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برنامج البكالوريوس يف المحاسبة 

يعد برنامج البكالوريوس يف المحاسبة فريداً من نوعه؛ إذ يسعى إىل التمزي واالبتعاد عن برامج المحاسبة التقليدية، وذلك من 

خالل الرتكزي عىل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات يف مختلف المجاالت المعرفية لعلم المحاســبة والتدقيق المحوســب، وهذا 

الربنامج جزء من اخلطة الطموحة اليت تنتهجها جامعة األمرية ســمية للتكنولوجيا لتحقيق رســالتها يف البحث العلمي وتطوير 

الربامج الدراســية واســتحداث برامج جديدة تســتند إىل دمج التكنولوجيا بمجاالت المعرفة المختلفة وإعداد الكوادر المؤهلة 

يف مجال المحاســبة والتدقيق القادرة عىل مواكبة التطور االقتصادي واإلســهام يف تأمني ما تحتاج إليه المرشوعات المحلية 

والعربيــة مــن موارد برشية ذات كفاءة عالية يف مختلف أنشــطتها، من خالل مناهــج وبرامج تعليمية متطورة تناظر مثيالتها 

يف المســتويات العالمية بحيث يعتمد القســم يف تدريســه أحدث التسهيالت والمعلومات والمستجدات اليت توفرها نظريات 

وتقنيات عرص المعلومات واالتصاالت المتقدمة. كما ويقوم قسم المحاسبة بتأهيل طلبته وخريجيه مهنياً من خالل تقديم 

دورات مهنيــة مختلفــة وهــي: CPA / CMA بهــدف إشــباع الطلبة بالمعرفة النظريــة والتطبيقية يف مجال المحاســبة، وتطوير 

قدراتهم باإلضافة إىل تأكيد حضورهم ومشاركاتهم محلياً وعربياً وعالمياً. 

متطلبات التخرج يف القسم 

إضافة إىل متطلبات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، يتعني عىل الطالب اجتياز )81( ساعة دراسية معتمدة بنجاح موزعة كالتايل: )66( 

ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية، و)15( ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجني

العمــل يف المجــاالت المحاســبية مؤسســات القطــاع العــام واخلــاص ويف البنــوك، ورشكات التأمــني، والــرشكات االســتثمارية، 

واألســواق المالية، مزاولة مهنة المحاســبة والمراجعة يف مكاتب المحاســبة اخلاصة، أعمال التدقيق المحاسيب والتدقيق الرضييب 

للــرشكات، العمــل يف المنشــآت الصناعيــة الــيت تحتــاج إىل الكثري من خرييج المحاســبة لمســك حســاباتها اليوميــة يف مختلف 

األقســام كالمخازن والمشــرتيات والمبيعات والرواتب..اخل، ومتابعة حركتها النقدية وتدفقاتها المالية، وتقييمه بشــكل ُمستمر. 

العمــل يف الهيئــات الماليــة والرضيبيــة، حيث يتطلب العمل وجود عدد كبري من المحاســبني -العمل كمراجع داخيل أو محاســب 

مايل أو مدقق-. القيام بأعمال االستشارات المالية ودراسات اجلدوى والتقييم االقتصادي للمرشوعات.
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وصف المواد

عدد الساعات: 0متطلب سابق: ال يوجدمهارات حاسوب )استدرايك(11100

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة. يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية 

الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات  يف احلاسوب، وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل 

الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية. باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين 

وتصفح الشبكة العنكبوتية. يف نهاية هذا المقرر، من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز 

المهام اليومية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدتاريخ العلم20251

فلسفة  الطبيعة،  لعلم  تحقيب معريف  المتوسط،  الطبيعة يف حوض  لعلم  تحقيب حضاري  العلم،  تاريخ  أهمية  العلوم،  تصنيف 

كبلر،  غلربت،  تايكو  كوبرنيكوس،  الكربى:  العلمية  الثورة  العريب،  الفلك  علم  اليوناين،  الفلك  علم  الكوين،  أرسطو  نظام  الطبيعة، 

غاليليو، ديكارت، نيوتن.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية )استدرايك(31021

األدبية  النصوص  من  مجموعة  طريق  عن  العربية،  اللغة  أساسيات  يف  المعرفية  الطالب  قدرات  تنمية  إىل  المساق  هذا  يهدف 

اإلمالء  يف  قضايا  مثل  الكتابة  بمهارة  تتعلق  وأخرى  المبسطة،  النحوية  القضايا  بعض  تشمل  متنوعة  مفردات  تليها  المختارة، 

والرتقيم واستعمال المعجم العريب، اليت تمّهد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة 

العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة االنجلزيية )استدرايك(31022

قراءة  من  الطالب  تمكني  وإىل  والمحادثة(،  والكتابة  والقراءة  )االستماع  للغة  األربعة  المهارات  تطوير  إىل  المساق  هذا  يهدف 

الرئيسية.  لألفكار  القراءة  قبل  والتنبؤ  السياق  من  الكلمة  معىن  تخمني  وكذلك  اخلاصة  بلغتهم  وتلخيصها  المختلفة  النصوص 

»وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكناً باللغة اإلنجلزيية، يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل 

أما فيما  المحادثة«.  عند  أخطاء  التحدث من دون  وبالتايل  كتابة جمل صحيحة  الطالب من  بدورها تمكن  واليت  القواعد  دروس 

يتعلق بالمفردات، سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرياضة والصحة31100

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام، كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها 

أجهزة  الريايض عىل  النشاط  تأثري  إىل  المساق  المعارصة. ويتعرض  الرياضية  الرتبية  إىل ميادين وأقسام  التارييخ، ويشري كذلك 

البدنية وعنارصها المختلفة، ويبني المساق العديد من  اللياقة  اجلسم المختلفة. ويتناول تركيب جسم اإلنسان، كذلك يشري إىل 

االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة، ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية 

ووظائفها جلسم اإلنسان، كما يتناول المساق اهم اإلصابات الرياضية وأعراضها. وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل 

السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.
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اخلطة االسرتشادية لتخصص المحاسبة

رياضيات لالع�ل

الرتبية الوطنية

٢٠١٣١

نظم املعلومات االدارية

٢٠١٣١

٢٠١٣١

٢٠١٣١٢٠١٣١

٢٠١٣١

٢٠١٣١٢٠١٣١

٢٠١٣١

تطبيقات حاسوبية يف االع�لمبادىء اإلدارة

اقتصاد جز�

طرق اإلحصاء لألع�ل

العلوم العسكرية

مبادىء التسويق

مبادىء املحاسبة ١

محاسبة املنشآت املاليةاملحاسبة املتوسطة ٢

تحليل القوائم املالية ١املحاسبة الحكومية تدقيق حسابات ١املحاسبة املتقدمة متطلب قسم اختياري

محاسبة رضائبمتطلب قسم اختياري

معاي» املحاسبة الدولية

محاسبة تكاليف

مرشوع التخرج

نظم املعلومات املحاسبيةنظرية محاسبية ترشيعات تجارية

تطبيقات محاسبيةمحاسبة دولية

باستخدام الحاسوب

20131

31151

36101

3310136111

33103

20235

31251

35101

34101

3420534231

3423334311 3430734227

34332

34313

34326

34499

3441434432 33445

3441534439

(3)

(3)

(3)

(3)(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3) (3)

(3)

(3)(3) (3)(3) (3)

(3)

(3)

(3)

(3) (3)

(3)

(3)

(3)

(3)(3)

متطلب قسم اختياري

(3)

34102

(3)
مبادىء املحاسبة ٢

مبادىء التمويل

34115

(3)
املحاسبة املتوسطة ١

34204

(3)
املحاسبة اإلدارية

34321

(3)
اإلقتصاد الكيل

33204

(3)

اإلدارة املالية

34216

(بنوك و تأم¶)(3)

و الكرتونية 

تدقيق حسابات ٢

34324

(3)

متطلب قسم اختياري

(3)

متطلب قسم اختياري

(3)

مهارات االتصال
باللغة االنجليزية(3)

مهارات االتصال
باللغة العربية (3)

القيادة واملسؤولية
املجتمعية (0)

3111231122 31160

متطلب جامعة
اختياري (3)

متطلب جامعة
اختياري (3)

متطلب جامعة
اختياري (3)

٢٠١٣١

الريادة واالبتكار

31254

(3)

٢٠١٣١

املهارات الحياتية

31374

(3)
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عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية31112

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية )القراءة، والكتابة، واالستماع، والمحادثة(، ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات 

من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، واستيعاب المسموع وفهمه، 

وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية، وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية31122

الطالب  يحسن  الممارسة  خالل  ومن  والمحادثة(،  واالستماع،  والكتابة،  )القراءة،  اإلنجلزيية  اللغة  مهارات  المقرر  هذا  يتناول 

استخدام  من  الطلبة  تمكني  إىل  المحادثة  مهارة  وتهدف  األكاديمية،  المجاالت  يف  بها  والتواصل  االنجلزيية  للغة  استخدامهم 

المهارات الشفوية وتحسني اللفظ، وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى 

الطلبة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداللغات األجنبية31130

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل 

للناطقني بها، وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية، وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية. 

وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.

الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت  الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم  النظرية  المبادئ  كما يغطي هذا المساق بعض 

العربية إىل  العملية يف الرتجمة من  بالمهارات  الطلبة  النصوص المرتجمة، يهدف هذا المساق لزتويد  يواجها المرتجمون وتحليل 

اإلنجلزيية والعكس، وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل 

السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة، اخل...

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرتبية الوطنية31151

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكاناً )جغرافياً( وزماناً )تاريخياً( وإنساناً )مجتمعياً(. وإىل تنشئة الشباب عىل 

مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل: ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضاً 

المختلفة  بأدوارهم  للقيام  وإعدادهم  الطلبة  تأهيل  وإىل  الوطنية:  الوحدة  إطار  والتنوع يف ظل  التعددية  واحرتام  ونظاماً  وشعباً 

الصاحلة،  المواطنة  وقيم  المسؤولية  بحس  متحلني  الشاملة،  الوطنية  التنمية  ومشاركني يف مسرية  داعمني  أردنيني  كمواطنني 

وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلضارة العربية اإلسالمية31152

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتداداً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ 

مساق  وينطلق  اإلسالمي،  العريب  للمجتمع  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية  اإليمانية  األصول  من  وتستمد  وحضارتهم،  العرب 

المجاالت  العرب يف  السمحاء، وتراث  العقيدة اإلسالمية  العربية اإلسالمية وعىل رأسها  الثوابت  العربية اإلسالمية من  احلضارة 

المختلفة وتاريخهم عرب العصور. 

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدالقيادة والمسؤولية المجتمعية31160

يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة، والقيادة األخالقية، واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً. عالوة 

عىل ذلك، تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخصًيا ومهنًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم 

لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 31111األدب العريب31211

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية. قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة 

والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل: األدب، النص، الذوق، النقد وعىل اخلطوات األساسية 

يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة 

نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة، وتحليلها وتفسريها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد العلوم العسكرية31251

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية/ اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ 

من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن 

الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلوكمة والتنمية31252

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية، وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات 

السياسية  وأبعاده  ونشأته  الرشيد  احلكم  لمفهوم  النظري  اإلطار  عىل  الضوء  المساق  مفردات  تُسلط  حيث  الدولة،  يف  التنمية 

واالقتصادية واإلدارية والثقافية، ومعايريه ومؤرشاته المختلفة، إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها، وأنواعها وأبعادها، مع الرتكزي 

عىل مؤرشات التنمية المستدامة.

كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة، وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى 

طويل األجل، ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة، من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية، ودور 

المدين(،  المجتمع  اخلاص  القطاع  )الدولة،  الثالثة  لمكوناته  التكاملية  واألدوار  الرشيد،  باحلكم  المرتبطة  والمبادئ  القيم  منظومة 

إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق 

االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية، ويف الدول المتقدمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالريادة واالبتكار31254

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي، واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس. كما يركز عىل 

دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال. ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم 

والمعتقدات بالنشاط الريادي، كذلك إدارة المخاطر، وخطوات تطوير منتج جديد، وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال 

الريادية اجلديدة. يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد. سيقوم المساق بزتويد الطلبة 

بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي. وسيتم الرتكزي عىل األعمال 

الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد حقوق اإلنسان31260
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يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها، وُيركز عىل التطور التارييخ 

حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها، بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

الوطنية  والترشيعات  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  المواثيق  خالل  من  اإلنسان  حقوق  ضمانات  تناول  إىل  إضافة  والثقافية، 

وآليات حماية هذه احلقوق، وُيسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه، خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، كما 

ُيعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان، مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.    

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم السياسة واالقتصاد31261

الرتكزي  وذلك من خالل  بينهما،  المتبادل  والتأثري  التأثر  واالقتصاد، وعالقة  السياسة  لعلم  األساسية  المفاهيم  المساق  يتضمن 

عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية، والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى، حيث تسلط مفردات المساق 

الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص، ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي، إضافة إىل 

مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطاً حلل المشكلة االقتصادية. كما يهتم 

المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها، واأليدولوجيات والنظريات اليت 

تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم النفس31264

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه. كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه 

والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة. ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع. ويركز المساق عىل 

طبيعة التعلم ونظرياته. كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه. كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها 

وقياسها. كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.   

