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   في تخصص ادارة االعماللبرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة الخطة الدراسية

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي) 12(متطلبات الجامعة : أوالً

الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

    -  3  3  اللغة العربية   22001101
    -  3  3  اللغة اإلنجليزية   22002101
    -  3  3  ثقافة إسالمية  21901100
    4  1  3  الحاسوب  مهارات  21702101

      4  10  12  المجموع

  : ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 15(متطلبات البرنامج : ثانياً

اعات الس  اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية
  عملي  نظري  المعتمدة

  المتطلب السابق

    -  3  3  مبادئ اإلدارة  21401111
    -  3  3  مبادئ االقتصاد الجزئي  21401121
    -  3  3  مبادئ اإلحصاء  21300101

    -  3  3  1مبادئ المحاسبة   21409111
  21409111  -  3  3  1مبادئ المحاسبة   21409112

  :ساعة معتمدة، وهي كاآلتي) 45(متطلبات التخصص : ثالثاً
الساعات   اسم المادة  رقم المادة  الساعات األسبوعية

  عملي  نظري  المعتمدة
  المتطلب السابق

  21401121  -  3  3  مبادئ االقتصاد الكلي 21401122
  -  -  3  3  مبادئ القانون التجاري 21401131
  -  -  3  3  مبادئ التسويق 21404111
  21401111  -  3  3  إدارة المشروعات الصغيرة 21401112
  21401111  -  3  3  إدارة الموارد البشرية 21401141
  21401111  -  3  3  إدارة المواد 21403111
  21401111  -  3  3  إدارة الجودة الشاملة 21401161
  21401111  -  3  3  السلوك التنظيمي 21401211
  21409122  -  3  3  ماليةمبادئ اإلدارة ال 21401171
  21401171  -  3  3  التحليل المالي 21401271
  21401111  -  3  3  إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية 21401212
  21401111  -  3  3  إدارة اإلنتاج  والعمليات 21401251
  21702101  6  -  3  تطبيقات الحاسب في اإلدارة 21401281
  21702101  6  -  3  عمالتطبيقات الحاسب في إدارة األ 21401282
  -  -  -  3  التدريب الميداني  21401291
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 . ساعة عمل280التدريب الميداني يكافئ * 
 

  
  الخطة االسترشادية

  
  السنة األولى

  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة رقم المادة
لساعات ا

 المعتمدة

  3  2مبادئ المحاسبة  21409112  3  مبادئ اإلدارة 21401111
  3  مبادئ القانون التجاري 21401131  3  مبادئ االقتصاد الجزئي 21401121
  3  إدارة المشروعات الصغيرة 21401112  3  مبادئ اإلحصاء 21300101
  3  ةإدارة الموارد البشري 21401141  3  1مبادئ المحاسبة  21409111
  3  مبادئ االقتصاد الكلي 21401122  3  مبادئ التسويق 21404111
  3  اللغة اإلنجليزية 22002101  3  اللغة العربية 22002101

   18 المجموع  18 المجموع      
  

  
  

  السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 اسم المادة لمادةرقم ا
الساعات 
 المعتمدة

  3  التحليل المالي 21401271  3  إدارة الجودة الشاملة 21401161
  3 تطبيقات الحاسب في إدارة األعمال 21401282  3  مبادئ اإلدارة المالية 21401171
  3  التدريب الميداني 21401291  3  إدارة األعمال باللغة اإلنجليزية 21401212
  3  تطبيقات الحاسب في اإلدارة 21401281  3  وك التنظيميالسل 21401211
  3 الثقافة اإلسالمية 21901100  3  مهارات الحاسوب 21702101
  3  إدارة المواد  21403111 3  ادارة االنتاج والعمليات 21401251

   18 المجموع                 18 لمجموع               ا
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   لتخصص إدارة األعمالدراسيةلخطة الالمواد  المختصر وصفال

  رقم المادة  اسم المادة
  الساعات المعتمدة

  )نظري، عملي(

  

  )0، 3( 3  22001101  لغة عربية
الصوتية، والـصرفية، والنحويـة،     :  اللغوية بمستوياتها وأنظمتها المختلفة    تهذه المادة مجموعة من المهارا    تتضمن  

قرآنية ، وشعرية، وقصصية ، من بينهـا        :  المشرقة نماذج من النصوص  تعبيرية، وتشتمل   والبالغية، والمعجمية، وال  
نماذج من األدب األردني؛ يتوخى من قراءتها وتذوقها وتحليلها تحليال أدبيا؛ تنمية الذوق الجمـالي لـدى الطـالب                   

  .الدارسين
  

   )2،2( 3  22002101  لغة انجليزية

English is a general course. It covers the syllabuses of listening, speaking, reading, writing, 

pronunciation and grammar, which are provided in a communicative context. The course is 

designed for foreign learners of the English language, who have had more than one year of 

English language study. The extension part would be dealt with in the class situation 

following the individual differences. 
  

