
 

 

 

 3عدد الساعات: (0330100)   االدارة : مبادئاملادةاسم ورقم 

رية في اإلدارة، كما يتناول املساق عناصر  ونشأة وتطور اإلدارة من خالل استعراض املدارس الفك  لإلدارة،يتناول املساق املفهوم الحديث  

 . العملية اإلدارية املتمثلة في التخطيط واتخاذ القرارات والتنظيم والتوجيه والرقابة

 3عدد الساعات: (0330200)  مهارات االتصال االداري : اسم ورقم املادة

الضرورية   املهارات  املساق  ا  والالزمةيتناول  بين  اإلداري  االتصال  أنواع  لنجاح  إلى  كذلك  املساق  يشير  األعمال.  منظمة  في  لعاملين 

وتحقيق   القرارات  اتخاذ  وتسهيل  املعلومة  إليصال  املثلى  وبالطريقة  املالئم  املوقف  في  نوع  كل  استغالل  وكيفية  املنظمة  في  االتصاالت 

 أهداف املنظمة. 

 3عدد الساعات: (0330248)  نظم املعلومات االدارية: اسم ورقم املادة

في  اإلدارية  العملية  أنشطة  تطبيق  وتفعيل  اإلدارية  املستويات  قرارات  دعم  في  اإلدارية  املعلومات  نظم  دور  محورية  املساق  هذ  يناقش 

 منظمة األعمال. يتطرق املساق للمهارات الضرورية لتحليل ونشر واستخدام املعلومات التي توفرها نظم املعلومات اإلدارية. 

 3عدد الساعات: (0330213) لسلوك التنظيمي : ااسم ورقم املادة

الى    املنظمة،تأثير على فعالية    لهما منيتناول املساق تحليل سلوك املنظمة من خالل دراسة السلوك الفردي وكذلك السلوك الجماعي ملا  

املتمثلة   األداء  تؤثر على  التي  السلوكية  العوامل  الفردجانب دراسة  من  و   وشخصيته،واتجاهاته    بإدراك  املتعددة  إشباع دوافعه  كيفية 

 . التناغم ما بين الفرد، املجموعة وفرق العمل، واملنظمة  على تحقيقخالل توافر القيادات اإلدارية القادرة 

 3عدد الساعات: (0330221)  ادارة املشروعات: اسم ورقم املادة

املهارات الضرورية إلنجاح فرق العمل املنخرطة في مشروع ما. يتم    يتناول هذا املساق مفهوم إدارة املشروعات ونشاطاتها املختلفة ويبّين

 تعريف الطلبة على تطبيقات وأنظمة وأدوات متعلقة بجدولة املشاريع والتخطيط والرقابة عليها. 

 3عدد الساعات: (0330230: ادارة العمليات وسلسلة التوريد واللوجستية ) اسم ورقم املادة

كل   مفهوم  املساق  املساق  يتناول  هذا  يهدف  اللوجستية. كما  والخدمات  التوريد  العمليات وسلسلة  ادارة  املعرفة   إلكسابمن  الطالب 

بوظيفة إدارة اللوجستيات وتوضيح دورها في العمليات وإدارة سلسلة التوريد، ال سيما الدور الذي تلعبه الخدمات اللوجستية في توليد  

 ملحلية والدولية وفي مساعدة املنظمات في تحقيق أهدافها االستراتيجية بنجاح. القيمة املضافة من خالل سالسل التوريد ا 

 3عدد الساعات: (0330303: قانون واخالقيات العمل ) اسم ورقم املادة

مع  والعمل  املسؤولية  تحمل  وكيفية  األخالقية  القيم  وتوضيح  العمل،  ألخالقيات  األساسية  باملفاهيم  الطلبة  تعريف  املساق    يتناول 

ايضا  البيئة.  على  واملحافظة  املجتمع  تنمية وخدمة  في  املنشآت  تؤديه  أن  يمكن  الذي  الدور  توضيح  الى  املساق  يهدف  وكذلك  اآلخرين. 

 .والعاملييتناول املساق الجانب القانوني فيما يخص العمل والعمال من املنظور األردني 

 

 كلية األعمال 

 األعمالقسم: إدارة  

 املختصر للمواد الدراسية  الوصف  

 إدارة األعمالبكالوريوس  لبرنامج 

  

 



 3الساعات: عدد (0330310: ادارة الجودة والتميز ) اسم ورقم املادة

يتناول املساق األفكار األساسية في ادارة الجود والتميز. يوضح املساق املنهجيات وأدوات تخطيط الجودة والرقابة والتحسين املستخدمة  

بح الخدمة   / املنتج  تميز  املستخدمة لضمان  والتقنيات  النظريات  التركيز على  الى  املساق  هذا  يهدف  كما  الحديثة.  األعمال  بيئة  دود في 

 املواصفات وإدارة الجودة الشاملة وتصميم العمليات واالعتمادية.

 3عدد الساعات: (0330324االدارة ) : تطبيقات حاسوبية في اسم ورقم املادة

 – SPSS(، معالج النصوص واملستندات )وورد(،  اكسليتناول املساق أهم النظم الحاسوبية التي تدعم اإلدارة مثل: الجداول اإللكترونية )

DSS – GDSS نظم دعم القرارات (،العروض التقديمية )باور بوينت . 