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالتنمية والبيئة31272

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل: تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة )الموارد الطبيعية، خدمات 

النظام البييئ( والتنمية، االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة، تحليل التنمية المستدامة والمنهج 

لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية.، كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها، 

المستدامة عىل مستقبل  التنمية  البييئ، ودور  إنقاذ األرض من االنهيار  الرئيسية.، طرق  القضايا  كما يقدم مقدمة شاملة جلميع 

البرشية. 

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدأساليب البحث العلمي 31311

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه، والتعريف بالبحث وطبيعته، وأنواعه، وعنارصه، وخطواته، وأساسيات البحث العلمي 

وأدوات جمع البيانات، واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها، SPSS، وكتابة النتائج والتوصيات، إضافة إىل استخدام 

المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق، إضافة إىل كيفية إعداد التقارير، بأنواعها، وكتابتها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدقضايا معارصة يف الوطن العريب31351

يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين. 

حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب 

ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب، وظهور األفكار القومية 

وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالقدس: واقعاً وتاريخا31352ً

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية: إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب 

اإلسالمي، وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين. 

والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة 

ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب، ورضورة 

معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية، والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة 

الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالفلسفة والتفكري الناقد31362

الناقد من خالل  التفكري  التفكري، متضمنا  الطالب مهارات  وإكساب  الفلسفي،  والفهم  النظري  العقل  بناء  إىل  المقرر  يهدف هذا 

تعريف الطالب بأسس  التفكري  الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي، باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم 

وجرائيته، وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية، وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا 

عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به، باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص  العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف 

احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء  عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالمهارات احلياتية31374

المستوى الشخيص والمهين يف عرص  المهارات األساسية عىل  الطالب عىل استكشاف وتطوير  المساق إىل مساعدة  يهدف هذا 

اإلنرتنت، من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي/اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية 

لمختلف المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال. ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية: مهارات التعلم، مهارات 

القراءة والكتابة، والمهارات احلياتية. وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول 

لسوق العمل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدرياضيات لألعمال20131

وقواعدها،  المشتقات  واللوغاريتمية،  واألسية  الرتبيعية  االقرتانات  والمستقيمات،  المنحنيات  اخلطية،  والمتباينات  المعادالت 

مشتقات االقرتانات األسية واللوغارتمية، مشتقة رضب وقسمة اقرتانني، قاعدة السلسلة، المشتقات الضمنية، المعدالت المرتبطة 

بالزمن، مرونة الطلب، التحليل احلدي يف األعمال واالقتصاد، القيم احلرجة، القيم القصوى المحلية، التقعر واالنعطاف، التكامالت 

المحدودة وغري المحدودة، الكامل بالتعويض وباألجزاء، تطبيقات التكامل يف األعمال، االقرتانات بعدة متغريات، المشتقات اجلزئية، 

القيم القصوى لالقرتانات بمتغريين وتطبيقاتها يف األعمال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد طرق اإلحصاء لألعمال20235
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تمثيل  االحتمالية،  اجلداول  البيانات،  تنظيم  المتغريات،  والعينات،  اإلحصائية  والمجتمعات  البيانات،  أنواع  اإلحصاء:  يف  مقدمة 

البيانات: الرسومات البيانية والرسم االنتشاري؛ اإلحصاء الوصفي : مقاييس الزنعة المركزية، مقاييس التشتت، اإلرباعيات، التناظر 

وااللتواء؛ مبادئ االحتماالت: االحتمال المرشوط، احلوادث المستقلة؛التوزيعات االحتمالية المنفصلة: توزيع ثنايئ احلد؛ التوزيعات 

σ معلومة(، تقدير  الثقة: تقدير الوسط احلسايب )االنحراف المعياري  العينة؛ فرتات  التوزيع الطبيعي، توزيع  االحتمالية المتصلة: 

 σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط  فرضية  اختبار  الفرضيات:  اختبار  معلومة(.  غري   σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط 

معلومة(، اختبار فرضية الوسط احلسايب )االنحراف المعياري σ غري معلومة(، اختبار فرضية التباين: اختبار الطريق الواحد..

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد مبادئ اإلدارة33101

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية اإلدارة، ومراحل تطورها ومدارسها الفكرية المختلفة، وتطور الفكر اإلداري المعارص، 

تشمل  واليت  األعمال  منشآت  يف  المدير  قبل  من  ممارستها  وكيفية  اإلدارية  والوظائف  اإلداري،  القرار  اتخاذ  عملية  وخطوات 

التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والتحفزي، واالتصال، والرقابة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجداقتصاد جزيئ 33103

يهدف هذا المساق للتعريف بالمشكلة االقتصادية وتخصيص الموارد، وتحليل العرض والطلب وتوازن السوق، ومرونة العرض 

والطلب، باإلضافة إىل نظرية سلوك المستهلك وتوازنه ونظرية اإلنتاج والتوزيع، وتحليل أنواع السوق من أسواق احتكارية وغريها 

من أسواق.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ محاسبة )1(34101

يتضمن هذا المساق تعريف علم المحاسبة. النظام المحاسيب وعنارصه األساسية. نظام القيد المزدوج. العمليات المتعلقة برأس 

المال. العمليات النقدية. عمليات البضاعة. الذمم المدينة، وإعداد مزيان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ التسويق35101

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق، وتطور الفكر التسويقي، والبيئة التسويقية، وسلوك المستهلك النهايئ، وسلوك 

المختلفة  التسويقية  للوظائف  توضيح  يتضمن  كما  اخلدمات،  التسويق، وتسويق  وبحوث  األسواق،  وتجزئة  الصناعي،  المشرتي 

المرتبطة بعنارص المزيج التسويقي )المنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(، إضافة إىل التعريف بمفهوم التسويق الدويل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدنظم المعلومات اإلدارية36101

المعلومات  نظم  تطبيقات  واستعماالتها،  المعلومات  نظم  نوعية  ومكوناتها،  المعلومات  نظم  إىل  مقدمة  المساق  هذا  يغطي 

وهيكلتها، مراحل نظم المعلومات وأطوارها )بحث، تصميم، تطوير، تجربة، تطبيق، توثيق(، قواعد البيانات، الشبكات واستخدامات 

تكنولوجيا المعلومات يف األعمال اإلدارية )التمويل، المحاسبة، التسويق(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق : ال يوجدتطبيقات حاسوبية يف األعمال36111

يتناول هذا المساق المهارات األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات واالتصاالت اليت يحتاجها رجل األعمال حيث يتعرف الطالب 

عن قرب عىل تطبيقات المكتبية واالتصاالت اليت تتوفر يف مؤسسات ورشكات قطاع األعمال وكيفية التعامل مع هذه التطبيقات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 السلوك التنظيمي 33203 

هذه  وأنماط  المنظمة  داخل  واجلماعات  األفراد  لسلوكيات  الفهم  وتعميق  السلوك،  بمفهوم  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

السلوكيات والعوامل والمؤثرات الذاتية مثل اإلدراك، واالتجاهات الشخصية والقيم، والتعليم، وضغوط العمل، واإلحباط وفعالية 

البعد اجلماعي، والهيكل التنظيمي واالتصال، والقيادة واحلفز وتعديل السلوك، باإلضافة إىل دراسة العوامل البيئية وأثرها يف سلوك 

وأداء العاملني يف المنظمة .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103اقتصاد كيل 33204

تتضمن هذه المادة االقتصاد ككل، بما يف ذلك قياس وتحديد الطلب الكيل والعرض الكيل، والدخل القومي، والتضخم، والبطالة، 

كما يتضمن موضوعات أخرى كالتجارة الدولية، والنمو االقتصادي، ودورات األعمال، والسياسة المالية، والسياسة النقدية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 مهارات االتصال اإلداري 33209 

يتضمن هذا المساق مفهوم وأهمية االتصاالت اإلدارية لمنظمات األعمال، وتوفري نظام اتصاالت فعال يساهم يف إنجاز وظائف 

المدير يف المنظمة وذلك من خالل التأكيد عىل النظرية والتطبيق يف مجال االتصاالت اإلدارية وتطوير مهارات العاملني يف كيفية 

استخدام وتوظيف االتصاالت يف مجال األعمال، إضافة إىل التأكيد عىل مهارات االتصال الكتابية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 20235  بحوث العمليات لألعمال 33212 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم بحوث العمليات وتاريخ نشأتها وأنواعها وكيفية االستفادة منها، وتكوين نماذجها وإنشائها، 

المشكالت،  حلول  وأسلوب   - المقابل  النموذج   - السمبلكس   - البياين  كالرسم  فيها  المستخدمة  واألساليب  اخلطية  والربمجة 

كالتوزيع والنقل والتعيني، ونظرية القرارات وكيفية تكوين مصفوفة القرارات، واتخاذ القرارات يف حالة المخاطرة والرصاع، وتحليل 

شبكات األعمال .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 60 ساعة أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية، وتاريخها، ومناهج دراستها، وقياس األداء االجتماعي والمسؤولية 

أخالقيات  ومداخل  لنظريات  التارييخ  والتطور  فيها،  األساسية  والمشكالت  الدولية  للرشكات  األعمال  وأخالقيات  االجتماعية 

األعمال، والقضايا المهمة يف أخالقيات األعمال، إىل جانب المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة والمسؤولية البيئية وأخالقيات 

المهنة، والشفافية، واحلاكمية، مع عرض ألخالقيات اإلدارة يف بعض التجارب اإلدارية .

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 33212 إدارة اإلنتاج والعمليات 33313 

بها، وتطورها  المناطة  للمنظمات، واألهداف واألهمية  العمليات  والعمليات، ونظام  اإلنتاج  بإدارة  التعريف  المساق  يتضمن هذا 

التارييخ والوظائف المحددة لها، باإلضافة إىل معايري  األداء اخلاصة بها، والعوامل المؤثرة عىل العملية اإلنتاجية والنوعية، والنظرة 

الشمولية لها، ودورها االسرتاتييج، إضافة إىل االتجاهات احلديثة يف إدارة اإلنتاج والعمليات، وأهمية تخطيط اإلنتاج يف ظل اإلنتاج 

المتدفق ويف ظل اإلنتاج بالدفعات، ووسائل التخطيط قصري المدى يف الرشكات الصناعية، وتخطيط وجدولة المرشوعات الصناعية 

والرقابة عىل اإلنتاج والعمليات .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33203اإلدارة االسرتاتيجية 33404 
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يتضمن هذا المساق مفاهيم وأساسيات اإلدارة االسرتاتيجية، وخطوات صياغة االسرتاتيجية المتمثلة بتحديد الرؤيا االسرتاتيجية 

يتضمن  كما  االسرتاتيجية،  أهدافها  ووضع  للمنظمة  واخلارجية  الداخلية  للبيئة  االسرتاتييج  والتحليل  المنظمة  رسالة  وصياغة 

المساق تحديد البدائل أو اخليارات االسرتاتيجية وكيفية تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها والرقابة عليها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33203 إدارة الموارد البرشية 33405 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية إدارة الموارد البرشية يف حياة المنظمة، وكيفية تخطيط الموارد البرشية، واستقطاب 

واختيار وتعيني الموارد البرشية وتحليل وتوصيف الوظائف، وتدريب الموارد البرشية وتحفزيها ومكافأتها، إىل جانب تقييم األداء 

وتخطيط المسار الوظيفي وتمكني العاملني واحلفاظ عىل أمنهم وسالمتهم.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 33313 إدارة المشاريع 33439 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة المرشوع، ومراحل دورة حياته، وموقع إدارة المرشوع يف الهيكل التنظيمي، واختيار 

 ،)CPM( وتقدير المسار احلرج )PERT( مدير المرشوع والتخطيط لتنفيذ المرشوع، ويتضمن أيضاً جدولة المرشوع وتقييم المشاريع

قبول أو رفض المرشوع، وموازنته والسيطرة عىل تكاليفه ودراسة جدواه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 99 ساعة معتمدة ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445 

يتضمن هذا المساق التعريف بترشيعات األعمال التجارية واإللكرتونية ونطاقها، مشتملة عىل عقود الوكالة الوساطة والسمرسة، 

واإلفالس،  بأنواعها،  والرشكات  والمالية،  التجارية  واألوراق  اإللكرتونية،  التجارة  وعقود  التأمني  وعقود  التجاري،  الرهن  وعقود 

واجلرائم اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ محاسبة )2(34102

المتداولة  وااللزتامات  الملموسة  وغري  الملموسة  المعمرة  واألصول  السلعي  للمخزون  المحاسبية  المعاجلة  المساق  يتضمن هذا 

وطويلة األجل والتسويات النقدية، وقائمة التدفقات النقدية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ التمويل 34115

يتضمن هذا المساق التعرف عىل مفهوم التمويل ومصادره االئتمان التجاري، القروض المرصفية، المستحقات، أدوات األسواق 

السندات، األسهم. وإدارة  التموييل  التمويل، تمويل اآلالت والمعدات، االستئجار، االستثمار  القروض، عقود  المالية فرتة تمويل 

رأس المال العامل وهيكل رأس المال والموازنات الرأسمالية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102محاسبة متوسطة )1(34204

يتضمن هذا المساق مقدمة لإلطار المفاهيمي النظري للمحاسبة المالية، وقائمة الدخل وقائمة المركز المايل وقائمة التدفقات 

المالية قياس البضاعة، ومشاكل الذمم المدينة وأوراق القبض.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34204محاسبة متوسطة )2(34205

يتضمن هذا المساق المشاكل المحاسبية لتحديد ربحية السهم واالعرتاف باإليراد يتضمن عقود اإلنشاءات طويلة األجل ومحاسبة 

االستثمارات غري المشتملة عىل السيطرة أو التأثري الهام ومحاسبة عقود التأجري التشغييل والتموييل واإلفصاحات المحاسبية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34102محاسبة الرشكات 34206

يف  والتغري  األشخاص  رشكات  تأسيس  ناحية  من  األموال،  ورشكات  األشخاص  رشكات  عن  المحاسبة  المساق  هذا  يتضمن 

الرشكاء وتصفية رشكات األشخاص، كما يغطي المساق رشكات األموال من ناحية تأسيس رشكات األموال وإصدار السندات 

وتكوين االحتياطيات، وتصفية رشكات األموال.