  )0، 3( 3  21901100  ثقافة إسالمية

   وظائفها وأهدافها–تعريف الثقافة اإلسالمية وبيان معانيها وموضوعاتها والنظم المتعلقة بها  .1
  . مصادر ومقومات الثقافة اإلسالمية واألركان واألسس التي تقوم عليها .2
  . خصائص الثقافة اإلسالمية .3
  ن اإلسالم والعلم ، والعالقة بين العلم واإليما .4
  . التحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمية .5
  . رد الشبهات التي تثار حول اإلسالم .6
  األخالق اإلسالمية واآلداب الشرعية في إطار الثقافة اإلسالمية .7
  . اإلسالمية النظم  .8

  

   )1،4 (4  21702101  مهارات حاسوب

An introduction to computing and the broad field of information technology is given. 

Topics covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, 

operating systems, application software, data communication and networks, and the 

internet. Hands-on learning emphasizes Windows  xp , MS-office2000, and the internet. 
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  )0، 3( 3  21401111  مبادئ االدارة

مفهوم االدارة و أهميتها و مجاالتها وعالقتها بالعلوم األخرى، تطور الفكر االداري، الوظائف االدارية المتمثلة فـي            
  .التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة

  

  )0، 3( 3  21300101  مبادئ اإلحصاء

 التشتت، نظرية االحتماالت وتطبيقها، التوزيعـات       سلمركزية ،مقايي  النزعة ا  سطرق جمع البيانات وعرضها،مقايي   
  .االحتمالية، المعاينة، االنحدار الخطي البسيط ، االرتباط، األرقام القياسية، االختبارات اإلحصائية

  

  )0، 3( 3  21401121  مبادئ االقتصاد الجزئي

ـ (مفهوم المشكلة االقتصادية وأركانها ، دراسة األسواق       المفهـوم،  (اإلنتـاج   )وم،العرض والطلـب ،التـوازن    المفه
ق المؤسسة االقتصادية في ظل األسوا    دراسة وتحليل سلوك المستهلك والمنتج وتوازن       ) العناصر،التكاليف،االيرادا ت 

  .المختلفة

  

  )0، 3( 3  21404111   التسويقمبادئ

 البيئة التسويقية الكلية والجزئية،     ،هوم التسويق، تطوره، وعناصره ، ووظائفه وأثره على سلوك المستهلك          مف توضيح
 .اإللكترونيتقسيم السوق، عناصر المزيج التسويقي، التسويق 

  

  )0، 3( 3  21401122  مبادئ االقتصاد الكلي

 الـدخل التـوازني     الكلـي، كلي والعـرض     وطرق حساب الناتج القومي والدخل القومي، محددات الطلب ال         مفهوم
 البطالة وكيفية الحد منهـا، النقـود والبنـوك،          التضخم،والمضاعف البسيط والمركب وتأثيره على الدخل التوازني،        

  .الماليةالسياسة النقدية والسياسة 

  

  )0، 3( 3          21401112  الصغيرة المشروعات إدارة

 الداخلية والريادة الخارجيـة،     والريادةا ، وأهميتها في االقتصاد الوطني ،         المساق مفهوم الريادة وخصائصه    يوضح
 وخطة العمل للبدء بمشروع صغير ريادي، والمفاضلة بين شـراء           لها،ومفهوم األعمال الصغيرة والطبيعة القانونية      

 والمخزون فـي   وموقع المشروع، وتمويل المشروعات الصغيرة وإدارة المشترياتمشروع،مشروع قائم أو تأسيس  
 التـأمين فـي     وعمليـات  الصغيرة، والتسويق، والمحاسبة في األعمال الصغيرة، واالئتمان والتحصيل          المشروعات

  . المجالهذاالمشروعات الصغيرة، مع التركيز على خصوصية التجربة األردنية في 

  

  )0، 3( 3  21409111  1 مبادئ المحاسبة

ة ونشأتها وتطورها، وعرض المفـاهيم والفـروض والمبـادئ المحاسـبية،            يقوم هذا المساق بتعريف علم المحاسب     
ودراسة مراحل الدورة المحاسبية من تحليل وتسجيل وترحيل و ترصيد العمليات المالية وإعداد ميـزان المراجعـة                 

لجتهـا  والقوائم المالية، والتعريف باألخطاء المحاسبية وأنواعها وطرق تصحيحها، ودراسة عمليات البـضاعة ومعا            
المحاسبية والتعرف على أنواع الخصم والمعالجة المحاسبية له، والمعالجة المحاسبية للعمليات التمويلية والعمليـات              
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  .المتعلقة بالكمبياالت

  

  )0، 3( 3  21409112  2مبادئ المحاسبة 

جل، واألصول طويلـة    دراسة الجرد وقيود التسويات الجردية المتعلقة بجرد الحسابات الوهمية واألصول قصيرة األ           
األجل، االلتزامات قصيرة األجل، وتعريف قائمة التسوية وكيفية إعدادها، ودراسة قائمة التدفقات النقديـة وطـرق                

