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  البحث العلمياساليب 

Methodology of Scientific Research  --- 

 الوصف المختصر: 
للتعامل هذا المساق على أهمية إتباع البحث العلمي وعلى ضرورة توفير المعلومة الصحيحة لتوجيه القرارات اإلدارية ومكانة البحث العلمي كأداة يهدف 

المساق على المراحل األساسية لعملية البحث العلمي المنهجي االكاديمي والتطبيقي من تحديد للمشكلة وجمع للبيانات وتحليل مع المشاكل وحلها. يركز 
عملية البحث البيانات إحصائيًا والخروج باالستنتاجات والتوصيات المطلوبة التخاذ القرار الصحيح وعلى ضورة مراعاة األمور االخالقية في كل مراحل 

 ي.العلم
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 اإلدارة االستراتيجية المتقدمة 3 0501701

Advanced Strategic Management  --- 

 الوصف المختصر: 
الرئيسية بما يمكن الطالب معرفة كيفية تحديد رؤية يتضمن هذا المساق تزويد الطالب بالمهارات العلمية المرتبطة في االدارة االستراتيجية وعملياتها 

 ورسالة واهداف المنظمة ضمن رؤية استراتيجية اضافة الى ابرز التطبيقات الحديثة في مجال االدارة اإلستراتيجية
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 المتقدمة المحاسبة اإلدارية 3 0502760
Advanced Managerial Accounting    --- 



 

Al-Zaytoonah University of Jordan 

 

  

 ة الـزيتـونــــة األردنيــة ـجـامع

 

 العمالا/كليةتنفيذ مهام لجنة الخطة الدراسية  إجراءات – الوصف المختصر للمواد الدراسية
Course Brief Description – Procedures of the Course Plan Committee/ 

Faculty Of Business  
QF05/0409-2.0 

 

 

 الوصف المختصر: 
طبيقاتها وقدرات تهدف الى التركيز على المبادئ والمفاهيم المحاسبة اإلدارية، ومفهوم وسلوك والتنبؤ بالتكلفة ومسبب التكلفة، وتحليل نقطة التعادل وت

 القرارات والتحليل التفاضلي االدارية.المتعلقة بالموازنات التخطيطية والرأسمالية التخاذ 
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

 المتقدمة  ادارة االنتاج والعمليات 3 0501712
Advanced Production and Operation Management --- 

 الوصف المختصر: 
التي تمكن الطالب من معرفة ادارة العمليات الصناعية والخدمية وكيفية تطبيقها في منظمات االعمال يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات 

 باستخدام الطرق واالساليب الرياضية المستخدمة في تخطيط ورقابة االنتاج

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 المتقدمة  نظرية المنظمة  3 0501702

Advanced Organizational Theory --- 

 الوصف المختصر: 
يسية للهيكل يتضمن هذا المساق مجموعة من المفاهيم التي ترتبط في نظرية المنظمة ومراحل حياتها وثقافتها التنظيمية اضافة الى تحديد االبعاد الرئ

 التنظيمي

 المتطلب السابق الدراسيةاسم المادة  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 المتقدمة داريةنظم المعلومات اال 3 0506710

Advanced Management Information Systems   --- 

 الوصف المختصر: 
المعلومات في بناء يقدم المساق تعريفًا بأنواع نظم المعلومات وكيف تدعم هذه النظم الوظائف اإلدارية الرئيسية كما تقدم شرح عن كيفية قيام نظم 

ضافة القيمة لألعمال من خالل تقنيات وأدوات نظم المعلومات اإلدارية.  منظمات منافسة، دعم أنشطة األعمال وا 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 اإلدارة المالية المتقدمة 3 0503710

Advanced Financial Management   --- 

 الوصف المختصر: 
ود وتطبيقاتها، تكلفة تهدف الى التركيز على المبادئ ومفاهيم اإلدارة المالية وتتضمن قرارات اإلستثمار والتمويل ورأس المال العامل، والقيمة الزمنية للنق
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 الرأسمالية.رأس المال، كما يتناول المساق مفاهيم العائد والمخاطر، تقييم األشهم والسندات والموازنات 
 

 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 ادارة الموارد البشرية المتقدمة 3 0501704

Advanced Human Resource  Management   
--- 

 الوصف المختصر: 
البشرية وتطبيقاتها ووظائفها في منظمات االعمال كما يركز على قدرة يتضمن هذا المساق تقديم مجموعة من المعلومات المتعلقة في ادارة الموارد 

 .المختلفة المنظمات في تحسين ورفع اداء العاملين فيها من خالل وسائل التقييم
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 االدارة الدولية المتقدمة  3 0501705

Advanced International Business Management   --- 

 الوصف المختصر: 
بالمهارات المطلوبة في  موتزويده االدارة الدولية وكيفية تعامل المنظمات المدراء  فيها يتضمن المساق مجموعة من المعلومات المرتبطة بجميع مواضيع 

 هذا المجال
 المتطلب السابق المادة الدراسيةاسم  عدد الساعات المعتمدة رقم المادة

0501713  
 اساليب كمية متقدمة في االدارة 

Advanced Quantitative Methods in  Management    

 الوصف المختصر: 
ستخداماتها يتضمن هذا المساق معلومات تتعلق بإدارة باألساليب الكمية في االدارة  وأنواعها وعملياتها  وأبرز التطورات في بيئة المعرفة  وتطبيقاتها وا 

 المرتبطة في هذا المجال في منظمات االعمال.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
0501716 3 

 خاصة في إدارة األعمالالموضوعات ال
Special Topics in Business Administration --- 

 الوصف المختصر: 
اضافة الى معرفة دور المشاركين والمدراء والعمالء  في مجال ادارة االعمال مختلفة مواضيع  يتضمن هذا المساق مجموعة من المعلومات المتعلقة في 

 .ادارة المنظمات المختلفة في 
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 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 التسويق المتقدمةادارة  3 0504710

 Advanced Marketing Management   --- 

 الوصف المختصر: 
ية اتخاذ القرار يقدم المساق المبادئ والمفاهيم االساسية إلدارة التسويق بشكل متقدم مع التركيز على التطبيق العملي لهذه المبادئ وانعكاسها على عمل

الواجب على مدراء التسويق اتباعها عند اتخاذ قراراتهم التسويقية فيما يتعلق بتحليل البيئة والتعامل  لمداري التسويق ويركز المساق على الطرق المثلى
 مع متغيراتها.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة رقم المادة
 أدارة الجودة المتقدمة  3 0501709

 Advanced Quality Management   
--- 

 الوصف المختصر: 
دارتها وكذلك التعرف على معايير الجودة وفقًا الى المعايير الدولية لمنظمة   ISOيتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية للجودة وا 

 وتطبيقاتها وكذلك إطالع الطالب على تأثير الجودة على منظمات االعمال وتحقيق النجاح والتفوق على المنظمات المنافسة لها.
 المتطلب السابق اسم المادة الدراسية عدد الساعات المعتمدة المادةرقم 

 أدارة المعرفة المتقدمة  3 0501702
 Advanced Knowledge Management   

--- 

 الوصف المختصر: 
ستخداماتها  مجموعة من يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة وأنواعها وأثر التطورات العلمية في البيئة على المعرفة وا 

 .والوسائل المرتبطة في تطبيق المعرفة في منظمات األعمال
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