ساعات معتمدة: 3 المتطلب السابق: 34115اإلدارة المالية34216

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلدارة المالية وأهدافها االستثمارية المالية، التمويل ومصادره المختلفة، التقويم المايل لمؤسسات 

األعمال التخطيط السيولة والربحية، التحليل وإدارة األصول.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34216أسواق مالية 34218

يتضمن هذا المساق طبيعة األسواق المالية ووظائفها وأنواعها )الفورية والمستقبلية بما فيها أسواق اخليارات( وهيكلها التنظيمي 

وأدوات التعامل واالستثمار بها. كما تتطرق إىل أهم المؤسسات الوسيطة العاملة يف هذه األسواق كصناع السوق والسمارسة 

والمضاربني. كما تلقي المادة الضوء عىل األسواق المالية الدولية واآلسيوية بما يف ذلك سوق عمان المايل ومدى النجاح الذي حققه 

يف تحقيق التنمية االقتصادية مقارنة مع األسواق المالية الدولية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102تدقيق احلسابات )1(34227

المدقق  تقرير  مواضيع  المادة  وتغطي  الدولية،  التدقيق  لمعايري  وفقا  احلسابات  بتدقيق  الطالب  تعريف  المساق  هذا  يتضمن 

والسلوك المهين للمدقق واستقاللية المدقق ومسؤوليات المدقق وأهداف التدقيق وأدلة التدقيق ودراسة بيئة العميل الداخلية 

واخلارجية واإلجراءات التحليلية االبتدائية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102محاسبة المنشآت المايل )بنوك وتأمني(34231

يتضمن هذا المساق المحاسبة يف المنشآت المالية وتركز عىل محاسبة البنوك التجارية ورشكات التأمني، حيث تشمل التعرف 

التجارية  البنوك  وظائف  المساق عىل  الرتكزي من خالل هذا  ويتم  االقتصادية.  الناحية  من  وأهميتها  وتطورها  البنوك  أنواع  عىل 

والمحاسبة يف األقسام المختلفة واحلسابات اخلتامية للبنوك التجارية. كما تتضمن هذه المادة التعرف عىل ماهية التأمني وأنواعه 

وفوائده وإعادة التأمني.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102المحاسبة احلكومية 34233

يتضمن هذا المساق اإلطار المفاهيمي ألساسيات المحاسبة احلكومية والهيئات غري الهادفة إىل الربح ونظرية األموال المخصصة 

وتوضيح إجراءات تسجيل عملياتها وإعداد تقاريرها المالية وإعداد الموازنات والرقابة وتقييم األداء.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34205 المحاسبة المتقدمة 34307

الرشكات  رشاء  عمليات  ذلك  ومن  الرشكات،  واندماج  األعمال  مجموعات  لموضوع  المحاسبية  المعاجلة  المساق  هذا  يتضمن 

المادة المعاجلة المحاسبية للعمليات اليت  المالية، كما تغطي  القوائم  واستخدام أسلوب الملكية يف المعاجلة المحاسبية وتوحيد 

تنفذها الرشكات بالعمالت األجنبية وعقودها اآلجلة، وكذلك ترجمة وإعادة قياس القوائم المالية المعدة بعمالت أجنبية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102تحليل القوائم المالية )1(34311

يتضمن هذا المساق تحليل القوائم المالية لغايات اتخاذ القرارات المالية من قبل مستخدمي هذه القوائم، وتشمل أساسيات 

التقارير المالية والتحليل األفقي والعمودي والتحليل باستخدام النسب.
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عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34205معايري المحاسبة الدولية 34313

المعاجلة  المادة  تغطي  كما  إصدارها،  عن  المسؤولة  والهيئة  الدولية  المحاسبية  بالمعايري  الطالب  تعريف  المساق  هذا  يتضمن 

المحاسبية وفقا لمعايري المحاسبية الدولية لعدد من األمور المحاسبية غري المغطاة يف مواد أخرى.

 عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103أعمال مرصفية 34314

والمرصيف،أنواع  المايل  اجلهاز  المرصفية،  واألعمال  المصارف  للنقود،نشأة  األساسية  المفاهيم  التعرف عىل  إىل  المادة  تهدف هذه 

المصارف: أهدافها، وظائفها، مزيانياتها. أنواع احلسابات الدائنة والمدينة، أنواع األوراق المالية، أنواع القروض وأغراضها، االعتمادات 

والكفاالت، اخلدمات والتسهيالت المرصفية، األسواق المالية والنقدية، البنوك اإللكرتونية، مخاطر العمل المرصيف، المصارف العاملة 

يف األردن.

عدد الساعات: 3 المتطلب السابق:34216إدارة محافظ استثمارية 34318

يتضمن هذا المساق كفاءة أسواق رأس المال والدور الذي يلعبه المضاربون والسمارسة. كما تناقش عملية اتخاذ قرارات االستثمار 

بإدخال عامل المخاطرة واستخدام أساليب تحليل المخاطر المختلفة يف ذلك وترشح العالقة التبادلية بني العائد ومخاطر المحفظة 

وتوضح النظرية اليت تقف وراء كل من نموذج تسعري األصول الرأسمالية ونظرية المضاربة وخصائص كل منهما وكيفية اختيار 

محافظ االستثمار بكفاءة.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102المحاسبة اإلدارية34321

اإلدارية يف  القرارات  والرقابة التخاذ  التخطيط  المالية يف  البيانات  استخدام  المتبعة يف  واألساليب  المبادئ  المساق  يتضمن هذا 

مختلف المستويات اإلدارية، وتناقش المادة تصنيفات التكاليف وتحليل عالقة التكلفة واحلجم والربح، وإعداد الموازنة، والتكاليف 

المالئمة للقرارات اإلدارية، واستخدام المعلومات المحاسبية يف اتخاذ قرارات االستثمار الرأسمايل.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34227تدقيق احلسابات )2(34324

يتضمن هذا المساق تدقيق احلسابات وفقا لمعايري التدقيق الدولية، وتشمل تقييم مخاطر العميل ونظام الرقابة الداخلية لديه، 

كما تشمل تقييم مخاطر االحتيال المايل ومخاطر استخدام التكنولوجيا عند العميل وتشمل أنواع إجراءات واختبارات التدقيق 

التفصيلية واختبارات الرقابة واإلجراءات التحليلية واإلجراءات اخلتامية وتصميم برنامج تدقيق متكامل والمعاينة يف التدقيق.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34321محاسبة التكاليف 34326

التكاليف يف الرشكات الصناعية، ونظام محاسبة أوامر التشغيل، ونظام محاسبة تكلفة  يتضمن هذا المساق مفاهيم محاسبة 

المراحل، ونظام محاسبة تكلفة األنشطة توزيع تكاليف دوائر اخلدمات عىل الدوائر اإلنتاجية ونظام محاسبة التكاليف المعيارية 

وتحليل االنحرافات.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34102محاسبة الرضائب 34332

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بالمفاهيم الرضيبية وأسس احتساب الرضيبة كما تتناول قانون رضيبة الدخل المطبق يف 

األردن من الناحية المحاسبية والقانونية الحتساب الرضائب عىل المكلفني األفراد والرشكات، كما تغطي المادة معيار المحاسبة 

الدويل رقم 12 اخلاص برضيبة الدخل.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34307نظرية محاسبية 34414

اليت  المواضيع  المحاسبة، ومن  العلمي يف  والبحث  والترشيع  الفكر  ناحية مداخل  المحاسبية من  النظرية  المساق  يتضمن هذا 

المجتمع  يف  المحاسبة  ودور  المحاسيب  القياس  وأساليب  المحاسيب  والترشيع  للمحاسبة  المفاهيمي  اإلطار  المادة  تغطيها 

ونظريات اختيار الممارسات المحاسبية وعالقة المعلومات المحاسبية مع متغريات السوق المالية.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34313محاسبة دولية 34415

هذه  وأشكال  الدول  بني  المحاسبية  االختالفات  أسباب  أبرز  تستعرض  حيث  دويل،  إطار  يف  المحاسبة  المساق  هذا  يتضمن 

االختالفات وجهود توحيد الممارسات المحاسبية عالمياً كما تغطي المادة المعاجلة المحاسبية وفقاً لمعايري المحاسبة الدولية لعدد 

من األمور المحاسبية غري المغطاة يف المواد األخرى.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34205قضايا محاسبية معارصة34419

يتضمن هذا المساق عددًا من القضايا المعارصة يف المحاسبة واليت هي غري مشمولة يف مواد التخصص األخرى.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34205المحاسبة اجلنائية34430

يتضمن هذا المساق تدقيق احلسابات الهادف إىل كشف االحتيال، وتغطي المادة أساليب االحتيال المايل المتضمن كل من تزوير 

القوائم المالية وسوء استخدام األصول واالحتيال المايل اإللكرتوين، كما تتضمن أساليب كشف االحتيال المايل وأساليب الوقاية 

من حدوثه يف الرشكات.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34227نظم المعلومات المحاسبية 34432

يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية حيث تتناول تصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية، 

ومفاهيم قواعد البيانات، وتكنولوجيا أنظمة الرقابة الداخلية وأمن وحماية نظم المعلومات المحاسبية.

 عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34102محاسبة إسالمية34437

يغطي هذا المساق معايري المحاسبة والتدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. كما وغطي 

المساق المعاجلة المحاسبية إلجراءات التمويل اإلسالمي واإلبالغ المايل والقوائم المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد   مصارف إسالمية34438

التمويل اإلسالمي والمصارف اإلسالمية وتعليمات الرشيعة اإلسالمية حول ذلك، وهيئة اإلرشاف  المساق مفهوم  يغطي هذا 

أساليب  ويغطي  التقليدية،  والمصارف  اإلسالمية  المصارف  بني  االختالف  المساق  يغطي  كما  اإلسالمية،  المصارف  يف  الرشعي 

التمويل اإلسالمي يف عقود المضاربة والمشاركة واإلجارة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34432تطبيقات محاسبية باستخدام احلاسوب34439
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يتضمن هذا المساق تدريب الطلبة عىل استخدام برامج محاسبية عىل احلاسوب. يتضمن هذا المساق عىل دراسة النظم المحاسبية 

بالزبائن  اخلاصة  العمليات  احلسابات،  )شجرة  وتجارية  خدمية  جديدة(  رشكة  فتح  التالية:  المواضيع  يغطي  بحيث  المحوسبة 

وبالموردين، عمليات البنوك، البضاعة، الموظفني، الرواتب، واستخراج التقارير المالية. تدرس هذه المادة بمخترب وتغطي اجلزأين 

اكسل يف حل  مايكروسوفت  وبرنامج   ERP وبرنامج  Quick book برنامج   استعمال  المساق  يتضمن  كما  والتطبيقي.  النظري 

واحتساب  المالية  القوائم  وتحليل  العمل  ورقة  إعداد  يتناول  حيث  باألعمال  المتعلقة  والمشاكل  العملية  المحاسبية  المشاكل 

االستهالك وإطفاء القروض والسندات والموازنات التخطيطية والقيمة احلالية والمستقبلية ومخصص الديون المشكوك فيها.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: إنهاء 99 ساعة معتمدةمرشوع التخرج34499 

تقوم مجموعات من الطلبة بتنفيذ أبحاث علمية أو خطط أعمال تحت إرشاف عضو هيئة تدريس، حيث يختار الطلبة موضوعاً 

للمرشوع ويناقشون اإلطار النظري والدراسات السابقة حوله ثم يجمعون البيانات ويحللونها ويناقشون أسباب نتائج دراساتهم 

وما يرتتب عىل هذه النتائج ويف نهاية الفصل يتم عمل مناقشة للبحث من قبل جلنة من أعضاء هيئة التدريس.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 36101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال36232

يغطي مساق األعمال اإللكرتونية المواضيع التالية: مصطلحات ومفاهيم التجارة اإللكرتونية، نماذج األعمال. بناء مواقع التجارة 

التجارة اإللكرتونية، حلول  لغايات  الربمجيات  التكنولوجية. تكنولوجيا  التحتية  البيئة  اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت: مقدمة إىل 

التخطيط،  والعمليات مثل  احللول  تكامل  المعلومات.  أمن  الدفع، قضايا  التوسع، طرق  قابلية  احللول،  البيانات، موثوقية  لقواعد 

من  تمكنه  إلظهار  الفصل  نهاية  يف  مرشوع  عمل  الطالب  من  ويطلب  واالجتماعية.  القانونية  العواقب  الزتويد،  الزبائن،  عالقات 