 3عدد الساعات: (0330333: مهارات وسلوكيات ادارية ) اسم ورقم املادة

امل هذا  إدارة  سيتناول  مثل  الهامة  اإلدارية  واملهارات  املفاهيم  من  العديد  كتا  الوقت،اق  مهارات  الضغوط،  إدارة  االجتماعات،  بة  إدارة 

/ مهارات   القرارات  العرض مهاراتالتقارير  اتخاذ  التفاوض، ومهارات  الجماعي  ،االتصال، مهارات  القيادة وغيرها من  ،  والعمل  ومهارات 

 املواضيع.

 3عدد الساعات: (0330335النزاع )  وفض : مهارات التفاوض اسم ورقم املادة

ايضا يتناول   النزاعات مثل التوسط، التعسف، التصعيد، الخصومة. وفضلتفاوض  يتناول املساق العديد من املفاهيم الهامة املتعلقة با

التفاوض   استراتيجيات    وأهميوضح أفضل املمارسات املتعلقة بفن التفاوض   في بيئة األعمال، كما النزاعات  وحلاملساق مفهوم أهمية 

 . فض النزاعات

 3عدد الساعات: (0330416)  االستراتيجية  : االدارةاملادةاسم ورقم 

اإلدارة   واساسيات  مفاهيم  املساق  وصياغة    االستراتيجية،يتناول  االستراتيجية  الرؤيا  بتحديد  املتمثلة  االستراتيجية  صياغة  وخطوات 

لمنظمة باستخدام  رسالة املنظمة واهدافها االستراتيجية وعمليات اإلدارة االستراتيجية التي تتضمن تحليل البيئة الخارجية والداخلية ل

 . كما يتضمن تحديد البدائل او الخيارات اإلستراتيجية وكيفية تنفيذ اإلستراتيجية والرقابة عليها االستراتيجي،ادوات التحليل 

 3عدد الساعات: (0330440الريادة واألعمال الصغيرة ) : اسم ورقم املادة

ا وأهميتها وخصائصها وتحديد صفات الشخص الريادي ودور الريادة في تطوير يتناول املساق املفاهيم األساسية لريادة األعمال مفهومه

من خالل   للمشروع  والتخطيط  الفكرة  حيث  من  الصغير  للمشروع  األساسية  املفاهيم  املساق  يوضح  كما  االقتصادية،  التنمية  عملية 

 .يع الصغيرةاتباع أساليب لخلق األفكار وتحليل مواطن القوة والضعف والفرص واملخاطر للمشار 

 3عدد الساعات: (0330441: ادارة األعمال الدولية ) اسم ورقم املادة

ايضا، يتناول املساق مفهوم إدارة    يقدم هذا املساق للطلبة املفاهيم األساسية والتطورات في إدارة التبادالت واألنشطة التجارية الدولية.

ولية وادارة املخاطر، وكذلك االستراتيجيات الوظيفية املتخصصة )إستراتيجية املوارد  األعمال الدولية والعوملة، وتحليل بيئة األعمال الد

البشرية، إستراتيجية التمويل الدولي، استراتيجية العمليات الدولية، إستراتيجية التسويق الدولي، إستراتيجية البحث والتطوير(، مدير  

 . وليةاألعمال الدولي، والرؤى املستقبلية إلدارة األعمال الد

 

 



 3عدد الساعات: (0330400: جودة الخدمات ورعاية العمالء ) اسم ورقم املادة

يتناول املساق تقديم فكرة شاملة عن جودة الخدمات وأهمية رعاية العمالء وكيفية التعامل مع أدوات الجودة لتقديم خدمة في مستوى  

مهارات التواصل معهم عن طريق تصميم قاعدة بيانات مفصلة إلقامة  عالي للعمالء، كذلك يستعرض املساق تطبيقات رعاية العمالء و 

يتناول   كما  جدد،  عمالء  واكتساب  للمؤسسة  الوالء  من  حالة  وخلق  االمد  طويلة  القياس    أبرز عالقات  ومعايير  الجودة  تقييم  وسائل 

 . املستخدمة فيها

 3عات:عدد السا (0330401: ستة سيجما واالدارة الرشيقة ) اسم ورقم املادة

ستة سيجما واالدارة الرشيقة في االنتاج والتصنيع. يوضح املساق األدوات والتقنيات التي تمكن املنظمات من   يتناول هذا املساق مبادئ 

العمليات، وخلق تركيز على العمالء، ومفهوم   القيادة لتحسين  العديد من املوضوعات مثل  الوصول لألداء األمثل. أيًضا، يغطي املساق 

مختلف    يتناول   .العملياتتحسين    فرق  في  املشكالت  لحل  املترابطة  والتقنيات  األدوات  استخدام  كيفية  حول  دراسية  حاالت  املساق 

