتها في التخصص والممارسة اإلدارية . أن هذا المساق موجه لقضايا األعمال الجديدة

يادة الجديدة، إعداة الهندسة، ذكاء األعمال، إدارة التعقيد والغموض، إدارة اإلبتكار، والريادة في قالمفاهيم والموضوعات الجديدة مثل: أنماط ال ،التقليدية
 األعمال.
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 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  0501111  3 العالقات العامة  )0501439(

. مصمم لكي يساعد الطالب في سياق قانوني وأخالقيالمهارات في مجال العالقات العامة و لى المفاهيم عهذا المساق يهدف إلى تمكين الطلبة من اإلطالع 
الداخلي والخارجي وٕاعداد حمالت العالقات العامة ووضع جمهور ممارسة المهارات اإلتصالية وٕاقامة العالقات مع العلى المعرفة الالزمة في  الحصولعلى 

 في المجتمع. تهابجمهورها الخاصة وتحسين صور  ة الشركةعزيز عالقتالخطط ل

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  ات المعتمدةالساع

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

  -   3 الريادة واالبتكار في األعمال  )0501100(

ة وحشد الموارد من يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية للريادية وٕادارة اإلبتكار  وكذلك التعرف على خصائص الرياديين أدوارهم في توليد األكفار الجديد
ريع الريادية واإلبتكارية التي تساهم في تطوير االقتصاد والمجتمع على حد سواء وتطوير مصادر جديدة للميزة التنافسية في األعمال أجل إطالق المشا

 الصغيرة والمنظمات الحديثة.

 رقم المادة

Course No.  

 اسم المادة الدراسية

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

 -   3 منهجية البحث لألعمال  )0501321(

ها وكيفية تضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لبحث العلمي من حيث مفهوم البحث وأهميته وأنواعه، إضافة إلى أساليب جمع البيانات وأساليب تحليلي
 التعامل مع النتائج إلى توصل إليه البحث.

 رقم المادة

Course No.  

 راسيةاسم المادة الد

Course Name  

  الساعات المعتمدة

Credit Hours  

 المتطلب السابق

Prerequisite  

 -   3 أخالقيات األعمال  )0501415(

مواضيع يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات التي تمكن الطلبة من معرفة المعارف والخبرات والمهارات التي تمكنهم من استيعاب مجموعة من ال
 يات اإلدارة ومسؤولية األعمال وتطورها والمسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة واألعمال.المتعلقة بأخالق
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