المفاهيم اليت تمت معاجلتها يف المادة.
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رقم المادة
متطلبات اجلامعة 27 ساعة معتمدة

المتطلب السابق/ *مزتامنس متطلب جامعه إجباري 18 ساعة

-0مهارات احلاسوب )استدرايك( 11100

-0مهارات االتصال باللغة العربية )استدرايك( 31021

-0مهارات االتصال باللغة االنجلزيية )استدرايك( 31022

331021مهارات االتصال باللغة العربية 31112

331022مهارات االتصال باللغة االنجلزيية 31122

-3الرتبية الوطنية 31151

-0القيادة والمسؤولية المجتمعية 31160

-3العلوم العسكرية 31251

3الريادة واالبتكار 31254

-3المهارات احلياتية 31374

متطلب جامعه اختياري 9 ساعات

-3تاريخ العلم 20251

-3الرياضة والصحة 31100

-3اللغات األجنبية 31130

-3احلضارة العربية اإلسالمية 31152

331112األدب العريب 31211

-3احلوكمة والتنمية 31252

-3حقوق اإلنسان 31260

-3مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد 31261

-3مقدمة يف علم النفس 31264

-3التنمية والبيئة 31272

-3أساليب البحث العلمي 31311

-3قضايا معارصة يف الوطن العريب 31351

-3القدس: واقعاً وتاريخاً 31352

-3الفلسفة والتفكري الناقد 31362

متطلب كلية إجباري 24 ساعة

-3رياضيات لألعمال 20131

-3طرق اإلحصاء لألعمال 20235

-3مبادئ اإلدارة 33101

برنامج البكالوريوس يف إدارة األعمال

تأســس برنامــج بكالوريوس إدارة األعمال يف مطلع العــام اجلامعي 2009/2010، حيث صمم برنامجه وفق أحدث المتطلبات 

األكاديميــة والعلمية والتكنولوجية اليت تشــمل مجاالت معرفيــة ومهارات متعددة تتالءم ومتطلبات التعليم وبرامج التنمية، 

من أجل رفد سوق العمل األردين بكفاءات ومهارات عالية ولمواكبة التغريات والمستجدات اليت تطرأ محلياً ودولياً يف مجال 

إدارة األعمال، األمر الذي سيؤدي بدوره إىل تحقيق األهداف االقتصادية والتنموية للمجتمع األردين.

يهدف تخصص إدارة األعمال إىل تطبيق الرؤية العامة جلامعة األمرية ســمية للتكنولوجيا، ويســعى إىل تقديم التعليم بأفضل 

جــودة يف جميــع مواضيع األعمال وذلك لتطوير التعليم باســتمرار من خالل تضمني أحــدث البحوث يف مجال األعمال لتوفري 

فرص العمل المناسبة خلرييج إدارة األعمال وتمكينهم من المنافسة يف النطاق األكاديمي.

متطلبات التخرج يف القسم 

إضافة إىل متطلبات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، يتعني عىل الطالب اجتياز )81( ســاعة دراســية معتمدة بنجاح موزعة كالتايل: 

)66( ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية، و)15( ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجني

مختلف الوظائف اإلدارية، مثل: الموارد البرشية، إدارة العمليات، إدارة اجلودة، إدارة األعمال الصغرية، برامج التنمية، التخطيط، 

مدير عالقات عامة، مدير إنتاج، مدير مبيعات، إدارة األعمال التجارية. مجال التعليم والدراسات اإلدارية.

مــرشف إداري، مديــر اخلدمــات العامــة، باحث وأخصايئ التطويــر اإلداري، باحث وأخصايئ التخطيــط والمزيانية، مفتش إداري، 

مراقــب شــؤون الموظفــني، مدقــق شــؤون الموظفني، باحــث وأخصايئ شــؤون الموظفني، باحــث وأخصــايئ التدريب، مدقق 

المناقصات، أمني مستودعات، مدقق مشرتيات، مرشف مخازن، القيام بأعمال االستشارات يف القطاع اخلاص.
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333101إدارة األعمال اإلسالمية 33207

320235تحليل البيانات 33215

-3إدارة االستثمار 33238

333101التنمية والتطوير اإلداري 33247

-3إدارة اإلبداع واالبتكار 33326

333101إدارة اخلدمات 33330

333209إدارة المعرفة 33336

334101تحليل مايل 33337

-3اقتصاد إداري 33342

333313إدارة المخاطر 33400

333101إدارة المشرتيات والمخازن 33432

333209إدارة التفاوض وحل الزناعات 33434

334101مبادئ المحاسبة )2( 34102

333101اإلدارة المالية 34216

333103أعمال مرصفية 34314

335101إدارة التسويق 35219

36101, 335101قنوات التوزيع والوسائل اإللكرتونية 35314

إنهاء 60 ساعة معتمدة3التسويق الدويل 35409

36331 ERP 3نظم تخطيط موارد المؤسسات-

-3اقتصاد جزيئ 33103

-3مبادئ المحاسبة )1( 34101

-3مبادئ التسويق 35101

-3نظم المعلومات اإلدارية 36101

-3تطبيقات حاسوبية يف األعمال 36111

متطلب قسم إجباري 66 ساعة

333101السلوك التنظيمي 33203

333103االقتصاد الكيل 33204

333101مهارات االتصال اإلداري 33209

320131بحوث العمليات لألعمال 33212

333101اإلدارة اللوجستية 33218

333203أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309

333212إدارة اإلنتاج والعمليات 33313

333203إدارة اجلودة 33317

333209إدارة العالقات العامة 33331

إنهاء 90 ساعة معتمدة3اإلدارة االسرتاتيجية 33404

333203إدارة الموارد البرشية 33405

333313إدارة التغيري والتطوير 33408

333317موضوعات إدارية معارصة 33409

333404إدارة األعمال الدولية 33435

333313إدارة المشاريع 33439

إنهاء 99 ساعة معتمدة3ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445

إنهاء 100 ساعة معتمدة3مرشوع التخرج 33499

334101مبادئ التمويل 34115

334101المحاسبة اإلدارية 34321

333101إدارة المبيعات 35218

336101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال 36232

336101نظم دعم القرارات 36334

متطلب قسم اختياري 15 ساعة

333101نظرية المنظمة 33202

34101, 333101التخطيط والرقابة المالية 33205
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وصف المواد

عدد الساعات: 0متطلب سابق: ال يوجدمهارات حاسوب )استدرايك(11100

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة. يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية 

الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات  يف احلاسوب، وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل 

الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية. باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين 

وتصفح الشبكة العنكبوتية. يف نهاية هذا المقرر، من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز 

المهام اليومية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدتاريخ العلم20251

فلسفة  الطبيعة،  لعلم  تحقيب معريف  المتوسط،  الطبيعة يف حوض  لعلم  تحقيب حضاري  العلم،  تاريخ  أهمية  العلوم،  تصنيف 

كبلر،  غلربت،  تايكو  كوبرنيكوس،  الكربى:  العلمية  الثورة  العريب،  الفلك  علم  اليوناين،  الفلك  علم  الكوين،  أرسطو  نظام  الطبيعة، 

غاليليو، ديكارت، نيوتن.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية )استدرايك(31021

األدبية  النصوص  من  مجموعة  طريق  عن  العربية،  اللغة  أساسيات  يف  المعرفية  الطالب  قدرات  تنمية  إىل  المساق  هذا  يهدف 

اإلمالء  يف  قضايا  مثل  الكتابة  بمهارة  تتعلق  وأخرى  المبسطة،  النحوية  القضايا  بعض  تشمل  متنوعة  مفردات  تليها  المختارة، 

والرتقيم واستعمال المعجم العريب، اليت تمّهد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة 

العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة االنجلزيية )استدرايك(31022

قراءة  من  الطالب  تمكني  وإىل  والمحادثة(،  والكتابة  والقراءة  )االستماع  للغة  األربعة  المهارات  تطوير  إىل  المساق  هذا  يهدف 

الرئيسية.  لألفكار  القراءة  قبل  والتنبؤ  السياق  من  الكلمة  معىن  تخمني  وكذلك  اخلاصة  بلغتهم  وتلخيصها  المختلفة  النصوص 

»وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكناً باللغة اإلنجلزيية، يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل 

أما فيما  المحادثة«.  عند  أخطاء  التحدث من دون  وبالتايل  كتابة جمل صحيحة  الطالب من  بدورها تمكن  واليت  القواعد  دروس 

يتعلق بالمفردات، سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرياضة والصحة31100

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام، كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها 

أجهزة  الريايض عىل  النشاط  تأثري  إىل  المساق  المعارصة. ويتعرض  الرياضية  الرتبية  إىل ميادين وأقسام  التارييخ، ويشري كذلك 

البدنية وعنارصها المختلفة، ويبني المساق العديد من  اللياقة  اجلسم المختلفة. ويتناول تركيب جسم اإلنسان، كذلك يشري إىل 

االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة، ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية 

ووظائفها جلسم اإلنسان، كما يتناول المساق اهم اإلصابات الرياضية وأعراضها. وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل 

السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.
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عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية31112

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية )القراءة، والكتابة، واالستماع، والمحادثة(، ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات 

من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، واستيعاب المسموع وفهمه، 

وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية، وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية31122

الطالب  يحسن  الممارسة  خالل  ومن  والمحادثة(،  واالستماع،  والكتابة،  )القراءة،  اإلنجلزيية  اللغة  مهارات  المقرر  هذا  يتناول 

استخدام  من  الطلبة  تمكني  إىل  المحادثة  مهارة  وتهدف  األكاديمية،  المجاالت  يف  بها  والتواصل  االنجلزيية  للغة  استخدامهم 

المهارات الشفوية وتحسني اللفظ، وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى 

الطلبة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداللغات األجنبية31130

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل 

للناطقني بها، وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية، وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية. 

وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.

الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت  الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم  النظرية  المبادئ  كما يغطي هذا المساق بعض 

العربية إىل  العملية يف الرتجمة من  بالمهارات  الطلبة  النصوص المرتجمة، يهدف هذا المساق لزتويد  يواجها المرتجمون وتحليل 

اإلنجلزيية والعكس، وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل 

السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة، اخل...

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرتبية الوطنية31151

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكاناً )جغرافياً( وزماناً )تاريخياً( وإنساناً )مجتمعياً(. وإىل تنشئة الشباب عىل 

مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل: ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضاً 

المختلفة  بأدوارهم  للقيام  وإعدادهم  الطلبة  تأهيل  وإىل  الوطنية:  الوحدة  إطار  والتنوع يف ظل  التعددية  واحرتام  ونظاماً  وشعباً 

الصاحلة،  المواطنة  وقيم  المسؤولية  بحس  متحلني  الشاملة،  الوطنية  التنمية  ومشاركني يف مسرية  داعمني  أردنيني  كمواطنني 

وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلضارة العربية اإلسالمية31152

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتداداً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ 

مساق  وينطلق  اإلسالمي،  العريب  للمجتمع  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية  اإليمانية  األصول  من  وتستمد  وحضارتهم،  العرب 

المجاالت  العرب يف  السمحاء، وتراث  العقيدة اإلسالمية  العربية اإلسالمية وعىل رأسها  الثوابت  العربية اإلسالمية من  احلضارة 

المختلفة وتاريخهم عرب العصور. 

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدالقيادة والمسؤولية المجتمعية31160

يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة، والقيادة األخالقية، واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً. عالوة 

عىل ذلك، تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخصًيا ومهنًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم 

لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 31111األدب العريب31211

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية. قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة 

والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل: األدب، النص، الذوق، النقد وعىل اخلطوات األساسية 

يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة 

نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة، وتحليلها وتفسريها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد العلوم العسكرية31251

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية/ اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ 

من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن 

الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلوكمة والتنمية31252

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية، وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات 

السياسية  وأبعاده  ونشأته  الرشيد  احلكم  لمفهوم  النظري  اإلطار  عىل  الضوء  المساق  مفردات  تُسلط  حيث  الدولة،  يف  التنمية 

واالقتصادية واإلدارية والثقافية، ومعايريه ومؤرشاته المختلفة، إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها، وأنواعها وأبعادها، مع الرتكزي 

عىل مؤرشات التنمية المستدامة.

كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة، وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى 

طويل األجل، ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة، من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية، ودور 

المدين(،  المجتمع  اخلاص  القطاع  )الدولة،  الثالثة  لمكوناته  التكاملية  واألدوار  الرشيد،  باحلكم  المرتبطة  والمبادئ  القيم  منظومة 

إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق 

االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية، ويف الدول المتقدمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالريادة واالبتكار31254

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي، واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس. كما يركز عىل 

دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال. ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم 

والمعتقدات بالنشاط الريادي، كذلك إدارة المخاطر، وخطوات تطوير منتج جديد، وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال 

الريادية اجلديدة. يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد. سيقوم المساق بزتويد الطلبة 

بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي. وسيتم الرتكزي عىل األعمال 

الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد حقوق اإلنسان31260
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يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها، وُيركز عىل التطور التارييخ 

حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها، بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

الوطنية  والترشيعات  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  المواثيق  خالل  من  اإلنسان  حقوق  ضمانات  تناول  إىل  إضافة  والثقافية، 

وآليات حماية هذه احلقوق، وُيسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه، خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، كما 

ُيعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان، مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.    