 . والخدميةالقطاعات مثل: الصناعية 

 3عدد الساعات: (0330402األداء )  : ادارة املادةاسم ورقم 

الوظ األداء  بإدارة  املتعلقة  املفاهيم  املساق  هذا  أو  يتناول  األداء يفي  األساسية    تقييم  واملعايير  ونتائجها  وعناصرها  وفوائدها  وأهدافها 

ادارة األداء الفعال وتحليل األداء وطرق   االداء وخطوات تحسين األداء والشروط الالزمة لنجاح طرق تقييم االداء    تقييم وقياس لنظام 

 .والعوامل املؤثرة في أداء العاملين 

 3عدد الساعات: (0330412والتفكير التصميمي )  اع: االبداملادةاسم ورقم 

االبداعي   التفكير  والسيما  التفكير،  انواع  دراسة  خالل  من  العلمية  مراحله  ويبين  اإلبداعي  للتفكير  منهجية  دراسة  املساق  هذا  يقدم 

 على دراسة مراحل العملية التصميمية بحيث تساعد ال
ً
على فهم    الدراسية الطلبة حاالت  وخصائصه ودوافعه ومهاراته. كما يركز ايضا

 التفكير التصميمي وطرق تطبيقها في بيئة األعمال.   توضيح أدواتالتفكير التصميمي كطريقة لحل املشكالت من خالل 

 3عدد الساعات: (0330417: ادارة التغيير والتطوير ) اسم ورقم املادة

الطالب   تمكين  الى  املساق  هذا  تحديد يهدف  ا  من  إدارة  املقصود مفهوم  وبيان  اإلداري،  الفكر  في  التغيير  مفهوم  تطور  وتتبع  لتغيير، 

م التنظيمي م 
ّ
ن  بالتطوير التنظيمي، ومناقشة تحديات التغيير، وتوضيح العالقة بين التغيير والثقافة التنظيمية من جهة، والتغيير والتعل

التمكي  موضوع  وتناول  ومراحله،  التغيير  استراتيجيات  وبيان  أخرى،  التغيير،  جهة  مقاومة  قضية  ومناقشة  التغيير،  مداخل  كأحد  ن 

 وتوضيح املقصود بقيادة عملية التغيير. 

 3عدد الساعات: (0330430: ريادة األعمال في الشركات ) اسم ورقم املادة

تابعة دورة حياتها من مجرد  يتناول املساق مفهوم ريادة األعمال من خالل دراسة العملية الحيوية وراء خلق وبناء شركة ريادية ناشئة وم

 إلى ذكر مهارات ريادة  
ً
النماذج لألعمال املبتكرة، سيتعلم الطالب    تقييمها وبعضاألفكار وكيفية    األعمال ومصادر فكرٍة إلى شركة، إضافة

إعد  التقليدية وغيرها، وكيفّية  التمويل  التمويل ومصادر  الناشئة واستخدامات  الشركات  تمويل  املساق أسس  هذا  الدخل  في  اد قوائم 

 املستقبلية وإدارة رأس املال العامل وإعداد استراتيجية التمويل. 

 3عدد الساعات: (0330431: انشاء مشاريع جديدة ) اسم ورقم املادة

إلىيهدف هذا   الهائل من    املساق  التقني  التطور  البدء بمشاريع جديدة تحاكي  اجل  التحرر وضع مواصفات من  الوظيفة    اجل  من قيود 

االستقاللية الكاملة في اتخاذ القرارات، ويكون مصدر دخل أساس ي أو إضافي بجانب العمل    باألفراد يمنحهم لتقليدية وبدء مشروٍع خاص  ا



 الحالي 

 3عدد الساعات: (0330344: ريادة األعمال االجتماعية ) اسم ورقم املادة

االجتماعية   األعمال  ريادة  مفهوم  املساق  األعمال  االج  والشركاتيتناول  ريادة  عن  املزيد  معرفة  الى  املساق  يهدف  الناشئة.  تماعية 

األعمال   جدوى  خطة  لتطوير  املطلوبة  واملهارات  املعرفة  الطالب  اكساب  الى  املساق  هذا  يسعى  املناسبة.  املهنية  الفرص  واستكشاف 

 ارية.الخاصة بهم والتي تستكشف بدء مشروع اجتماعي جديد أو مؤسسة غير ربحية أو مؤسسة تج

 3عدد الساعات: (0330445امليداني )   : التدريباملادةاسم ورقم 

 يركز هذا املساق على تدريب الطلبة تدريبا عمليا في املؤسسات العامة والخاصة واإلشراف العلمي والعملي عليهم في مواقع العمل، وتقديم 

 .يات التقرير من قبل املشرف األكاديمي على التدريبالطالب تقرير عن طبيعة األعمال التي تدرب عليها، ومناقشته في محتو 

 3عدد الساعات: (0115317املوارد البشرية )  : ادارة املادةاسم ورقم 

األمثل   واالستراتيجيات  األساليب  الطلبة  يتعلم  األعمال.  منظمات  في  البشري  املورد  أو  العنصر  مع  التعامل  كيفية  في  املساق  ينظر 

 ر املوظفين واملدراء. باإلضافة لتدريبهم وتطويرهم وتقييم أدائهم واالحتفاظ بهم في املنظمة. الستقطاب وتعيين واختيا

 