  .إعدادها

  

  )0، 3( 3  21401131  مبادئ القانون التجاري

  : يبحث هذا المساق في القانون التجاري ، وينقسم إلى ثالثة أقسام
  .القانون التجاري ومصادره، واألعمال التجارية وأنواعها والتاجر والمتجر والعقود التجاريةدراسة مفهوم : األول

دراسة الشركة بوجه عام ومختلف أنواع الشركات من حيث خصائصها وتأسيسها وادارتها وانقضائها : الثاني 
  .دراسة األوراق التجارية والعمليات المصرفية: و الثالث. وتصفيتها

  .سة األوراق التجارية والعمليات المصرفيةدرا: الثالث 

  

  )0، 3( 3  21401171  مبادئ االدارة المالية

 يتناول هذا المساق اإلدارة المالية مفهومها ووظائفها وأهدافها المختلفة ، السياسات المالية وأثرها على القوائم الماليـة،    
لكية، مكونـات هيكـل االسـتثمار ال سـيما األصـول          مكونات هيكل التمويل من حيث التمويل بالمديونية وحقوق الم        

المتداولة واألصول الثابتة، الرافعة المالية والتشغيلية والمشتركة، قياس العائد والمخاطرة، التخطـيط المـالي وإعـداد            
  .الموازنات النقدية التقديرية، الرياضة المالية، الفوائد البسيطة والمركبة والقيمة الحالية لوحدة النقد

  

  )0، 3( 3  21401141  البشرية الموارد إدارة

 وتوصـيف الوظـائف     وتحليل المساق أساسيات إدارة الموارد البشرية ومفهومها، وتخطيط الموارد البشرية           يتناول
  .وكيفية استقطاب واختيار العاملين وتقويم أدائهم

  

  )0، 3( 3  21403111   الموادإدارة

 الشراء ، ومراحل عملية الشراء      إلدارةواألصول العلمية   ) الشراء والتخزين (واد   المفاهيم األساسية إلدارة الم    دراسة
 . وتحديد إجراءات التخزين، طرق الرقابة على المخزونللمخزون، كيفية التخطيط )التخطيط، التنفيذ، التقييم(

  

  )0، 3( 3  21401161  الشاملة الجودة إدارة

الرقابـة علـى   ،قيـاس درجـة الجـودة   ،الشاملةاستراتيجية الجودة ، لشاملةنظام إدارة الجودة ا  ، إدارة الجودة    مفهوم
  .أنظمة الجودة،جوائز إدارة الجودة الشاملة،العمالءخدمة ،حلقات تحسين الجودة،الجودة

  

  )0، 3( 3  21401211   التنظيميالسلوك
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 المنـاخ   التنظيمـي،  راع،الـص  التنظيمي ونظرياته، محددات السلوك الفردي،الجماعة فـي المنظمة        السلوك مفهوم
  . المنظمةثقافةالتنظيمي، التغيير والتطوير التنظيمي ، اإلبداع، ضغوط العمل، 

  

  )0، 3( 3  214012271   الماليالتحليل

 الخاصة به وأنواع التحليـل المـالي ومقوماتـه          والمعايير على الجوانب المختلفة للتحليل المالي ومنهجيته        لتعرفا
 الحديثـة   واالتجاهات ةواالئتماني المالية وتحليل التدفقات النقدية وأغراضه التمويلية        والقوائممالية  وأدواته والبيانات ال  

 لدى الشركات سواء من الناحية التشغيلية أو        والضعففي التحليل المالي، وبالتالي تمكين الطالب تحديد جوانب القوة          
  .لألداء إلى التقييم الشامل وصوالًاالستثمارية أو التمويلية ، 

  

  )0، 3( 3  21401212   اإلنجليزيةباللغة األعمال إدارة

Developing the student, skills in reading and writing business administration terms, in 

English and training them in composing business letters and reports. 

  

  )0، 3( 3  21401251  العمليات اإلنتاج و إدارة

 ، أنواع أنظمة اإلنتاج، اختيار موقـع        التاريخييهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم إدارة اإلنتاج وتطوره           
    الداخلي للمصنع، إدارة الطاقة اإلنتاجيةالتخطيطالمشروع ، تصميم واختيار المنتج، 

  

  )6، 0( 3  21401281  في اإلدارة الحاسب تطبيقات

   .  Accessوتطبيقات اكسس ،  Excel،وبرمجية اكسل  Wordالنصوص وورد معالج  برمجية

  

  )6، 0( 3  214012282   األعمالإدارة الحاسب في تطبيقات

 المـشروع، وتقـدير   تخطيط الطالب على استخدام البرامج الحاسبية الجاهزة في مجال األعمال، والتي تشمل  تدريب
  .  واإلنتاج والتخزين والتسويق وخدمة العمالءالشراء واألجور، وعمليات تكاليفه، وادرة شئون األفراد، والرواتب

 