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم السياسة واالقتصاد31261

الرتكزي  وذلك من خالل  بينهما،  المتبادل  والتأثري  التأثر  واالقتصاد، وعالقة  السياسة  لعلم  األساسية  المفاهيم  المساق  يتضمن 

عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية، والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى، حيث تسلط مفردات المساق 

الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص، ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي، إضافة إىل 

مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطاً حلل المشكلة االقتصادية. كما يهتم 

المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها، واأليدولوجيات والنظريات اليت 

تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم النفس31264

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه. كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه 

والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة. ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع. ويركز المساق عىل 

طبيعة التعلم ونظرياته. كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه. كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها 

وقياسها. كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.   

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالتنمية والبيئة31272

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل: تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة )الموارد الطبيعية، خدمات 

النظام البييئ( والتنمية، االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة، تحليل التنمية المستدامة والمنهج 

لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية.، كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها، 

المستدامة عىل مستقبل  التنمية  البييئ، ودور  إنقاذ األرض من االنهيار  الرئيسية.، طرق  القضايا  كما يقدم مقدمة شاملة جلميع 

البرشية. 

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدأساليب البحث العلمي 31311

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه، والتعريف بالبحث وطبيعته، وأنواعه، وعنارصه، وخطواته، وأساسيات البحث العلمي 

وأدوات جمع البيانات، واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها، SPSS، وكتابة النتائج والتوصيات، إضافة إىل استخدام 

المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق، إضافة إىل كيفية إعداد التقارير، بأنواعها، وكتابتها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدقضايا معارصة يف الوطن العريب31351

يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين. 

حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب 

ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب، وظهور األفكار القومية 

وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالقدس: واقعاً وتاريخا31352ً

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية: إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب 

اإلسالمي، وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين. 

والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة 

ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب، ورضورة 

معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية، والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة 

الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالفلسفة والتفكري الناقد31362

الناقد من خالل  التفكري  التفكري، متضمنا  الطالب مهارات  وإكساب  الفلسفي،  والفهم  النظري  العقل  بناء  إىل  المقرر  يهدف هذا 

تعريف الطالب بأسس  التفكري  الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي، باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم 

وجرائيته، وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية، وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا 

عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به، باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص  العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف 

احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء  عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالمهارات احلياتية31374

المستوى الشخيص والمهين يف عرص  المهارات األساسية عىل  الطالب عىل استكشاف وتطوير  المساق إىل مساعدة  يهدف هذا 

اإلنرتنت، من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي/اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية 

لمختلف المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال. ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية: مهارات التعلم، مهارات 

القراءة والكتابة، والمهارات احلياتية. وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول 

لسوق العمل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدرياضيات لألعمال20131

وقواعدها،  المشتقات  واللوغاريتمية،  واألسية  الرتبيعية  االقرتانات  والمستقيمات،  المنحنيات  اخلطية،  والمتباينات  المعادالت 

مشتقات االقرتانات األسية واللوغارتمية، مشتقة رضب وقسمة اقرتانني، قاعدة السلسلة، المشتقات الضمنية، المعدالت المرتبطة 

بالزمن، مرونة الطلب، التحليل احلدي يف األعمال واالقتصاد، القيم احلرجة، القيم القصوى المحلية، التقعر واالنعطاف، التكامالت 

المحدودة وغري المحدودة، الكامل بالتعويض وباألجزاء، تطبيقات التكامل يف األعمال، االقرتانات بعدة متغريات، المشتقات اجلزئية، 

القيم القصوى لالقرتانات بمتغريين وتطبيقاتها يف األعمال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد طرق اإلحصاء لألعمال20235
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تمثيل  االحتمالية،  اجلداول  البيانات،  تنظيم  المتغريات،  والعينات،  اإلحصائية  والمجتمعات  البيانات،  أنواع  اإلحصاء:  يف  مقدمة 

البيانات: الرسومات البيانية والرسم االنتشاري؛ اإلحصاء الوصفي : مقاييس الزنعة المركزية، مقاييس التشتت، اإلرباعيات، التناظر 

وااللتواء؛ مبادئ االحتماالت: االحتمال المرشوط، احلوادث المستقلة؛التوزيعات االحتمالية المنفصلة: توزيع ثنايئ احلد؛ التوزيعات 

σ معلومة(، تقدير  الثقة: تقدير الوسط احلسايب )االنحراف المعياري  العينة؛ فرتات  التوزيع الطبيعي، توزيع  االحتمالية المتصلة: 

 σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط  فرضية  اختبار  الفرضيات:  اختبار  معلومة(.  غري   σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط 

معلومة(، اختبار فرضية الوسط احلسايب )االنحراف المعياري σ غري معلومة(، اختبار فرضية التباين: اختبار الطريق الواحد..

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد مبادئ اإلدارة33101

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية اإلدارة، ومراحل تطورها ومدارسها الفكرية المختلفة، وتطور الفكر اإلداري المعارص، 

تشمل  واليت  األعمال  منشآت  يف  المدير  قبل  من  ممارستها  وكيفية  اإلدارية  والوظائف  اإلداري،  القرار  اتخاذ  عملية  وخطوات 

التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والتحفزي، واالتصال، والرقابة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ محاسبة )1(34101

يتضمن هذا المساق تعريف علم المحاسبة. النظام المحاسيب وعنارصه األساسية. نظام القيد المزدوج. العمليات المتعلقة برأس 

المال. العمليات النقدية. عمليات البضاعة. الذمم المدينة، وإعداد مزيان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ التسويق35101

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق، وتطور الفكر التسويقي، والبيئة التسويقية، وسلوك المستهلك النهايئ، وسلوك 

المختلفة  التسويقية  للوظائف  توضيح  يتضمن  كما  اخلدمات،  التسويق، وتسويق  وبحوث  األسواق،  وتجزئة  الصناعي،  المشرتي 

المرتبطة بعنارص المزيج التسويقي )المنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(، إضافة إىل التعريف بمفهوم التسويق الدويل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدنظم المعلومات اإلدارية36101

المعلومات  نظم  تطبيقات  واستعماالتها،  المعلومات  نظم  نوعية  ومكوناتها،  المعلومات  نظم  إىل  مقدمة  المساق  هذا  يغطي 

وهيكلتها، مراحل نظم المعلومات وأطوارها )بحث، تصميم، تطوير، تجربة، تطبيق، توثيق(، قواعد البيانات، الشبكات واستخدامات 

تكنولوجيا المعلومات يف األعمال اإلدارية )التمويل، المحاسبة، التسويق(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق : ال يوجدتطبيقات حاسوبية يف األعمال36111

يتناول هذا المساق المهارات األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات واالتصاالت اليت يحتاجها رجل األعمال حيث يتعرف الطالب 

عن قرب عىل تطبيقات المكتبية واالتصاالت اليت تتوفر يف مؤسسات ورشكات قطاع األعمال وكيفية التعامل مع هذه التطبيقات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101نظرية المنظمة 33202

وأشكاله،  ومحدداته،  وأبعاده،  التنظيم،  وأهداف  بأساسيات  والتعريف  بيئتها،  وعنارص  بالمنظمة  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

وإبراز التنظيم كوسيلة لتحقيق الفعالية يف منظمات األعمال، وباإلضافة إىل  التعرف عىل تطور نظرية المنظمة ومفاهيمها احلديثة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 السلوك التنظيمي 33203 

هذه  وأنماط  المنظمة  داخل  واجلماعات  األفراد  لسلوكيات  الفهم  وتعميق  السلوك،  بمفهوم  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

السلوكيات والعوامل والمؤثرات الذاتية مثل اإلدراك، واالتجاهات الشخصية والقيم، والتعليم، وضغوط العمل، واإلحباط وفعالية 

البعد اجلماعي، والهيكل التنظيمي واالتصال، والقيادة واحلفز وتعديل السلوك، باإلضافة إىل دراسة العوامل البيئية وأثرها يف سلوك 

وأداء العاملني يف المنظمة .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103اقتصاد كيل 33204

تتضمن هذه المادة االقتصاد ككل، بما يف ذلك قياس وتحديد الطلب الكيل والعرض الكيل، والدخل القومي، والتضخم، والبطالة، 

كما يتضمن موضوعات أخرى كالتجارة الدولية، والنمو االقتصادي، ودورات األعمال، والسياسة المالية، والسياسة النقدية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 و 34101 التخطيط والرقابة المالية 33205 

تتناول هذه المادة أساليب التخطيط والرقابة المالية عىل مستوى مؤسسات القطاع اخلاص، فتشمل النوايح االتية من التخطيط 

القصري  المدى  عىل  النقد  من  المنشأة  احتياجات  وتقدير  التقديرية،  النقدية  الموازنة  فيها  بما  للسيولة  التخطيط  نماذج  المايل: 

التقديرية، والتخطيط  نتائج األعمال  التقديرية، باإلضافة إىل قائمة  الموازنات  للربحية، وإعداد  والمتوسط والطويل، والتخطيط 

لتحسني الربحية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة األعمال اإلسالمية33207 

يتضمن هذا المساق تعريف الطالب بمفهوم اإلدارة اإلسالمية وطبيعتها ونشأتها وتطورها التارييخ، وفهم مبادئها وتطبيقاتها، 

المفاهيم  المساق  يوضح  كما  مقارن.  إسالمي  منظور  من  وذلك  التقليدية  اإلدارة  يف  الرئيسية  المواضيع  دراسة  أيضاً  ويشمل 

والمشاكل والفرص اليت تواجهها اإلدارة اإلسالمية يف البيئات التنافسية واالقتصادية والترشيعية واالجتماعية والعالمية المختلفة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 مهارات االتصال اإلداري 33209 

يتضمن هذا المساق مفهوم وأهمية االتصاالت اإلدارية لمنظمات األعمال، وتوفري نظام اتصاالت فعال يساهم يف إنجاز وظائف 

المدير يف المنظمة وذلك من خالل التأكيد عىل النظرية والتطبيق يف مجال االتصاالت اإلدارية وتطوير مهارات العاملني يف كيفية 

استخدام وتوظيف االتصاالت يف مجال األعمال، إضافة إىل التأكيد عىل مهارات االتصال الكتابية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 20131  بحوث العمليات لألعمال 33212 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم بحوث العمليات وتاريخ نشأتها وأنواعها وكيفية االستفادة منها، وتكوين نماذجها وإنشائها، 

المشكالت،  حلول  وأسلوب   - المقابل  النموذج   – السمبلكس   – البياين  كالرسم  فيها  المستخدمة  واألساليب  اخلطية  والربمجة 

كالتوزيع والنقل والتعيني، ونظرية القرارات وكيفية تكوين مصفوفة القرارات، واتخاذ القرارات يف حالة المخاطرة والرصاع، وتحليل 

شبكات األعمال .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 20235 تحليل البيانات 33215 

يتضمن هذا المساق استخراج واستخدام وتحليل البيانات وذلك بغرض تحسني العمليات الداخلية وفهم العمالء وسلسلة التوريد، 

يتعلم مجموعة  أن  الطالب  يتوقع من  القرارات، حيث  الالزمة التخاذ  البيانات  لمفاهيم وأساليب تحليل  المساق مقدمة  يوفر هذا 

شاملة من المهارات واألدوات التقنية بما يف ذلك كيفية تصميم وبناء واختبار واستخدام جداول البيانات لتحليل األعمال، إضافة إىل 

فهم استخدام تحليل بيانات األعمال للتنبؤ واحلصول واحلفاظ عىل مزية تنافسية .
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عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 اإلدارة اللوجستية33218 

يرشح هذا المساق مفهوم اإلدارة اللوجستية بشكل عام واألنشطة الرئيسية واألدوار اخلدمية اللوجستية يف أي مؤسسة )خدمات/

تصنيع( كأنماط مختلفة من النقل،ويشمل التعريف بالمخازن والتخزين، التغليف الصناعي، التعامل مع المواد، مراقبة المخزون، 

الوفاء بالطلب، التنبؤ بالطلب، اإلنتاج التخطيط/اجلدولة، المشرتيات، خدمة العمالء، موقع المنظمة، مناولة البضائع المرتجعة، دعم 

النفايات واخلردة، وكذلك قيمتها بالنسبة للعميل. عالوة عىل ذلك، يقدم هذا المساق اإلدارة  قطع الغيار واخلدمات، التخلص من 

الفعالة لسالسل التوريد، مع األخذ بعني االعتبار كل من التكلفة وخدمة العمالء مثل العالقة بني اخلدمات اللوجستية والتسويق 

واإلنتاج وعمليات البيع.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد إدارة االستثمار 33238 

وأدواته  والمستقبيل  الفوري  والمايل  احلقيقي  االستثمار  مجاالت  بيان  مع  بالتفصيل  االستثماري  القرار  المادة  هذه  تتناول 

وعوائده ومخاطره والمبادلة بني عوائده ومخاطره وحساب السعر العادل ألدوات االستثمار المايل مع لمحة عن تكوين المحافظ 

تمويل  مصادر  يف  كذلك  المادة  وتبحث  االستثمار.  مؤسسات  بعض  وعن  وإدارتها  وعوائدها  مخاطرها  وقياس  االستثمارية 

االستثمارات وتكاليف هذه المصادر وطرق تقييم بدائل االستثمار احلقيقي.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101التنمية والتطوير اإلداري 33247 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم التنمية اإلدارية وارتباطاتها وعنارصها كجزء من عملية التطوير الشاملة المتكاملة والمتوازنة 

وذلك من خالل عملية  تحليل الواقع اإلداري والتنظيمي لمؤسسات األعمال، والسياسة العامة، واالسرتاتيجيات وآلية ربط مختلف 

عنارص التنمية يف إطار التدخالت المقرتحة لمعاجلة الواقع واالرتقاء بالقدرة التنظيمية عىل معاجلة الواقع .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33203 أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية، وتاريخها، ومناهج دراستها، وقياس األداء االجتماعي والمسؤولية 

أخالقيات  ومداخل  لنظريات  التارييخ  والتطور  فيها،  األساسية  والمشكالت  الدولية  للرشكات  األعمال  وأخالقيات  االجتماعية 

األعمال، والقضايا المهمة يف أخالقيات األعمال، إىل جانب المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة والمسؤولية البيئية وأخالقيات 

المهنة، والشفافية، واحلاكمية، مع عرض ألخالقيات اإلدارة يف بعض التجارب اإلدارية .

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 33212 إدارة اإلنتاج والعمليات 33313 

بها، وتطورها  المناطة  للمنظمات، واألهداف واألهمية  العمليات  والعمليات، ونظام  اإلنتاج  بإدارة  التعريف  المساق  يتضمن هذا 

التارييخ والوظائف المحددة لها، باإلضافة إىل معايري  األداء اخلاصة بها، والعوامل المؤثرة عىل العملية اإلنتاجية والنوعية، والنظرة 

الشمولية لها، ودورها االسرتاتييج، إضافة إىل االتجاهات احلديثة يف إدارة اإلنتاج والعمليات، وأهمية تخطيط اإلنتاج يف ظل اإلنتاج 

المتدفق ويف ظل اإلنتاج بالدفعات، ووسائل التخطيط قصري المدى يف الرشكات الصناعية، وتخطيط وجدولة المرشوعات الصناعية 

والرقابة عىل اإلنتاج والعمليات .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33203 إدارة اجلودة 33317 

يتضمن هذا المساق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومقوماتها، ومقومات تطبيق إدارة اجلودة يف المؤسسات ووسائل التغلب عليها 

ويتضمن أيضاً اجلودة الشاملة كمدخل لتحسني األداء يف المؤسسات، وإدارة األداء المتوازن وتطبيقاته وبطاقات األداء المتوازن، 

وإدارة التغيري والتعامل مع مقاومة التغيري وسبل إنجاح مبادرات التطوير والتغيري يف المؤسسة )تطبيقات عملية(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد إدارة اإلبداع واالبتكار 33326 

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلبداع واالبتكار وكيف يمكن تسهيل إدارتهما يف اإلطار النظري باإلضافة إىل التطبيقات العملية يف 

تعزيز اإلبداع واالبتكار يف مكان العمل،حيث من المتوقع أن يلعب الطالب دوراً نشطاً يف التعلم من خالل األنشطة والمناقشات 

الصفية حول االبتكارات احلقيقية أو المخطط لها يف المنظمات .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة اخلدمات 33330 

والتجهزيات  وأنواعها، ومتطلباتها،  للمؤسسات،  الممزية  المؤسسية، واخلصائص  اخلدمات  بأهمية  التعريف  المساق  يتضمن هذا 

القطاعات  تواجه  اليت  المعارصة  القضايا  وبعض  وتنظيمها،  وإدارتها  ووظائفها،  المؤسسات،  هذه  إدارة  تواجه  اليت  والمشاكل 

اخلدمية، كقضية تصاعد التكلفة، واجلودة، والمنافسة، والتسويق.

عدد الساعات: 3  متطلب سابق: 33209إدارة العالقات العامة 33331 

يتضمن هذا المساق التعريف بالمفاهيم األساسية للعالقات العامة والمبادئ واألهداف والوظائف اليت تشملها وكيفية تنظيمها، 

ويتضمن أيضاَ التعريف بالدعامات األساسية إلدارة العالقات العامة الناجحة ضمن طبيعة عمل المنظمة مع التأكيد عىل عالقتها 

بالتسويق، وأساليب االتصال بجماهري المنظمة، ومجاالت عملها سواء عىل مستوى تطوير إدارة عالقات األفراد داخل المنظمة، أو 

مع اجلماهري اخلارجية للمنظمة، للتمكن من استخدام وتطبيق بحوث العالقات لقياس الرأي العام باتجاه جماهري المنظمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33209 إدارة المعرفة 33336 

داخل  وتنميتها  المعرفة  بإدارة  الرتكزي عىل مواضيع خاصة  مع  المعرفة  إدارة  والمداخل يف حقل  النظريات  المساق  يتضمن هذا 

المنظمة وأهميتها يف تحسني األداء التنظيمي واجلماعي والفردي، وكيفية استخدام المعرفة وقياسها ومجاالت االستفادة منها، 

وتأثري تكنولوجيا االتصاالت واإلنرتنت يف هذا المجال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101 تحليل مايل 33337 

المالية،  والرقابة  التحليل،  أساليب  ويشمل  المنظمة،  إنجاز  لتقييم  واستخداماتها  المالية  البيانات  تحليل  المساق  هذا  يتضمن 

والقيمة االقتصادية، وطرق تحديدها وعالقة التحليل المايل بأسعار أسهم المنظمة يف سوق األوراق المالية، والتنبؤ بالفشل المايل، 

والتحليل المايل يف المؤسسات المالية وخاصة البنوك.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد اقتصاد إداري 33342 

يتضمن هذا المساق التعريف باألدوات والتقنيات الالزمة التخاذ قرارات اقتصادية فعالة يف ظل ظروف المخاطرة وعدم اليقني، 

والتأكيد عىل القرارات المتعلقة بالتسعري والطلب والتكاليف ومعايري اتخاذ القرارات واإلجراءات ونظرية الطلب والتكلفة والتقدير 

ونظرية التسعري والممارسة بما يف ذلك تحديد المواقع السعرية، وتسعري المنتجات اجلديدة والعروض التنافسية وعروض األسعار.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33313 إدارة المخاطر 33400 
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يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة المخاطر وأنواعها وتطورها التارييخ، ومفهوم عدم التأكد ومستوياته؛ وتحليل وتحديد 

مؤرشات المخاطر وأساليب قياسها، ودراسة الوسائل التقليدية واحلديثة يف إدارة المخاطر، والسيطرة عليها يف األمدين القصري 

والطويل.

عدد الساعات: 3إنهاء 90 ساعة معتمدة اإلدارة االسرتاتيجية 33404 

يتضمن هذا المساق مفاهيم وأساسيات اإلدارة االسرتاتيجية، وخطوات صياغة االسرتاتيجية المتمثلة بتحديد الرؤيا االسرتاتيجية 

يتضمن  كما  االسرتاتيجية،  أهدافها  ووضع  للمنظمة  واخلارجية  الداخلية  للبيئة  االسرتاتييج  والتحليل  المنظمة  رسالة  وصياغة 

المساق تحديد البدائل أو اخليارات االسرتاتيجية وكيفية تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها والرقابة عليها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33203 إدارة الموارد البرشية 33405 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية إدارة الموارد البرشية يف حياة المنظمة، وكيفية تخطيط الموارد البرشية، واستقطاب 

واختيار وتعيني الموارد البرشية وتحليل وتوصيف الوظائف، وتدريب الموارد البرشية وتحفزيها ومكافأتها، إىل جانب تقييم األداء 

وتخطيط المسار الوظيفي وتمكني العاملني واحلفاظ عىل أمنهم وسالمتهم.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33313إدارة التغيري والتطوير 33408 

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التغيري التنظيمي المخطط يف ظل التحوالت والتغيريات اليت تحيط بالمنظمات، وإدارة عملية 

التغيري التنظيمي بنجاح، واختيار اسرتاتيجيات/ مداخل التغيري المناسبة الهادفة إىل النهوض بمستويات األداء عىل مستوى األفراد 

واجلماعات والمنظمة، وأهمية مقاومة التغيري وإيجابياته وسلبياته وسبل التعامل معه بنجاح.

عدد الساعات:3 متطلب سابق: 33317  موضوعات إدارية معارصة 33409 

دراسة  مثل:  بتعمق  ودراسته  األعمال،  إدارة  مجال  يف  المعارصة  المواضيع  من  أكرث  أو  بموضوع  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

معوقات التنمية اإلدارية، أو التكنولوجيا المعارصة كمدخل للتنمية، أو إدارة األزمات، أو القيادة احلديثة، أو إدارة اإلبداع واالبتكار، أو 

إدارة فرق العمل، حيث يتم اختيار الموضوعات من قبل مجلس القسم .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة المشرتيات والمخازن 33432 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة الرشاء والتخزين وتنظيم وظيفيت الرشاء والتخزين، والرشاء باجلودة والكمية والسعر 

والتخزين،  المخازن  بأهمية  التعريف  إىل  إضافة  االستثمارية،  والمعدات  اآلالت  ورشاء  المناسب،  المورد  من  المناسب  والوقت 

والرقابة عىل المخزون، والتخطيط لإلنتاج، وأنظمة اجلدولة والتخطيط اإلجمايل، واجلدولة يف حالة اإلنتاج المتقطع، واجلودة واإلدارة 

الكلية للجودة والصيانة، وإدارة نظم المعلومات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33209 إدارة التفاوض وحل الزناعات 33434 

يتضمن هذا المساق مقدمة نظرية يف التفاوض، ويستكشف أيضاً نماذج مختلفة من التفاوض والمساومة، وإبراز أوجه التشابه 

واالختالف يف النماذج وأساليب التفاوض، ومراحل التفاوض، من مرحلة ما قبل التفاوض عىل التفاوض السليم لمرحلة ما بعد 

التسوية والتفاوض،ويتضمن تطوير المهارات ومفهوم وأهمية اسرتاتيجية التفاوض وإدارة المنازعات يف المؤسسات من حيث 

األنواع، واألسباب، والمراحل، والمهارات بهدف الوصول إىل حلول لألزمات بما يريض األطراف المتنازعة .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33404 إدارة األعمال الدولية 33435 

وكذلك  المخاطر،  وإدارة  الدولية  األعمال  بيئة  وتحليل  والعولمة،  الدولية  األعمال  إدارة  بمفهوم  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

االسرتاتيجيات الوظيفية المتخصصة ) اسرتاتيجية الموارد البرشية، اسرتاتيجية التمويل الدويل، اسرتاتيجية العمليات الدولية، 

اسرتاتيجية التسويق الدويل، اسرتاتيجية البحث والتطوير ( ويتضمن أيضاً ومسؤوليات مدير األعمال الدويل والرؤى المستقبلية 

إلدارة األعمال الدولية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 33313 إدارة المشاريع 33439 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة المرشوع، ومراحل دورة حياته، وموقع إدارة المرشوع يف الهيكل التنظيمي، واختيار 

 ،)CPM( وتقدير المسار احلرج )PERT( مدير المرشوع والتخطيط لتنفيذ المرشوع، ويتضمن أيضاً جدولة المرشوع وتقييم المشاريع

قبول أو رفض المرشوع، وموازنته والسيطرة عىل تكاليفه ودراسة جدواه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 99 ساعة معتمدة ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445 

يتضمن هذا المساق التعريف بترشيعات األعمال التجارية واإللكرتونية ونطاقها، مشتملة عىل عقود الوكالة الوساطة والسمرسة، 

واإلفالس،  بأنواعها،  والرشكات  والمالية،  التجارية  واألوراق  اإللكرتونية،  التجارة  وعقود  التأمني  وعقود  التجاري،  الرهن  وعقود 

واجلرائم اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3إنهاء 100 ساعة معتمدة مرشوع تخرج33499 

التحليالت  البحث، وتصميم االستبانة، وإجراء  والعمل عىل تطويره بوضع حلول لمشكلة  المساق تصميم مرشوع  يتضمن هذا 

والتطبيقات الالزمة وكتابة االستنتاجات والتوصيات، وفق منهجية البحث المتكاملة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ محاسبة )2(34102

المتداولة  وااللزتامات  الملموسة  وغري  الملموسة  المعمرة  واألصول  السلعي  للمخزون  المحاسبية  المعاجلة  المساق  يتضمن هذا 

وطويلة األجل والتسويات النقدية، وقائمة التدفقات النقدية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ التمويل 34115

يتضمن هذا المساق التعرف عىل مفهوم التمويل ومصادره االئتمان التجاري، القروض المرصفية، المستحقات، أدوات األسواق 

السندات، األسهم. وإدارة  التموييل  التمويل، تمويل اآلالت والمعدات، االستئجار، االستثمار  القروض، عقود  المالية فرتة تمويل 

رأس المال العامل وهيكل رأس المال والموازنات الرأسمالية.

ساعات معتمدة: 3المتطلب السابق: 33101اإلدارة المالية34216

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلدارة المالية وأهدافها االستثمارية المالية، التمويل ومصادره المختلفة، التقويم المايل لمؤسسات 

األعمال التخطيط السيولة والربحية، التحليل وإدارة األصول.

 عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103أعمال مرصفية 34314
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والمرصيف،أنواع  المايل  اجلهاز  المرصفية،  واألعمال  المصارف  للنقود،نشأة  األساسية  المفاهيم  التعرف عىل  إىل  المادة  تهدف هذه 

المصارف: أهدافها، وظائفها، مزيانياتها. أنواع احلسابات الدائنة والمدينة، أنواع األوراق المالية، أنواع القروض وأغراضها، االعتمادات 

والكفاالت، اخلدمات والتسهيالت المرصفية، األسواق المالية والنقدية، البنوك اإللكرتونية، مخاطر العمل المرصيف، المصارف العاملة 

يف األردن.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34101المحاسبة اإلدارية34321

اإلدارية يف  القرارات  والرقابة التخاذ  التخطيط  المالية يف  البيانات  استخدام  المتبعة يف  واألساليب  المبادئ  المساق  يتضمن هذا 

مختلف المستويات اإلدارية، وتناقش المادة تصنيفات التكاليف وتحليل عالقة التكلفة واحلجم والربح، وإعداد الموازنة، والتكاليف 

المالئمة للقرارات اإلدارية، واستخدام المعلومات المحاسبية يف اتخاذ قرارات االستثمار الرأسمايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101إدارة المبيعات35218

يتضمن هذا المساق التعريف بطرق التعرف عىل العمالء وتأهيلهم، وتحديد االحتياجات التدريبية لرجال البيع، وبيان مزيات المنتج 

والمنافع، والتعامل مع اعرتاضات العميل، وأساليب إبرام العقود، وعقد البيع، إضافة إىل التعريف بالمسؤوليات الرئيسية اليت يقوم 

بها مدير المبيعات، مثل: التنبؤ بالمبيعات، وتحليل وتصميم مناطق المبيعات، استقطاب رجال البيع واالختيار والتدريب، والتحفزي، 

وتعويض موظفي المبيعات وتقييمهم.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101إدارة التسويق35219

التسويقي  والتنظيم  التخطيط  تشمل  واليت  التسويق  إدارة  يف  المستخدمة  اإلدارية  بالوظائف  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

وتوجيه النشاطات التسويقية والرقابة عليها، إضافة إىل األساليب التسويقية المستخدمة يف إدارة المنتجات وعمليات التسعري 

والرتويج والتوزيع.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35101، 36101قنوات التوزيع والوسائل اإللكرتونية35314

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية المنشآت التسويقية، ووظائفها، وتحليل بيئة المنشآت التسويقية والوسطاء التسويقيني 

قيادتها،  واختيارها،  تصميمها  عىل  المؤثرة  والعوامل  واخلدمات،  للسلع  التوزيع  ومنافذ  والوكالء(  التجزئة،  وتجار  اجلملة،  )تجار 

التوزيع  التسويقية، وإدارتها، وإدارة  المنشآت  القوة وأسباب الرصاع بني أعضاء  التعرف عىل مكامن  تحفزيها، وتقييمها. وكذلك 

المادي، واألساليب احلديثة للتوزيع عرب الوسائل اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 60 ساعةالتسويق الدويل35409

يتضمن هذا المساق التعريف بعوامل البيئية الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتنافسية، والتكنولوجية، والقانونية، وأثر هذه 

وتحديد  وتحليلها،  اخلارجية  األسواق  المتوفرة يف  التسويقية  الفرص  اكتشاف  إىل  إضافة  الدويل،  التسويق  أنشطة  العوامل عىل 

المنظمة وتطوير االسرتاتيجية  المفاهيم يف تحليل  والقدرة عىل استخدام هذه  الدويل،  التسويق  وتقييم اسرتاتيجيات وخطط 

التسويقية المناسبة لألسواق الدولية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 36101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال36232

يغطي مساق األعمال اإللكرتونية المواضيع التالية: مصطلحات ومفاهيم التجارة اإللكرتونية، نماذج األعمال. بناء مواقع التجارة 

التجارة اإللكرتونية، حلول  لغايات  الربمجيات  التكنولوجية. تكنولوجيا  التحتية  البيئة  اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت: مقدمة إىل 

التخطيط،  والعمليات مثل  احللول  تكامل  المعلومات.  أمن  الدفع، قضايا  التوسع، طرق  قابلية  احللول،  البيانات، موثوقية  لقواعد 

من  تمكنه  إلظهار  الفصل  نهاية  يف  مرشوع  عمل  الطالب  من  ويطلب  واالجتماعية.  القانونية  العواقب  الزتويد،  الزبائن،  عالقات 

المفاهيم اليت تمت معاجلتها يف المادة.

36331ERP عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدنظم تخطيط موارد المؤسسات

عمليات  مبادئ  تغطية  الرشكة. ستتم  النظم عىل مستوى  إدارة  عمليات  وتعديل  وإعداد  تقديم هيكلية  إىل  المساق  يهدف هذا 

األعمال وإعادة هندستها، كما سيقدم المساق االختيار ورسم خرائط العمليات وتحليل الفجوات وتطبيق نظم المؤسسات. ستتم 

تغطية وحدات المؤسسات وأدوات تحليل القرارات. هذه المادة تسلط الضوء عىل دور نظم تخطيط موارد المؤسسات يف تسهيل 

عمل المؤسسات وإدارة عمليات األعمال خصوصاً يف مجاالت: التسويق، المبيعات، المحاسبة، اإلنتاج، وإدارة سلسلة الزتويد. كما 

يتطرق لكيفية إدارة التغيري الذي يطرأ عىل المؤسسة عند تطبيق نظم تخطيط موارد المؤسسات عليها.

عدد الساعات: 3   متطلب سابق: 36101نظم دعم القرارات36334

يتناول هذا المساق عملية اتخاذ القرار. مساهمة النظام يف هذه العملية. تقويم األنظمة اإلدارية الداعمة وعملية بناء القرار. النمذجة 

وتطوير اتخاذ القرار. أنظمة المعلومات لإلدارة العليا. األنظمة اخلبرية وأنظمة إدارة المعرفة.
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رقم المادة
متطلبات اجلامعة 27 ساعة معتمدة

المتطلب السابق/ *مزتامنس متطلب جامعه إجباري 18 ساعة

-0مهارات احلاسوب )استدرايك( 11100

-0مهارات االتصال باللغة العربية ) استدرايك( 31021

-0مهارات االتصال باللغة االنجلزيية ) استدرايك( 31022

331021مهارات االتصال باللغة العربية 31112

331022مهارات االتصال باللغة االنجلزيية 31122

-3الرتبية الوطنية 31151

-0القيادة والمسؤولية المجتمعية 31160

-3العلوم العسكرية 31251

-3الريادة واالبتكار 31254

-3المهارات احلياتية 31374

متطلب جامعه اختياري 9 ساعات

-3تاريخ العلم 20251

-3الرياضة والصحة 31100

-3اللغات األجنبية 31130

-3احلضارة العربية اإلسالمية 31152

331112األدب العريب 31211

-3احلوكمة والتنمية 31252

-3حقوق اإلنسان 31260

-3مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد 31261

-3مقدمة يف علم النفس 31264

-3التنمية والبيئة 31272

-3أساليب البحث العلمي 31311

-3قضايا معارصة يف الوطن العريب 31351

-3القدس : واقعاً وتاريخاً 31352

-3الفلسفة والتفكري الناقد 31362

متطلب كلية إجباري 24 ساعة

-3رياضيات لألعمال 20131

-3طرق اإلحصاء لألعمال 20235

-3مبادئ اإلدارة 33101

برنامج البكالوريوس يف تكنولوجيا معلومات األعمال 

برنامــج تكنولوجيــا معلومــات األعمــال هــو مزيج مــن تخصصــات تكنولوجيا المعلومــات واألساســيات احلاســوبية  وإدارة األعمال 
ونمذجتهــا وتطبيقاتهــا، وبذلــك فهــو برنامج متعدد التخصصــات بحيث يدمج بــن تكنولوجيا معلومات األعمال واخلــرات العملية. 
وللتعرف أكرث عىل هذا التخصص ال بد من فهم مكوناته األساسية. فتكنولوجيا المعلومات واألساسيات احلاسوبية تتضمن تطوير 
وإعــداد وتنصيــب أنظمــة المعلومــات واالتصــاالت بما يف ذلــك األجهــزة والتطبيقات والرمجيــات، باإلضافة إىل معاجلــة المعلومات 
وتحليلها رقمياً باستخدام احلاسوب ويتضمن ذلك عمليات إدارة وتخزين واسرتجاع البيانات والمعلومات. أما مجاالت إدارة األعمال 
ونمذجتها وتطبيقاتها فتشــمل اكتســاب المعرفة والمهارات لتطبيق واســتخدام األســاليب واألدوات للتعامل مع عمليات األعمال 
المعقــدة واتخــاذ التدابــر الالزمــة والفعالــة حللهــا باإلضافة إىل القــدرة عىل تقييــم العائد عىل االســتثمار من وجهة نظــر متخصصة، 

باإلضافة إىل تعلم وتطوير مهارات اتخاذ القرار والقيادة والتفكر االسرتاتييج اليت تعتر من أهم مكونات اإلدارة.

يتمــزي تخصــص تكنولوجيــا معلومــات األعمال من خــالل خطته الدراســية، الرتكزي عىل تطوير عمليات وحل مشــكالت مؤسســات 
األعمــال، حيــث يتــم تطبيــق مجــاالت المعرفــة تصميم وتطويــر عمليات المؤسســات واإلدارة االســرتاتيجية من خــالل الرتكزي عىل 
الطرائق واألســاليب الالزمة لموائمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم المؤسســات مع عمليات األعمال اليت يتم تطبيقها 
يف المؤسســات واســتخدام تكنولوجيــا المعلومات كإطار عام لربط أنظمة المؤسســة وتكاملها بهدف تجميــع البيانات والمعلومات 

وتحليلها للحصول عىل نتائج للمساعدة يف اتخاذ القرارات اليت تنسجم مع األهداف اإلدارية االسرتاتيجية للمؤسسات.

متطلبات التخرج يف القسم 

إضافــة إىل متطلبــات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، يتعن عىل الطالب اجتياز )81( ســاعة دراســية معتمــدة بنجاح موزعة كالتايل: )66( 
ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية، و)15( ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجني

إن الســوق األردين ينتظر خرييج هذا التخصص. ومع ذلك فإن خرييج التخصص يســتطيعون العمل يف وظائف تخطيط وتطبيق 
تقنيات التكنولوجيا الرقمية لتلبية األهداف المؤسســاتية، وظائف اســتخدام ومتابعة أحدث تقنيات نظم المعلومات، وظائف إدارة 
وتصميــم اخلطــوات التنفيذية لمرشوعــات تكنولوجيا المعلومات يف الهيئات المختلفة، وظائف، اســتخدام تطبيقات هذا التخصص 
يف االتصــاالت ونقــل البيانــات، وظائف التخطيط اإلســرتاتييج لنظــم معلومات األعمال، مديــر إدارة نظم معلومــات األعمال، مدير 
تنفيــذي إلدارة تكنولوجيــا معلومــات األعمال، وظائف اإلســناد اإلداري ونظــم دعم القرار، إىل جانب وظائــف إدارة األعمال المعروفة 

واليت تحتاج إىل خرة تقنية.

 EPP, DBM, :يســتطيع خريــج التخصــص العمل يف جميــع المجاالت المتعلقــة بتوظيف أنظمة المعلومــات يف قطاع األعمال، مثــل
SCM, CRM وغرها الكثر فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات يف عالم األعمال.
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متطلب قسم اختياري 15 ساعة

336112الربمجة بالكينونية 11206

إنهاء 60 ساعة معتمدة3أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309

333101إدارة اجلودة 33322

333101اإلدارة االسرتاتيجية 33404

إنهاء 80 ساعة معتمدة3ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445

334101مبادئ التمويل 34115

333103أعمال مرصفية 34314

334101المحاسبة اإلدارية 34321

334101نظم المعلومات المحاسبية 34432

-3أساسيات التصميم اجلرافييك لألعمال 35233

-3مهارات االتصال والتكنولوجيا 35235

336232,35101إدارة عالقات الزبائن 35408

336203إدارة قواعد البيانات متقدمة 36406

إنهاء 60 ساعة معتمدة3مواضيع متقدمة يف تكنولوجيا معلومات األعمال 36408

336232األعمال اللوجستية ونظم إدارة سلسلة الزتويد 36416

336316تحليل وتصميم النظم المتقدمة 36417

-3اقتصاد جزيئ 33103

-3مبادئ المحاسبة )1( 34101

-3مبادئ التسويق 35101

-3نظم المعلومات اإلدارية 36101

-3تطبيقات حاسوبية يف األعمال 36111

متطلب قسم إجباري 66 ساعة

-3مقدمة يف علم احلاسوب 11102

333101إدارة الموارد البرشية 33405

311102برمجة تطبيقات األعمال 36112

36112*1مخترب برمجة تطبيقات األعمال 36113

311102تطوير المواقع اإللكرتونية لتطبيقات األعمال 36202

336101إدارة قواعد البيانات لطلبة األعمال 36203

336101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال 36232

36203*1مخترب قواعد البيانات لطلبة األعمال 36251

336101تراسل بيانات األعمال 36301

336202,36112برمجة متقدمة لتطبيقات األعمال 36312

336203تحليل وتصميم نظم المعلومات 36316

336101نظم دعم القرارات 36334

336203نظم تخطيط موارد المؤسسات 36336

336101,33101نظم إدارة المعرفة 36339

36336*1مخترب نظم تخطيط موارد المؤسسات 36357

إنهاء 80 ساعة معتمدة3التدريب العميل 36395

336301أمن المعلومات 36402

336203أنظمة ذكاء األعمال 36404

336112تطبيقات األعمال باستخدام اخللوي 36405

336203احلوسبة السحابية 36415

336232نمذجة عمليات األعمال 36428

إنهاء 80 ساعة معتمدة3إدارة مرشوعات تكنولوجيا المعلومات 36435

336232تطبيقات متقدمة يف األعمال اإللكرتونية وإدارة سلسلة الزتويد 36436

36435 ، إنهاء 90 ساعة معتمدة3مرشوع تخرج 36499
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وصف المواد

عدد الساعات: 0متطلب سابق: ال يوجدمهارات حاسوب )استدرايك(11100

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة. يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية 

الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات  يف احلاسوب، وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل 

الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية. باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين 

وتصفح الشبكة العنكبوتية. يف نهاية هذا المقرر، من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز 

المهام اليومية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدتاريخ العلم20251

فلسفة  الطبيعة،  لعلم  تحقيب معريف  المتوسط،  الطبيعة يف حوض  لعلم  تحقيب حضاري  العلم،  تاريخ  أهمية  العلوم،  تصنيف 

كبلر،  غلربت،  تايكو  كوبرنيكوس،  الكربى:  العلمية  الثورة  العريب،  الفلك  علم  اليوناين،  الفلك  علم  الكوين،  أرسطو  نظام  الطبيعة، 

غاليليو، ديكارت، نيوتن.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية )استدرايك(31021

األدبية  النصوص  من  مجموعة  طريق  عن  العربية،  اللغة  أساسيات  يف  المعرفية  الطالب  قدرات  تنمية  إىل  المساق  هذا  يهدف 

اإلمالء  يف  قضايا  مثل  الكتابة  بمهارة  تتعلق  وأخرى  المبسطة،  النحوية  القضايا  بعض  تشمل  متنوعة  مفردات  تليها  المختارة، 

والرتقيم واستعمال المعجم العريب، اليت تمّهد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة 

العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة االنجلزيية )استدرايك(31022

قراءة  من  الطالب  تمكني  وإىل  والمحادثة(،  والكتابة  والقراءة  )االستماع  للغة  األربعة  المهارات  تطوير  إىل  المساق  هذا  يهدف 

الرئيسية.  لألفكار  القراءة  قبل  والتنبؤ  السياق  من  الكلمة  معىن  تخمني  وكذلك  اخلاصة  بلغتهم  وتلخيصها  المختلفة  النصوص 

»وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكناً باللغة اإلنجلزيية، يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل 

أما فيما  المحادثة«.  عند  أخطاء  التحدث من دون  وبالتايل  كتابة جمل صحيحة  الطالب من  بدورها تمكن  واليت  القواعد  دروس 

يتعلق بالمفردات، سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرياضة والصحة31100

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام، كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها 

أجهزة  الريايض عىل  النشاط  تأثري  إىل  المساق  المعارصة. ويتعرض  الرياضية  الرتبية  إىل ميادين وأقسام  التارييخ، ويشري كذلك 

البدنية وعنارصها المختلفة، ويبني المساق العديد من  اللياقة  اجلسم المختلفة. ويتناول تركيب جسم اإلنسان، كذلك يشري إىل 

االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة، ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية 

ووظائفها جلسم اإلنسان، كما يتناول المساق اهم اإلصابات الرياضية وأعراضها. وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل 

السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية31112

اخلطة االسرتشادية لتخصص تكنولوجيا معلومات األعمال

الرتبية الوطنيةرياضيات االع�ل

٢٠١٣١

نظم املعلومات االدارية

٢٠١٣١ 201313115136101

(3)(3)(3)

٢٠١٣١

اقتصاد جز تطبيقات حاسوبية يف االع�لمبادىء اإلدارةمقدمة يف علم الحاسوب

11102331013611133103

(3)(3)(3)(3)

٢٠١٣١

٢٠١٣١

٢٠١٣١٢٠١٣١

٢٠١٣١

برمجة تطبيقات األع�ل
مخترب برمجة تطبيقات

مبادئ التسويقالعلوم العسكريةطرق اإلحصاء لألع�ل

األع�ل اإللكرتونيةنظم إدارة املعرفةمبادىء املحاسبة ١تطوير املواقع اإللكرتونية

تطبيقات األع�ل بإستخدامادارة املوارد البرشية
مخترب قواعد البياناتادارة قواعد البياناتنظم دعم القرارات

نظم تخطيط مواردمتطلب قسم اختياري

املؤسسات 

تحليل وتصميم نظممخترب نظم تخطيط

املعلومات
تراسل بيانات األع�ل

3611236113202353125135101

36202341013633936232

3340536405363343620336251

36336363573631636301

(3)(3)(3)(3)

(3)(3) (3)(3)

(1)

(3)(3)(3)(3)(1)

(6)(3) (3) موارد املؤسسات (1)(3)

٢٠١٣١

٢٠١٣١

متطلب قسم اختياري

متطلب قسم اختياري

 برمجة متقدمة لتطبيقات

األع�ل
  ادارة مرشوعات تكنولوجيا©ذجة عمليات األع�ل

  األع�ل
الحوسبة السحابية

تطبيقات متقدمة يفأمن املعلوماتمرشوع تخرجأنظمة ذكاء األع�ل

36312364283643536415

36404364993640236436

(6)(3)(3) (3) (3)

(3)(3)(3)(3)(3) األع�ل اإللكرتونية
وإدارة سلسلة التزويد

لطلبة األع�ل
لتطبيقات األع�ل

لطلبة األع�للطلبة األع�لالخلوي

األع�ل
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ا
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متطلب جامعة
اختياري (3)

متطلب جامعة
اختياري (3)

متطلب جامعة
اختياري (3)

٢٠١٣١

املهارات الحياتية

31374

(3)

٢٠١٣١

الريادة واالبتكار

31254

(3)

مهارات االتصال
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املجتمعية (0)
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يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية )القراءة، والكتابة، واالستماع، والمحادثة(، ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات 

من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، واستيعاب المسموع وفهمه، 

وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية، وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية31122

الطالب  يحسن  الممارسة  خالل  ومن  والمحادثة(،  واالستماع،  والكتابة،  )القراءة،  اإلنجلزيية  اللغة  مهارات  المقرر  هذا  يتناول 

استخدام  من  الطلبة  تمكني  إىل  المحادثة  مهارة  وتهدف  األكاديمية،  المجاالت  يف  بها  والتواصل  االنجلزيية  للغة  استخدامهم 

المهارات الشفوية وتحسني اللفظ، وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى 

الطلبة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداللغات األجنبية31130

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل 

للناطقني بها، وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية، وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية. 

وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.

الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت  الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم  النظرية  المبادئ  كما يغطي هذا المساق بعض 

العربية إىل  العملية يف الرتجمة من  بالمهارات  الطلبة  النصوص المرتجمة، يهدف هذا المساق لزتويد  يواجها المرتجمون وتحليل 

اإلنجلزيية والعكس، وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل 

السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة، اخل...

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرتبية الوطنية31151

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكاناً )جغرافياً( وزماناً )تاريخياً( وإنساناً )مجتمعياً(. وإىل تنشئة الشباب عىل 

مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل: ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضاً 

المختلفة  بأدوارهم  للقيام  وإعدادهم  الطلبة  تأهيل  وإىل  الوطنية:  الوحدة  إطار  والتنوع يف ظل  التعددية  واحرتام  ونظاماً  وشعباً 

الصاحلة،  المواطنة  وقيم  المسؤولية  بحس  متحلني  الشاملة،  الوطنية  التنمية  ومشاركني يف مسرية  داعمني  أردنيني  كمواطنني 

وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلضارة العربية اإلسالمية31152

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتداداً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ 

مساق  وينطلق  اإلسالمي،  العريب  للمجتمع  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية  اإليمانية  األصول  من  وتستمد  وحضارتهم،  العرب 

المجاالت  العرب يف  السمحاء، وتراث  العقيدة اإلسالمية  العربية اإلسالمية وعىل رأسها  الثوابت  العربية اإلسالمية من  احلضارة 

المختلفة وتاريخهم عرب العصور. 

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدالقيادة والمسؤولية المجتمعية31160

يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة، والقيادة األخالقية، واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً. عالوة 

عىل ذلك، تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخصًيا ومهنًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم 

لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 31111األدب العريب31211

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية. قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة 

والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل: األدب، النص، الذوق، النقد وعىل اخلطوات األساسية 

يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة 

نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة، وتحليلها وتفسريها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد العلوم العسكرية31251

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية/ اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ 

من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن 

الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلوكمة والتنمية31252

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية، وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات 

السياسية  وأبعاده  ونشأته  الرشيد  احلكم  لمفهوم  النظري  اإلطار  عىل  الضوء  المساق  مفردات  تُسلط  حيث  الدولة،  يف  التنمية 

واالقتصادية واإلدارية والثقافية، ومعايريه ومؤرشاته المختلفة، إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها، وأنواعها وأبعادها، مع الرتكزي 

عىل مؤرشات التنمية المستدامة.

كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة، وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى 

طويل األجل، ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة، من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية، ودور 

المدين(،  المجتمع  اخلاص  القطاع  )الدولة،  الثالثة  لمكوناته  التكاملية  واألدوار  الرشيد،  باحلكم  المرتبطة  والمبادئ  القيم  منظومة 

إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق 

االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية، ويف الدول المتقدمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالريادة واالبتكار31254

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي، واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس. كما يركز عىل 

دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال. ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم 

والمعتقدات بالنشاط الريادي، كذلك إدارة المخاطر، وخطوات تطوير منتج جديد، وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال 

الريادية اجلديدة. يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد. سيقوم المساق بزتويد الطلبة 

بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي. وسيتم الرتكزي عىل األعمال 

الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد حقوق اإلنسان31260
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يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها، وُيركز عىل التطور التارييخ 

حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها، بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

الوطنية  والترشيعات  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  المواثيق  خالل  من  اإلنسان  حقوق  ضمانات  تناول  إىل  إضافة  والثقافية، 

وآليات حماية هذه احلقوق، وُيسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه، خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، كما 

ُيعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان، مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.    

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم السياسة واالقتصاد31261

الرتكزي  وذلك من خالل  بينهما،  المتبادل  والتأثري  التأثر  واالقتصاد، وعالقة  السياسة  لعلم  األساسية  المفاهيم  المساق  يتضمن 

عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية، والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى، حيث تسلط مفردات المساق 

الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص، ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي، إضافة إىل 

مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطاً حلل المشكلة االقتصادية. كما يهتم 

المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها، واأليدولوجيات والنظريات اليت 

تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم النفس31264

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه. كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه 

والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة. ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع. ويركز المساق عىل 

طبيعة التعلم ونظرياته. كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه. كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها 

وقياسها. كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.   

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالتنمية والبيئة31272

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل: تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة )الموارد الطبيعية، خدمات 

النظام البييئ( والتنمية، االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة، تحليل التنمية المستدامة والمنهج 

لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية.، كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها، 

المستدامة عىل مستقبل  التنمية  البييئ، ودور  إنقاذ األرض من االنهيار  الرئيسية.، طرق  القضايا  كما يقدم مقدمة شاملة جلميع 

البرشية. 

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدأساليب البحث العلمي 31311

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه، والتعريف بالبحث وطبيعته، وأنواعه، وعنارصه، وخطواته، وأساسيات البحث العلمي 

وأدوات جمع البيانات، واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها، SPSS، وكتابة النتائج والتوصيات، إضافة إىل استخدام 

المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق، إضافة إىل كيفية إعداد التقارير، بأنواعها، وكتابتها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدقضايا معارصة يف الوطن العريب31351

يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين. 

حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب 

ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب، وظهور األفكار القومية 

وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالقدس: واقعاً وتاريخا31352ً

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية: إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب 

اإلسالمي، وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين. 

والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة 

ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب، ورضورة 

معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية، والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة 

الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف الفلسفة31361

يهدف المساق إىل تعريف الطلبة بطبيعة التفكري الفلسفي وخصائصه، التطور التارييخ لمعىن الفلسفة، منايح الثقافة اإلنسانية 

ومكانة الفلسفة بينها وعالقتها بها )الفلسفة والدين، الفلسفة والعلم(. الموقف الفلسفي تجاه العالم. وما طبيعة المعرفة، ما هو 

معيار احلقيقة، ما عالقة اإلنسان بالبيئة االجتماعية )األخالق والقيم(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالفلسفة والتفكري الناقد31362

الناقد من خالل  التفكري  التفكري، متضمنا  الطالب مهارات  وإكساب  الفلسفي،  والفهم  النظري  العقل  بناء  إىل  المقرر  يهدف هذا 

تعريف الطالب بأسس  التفكري  الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي، باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم 

وجرائيته، وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية، وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا 

عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به، باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص  العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف 

احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء  عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالمهارات احلياتية31374

المستوى الشخيص والمهين يف عرص  المهارات األساسية عىل  الطالب عىل استكشاف وتطوير  المساق إىل مساعدة  يهدف هذا 

اإلنرتنت، من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي/اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية 

لمختلف المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال. ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية: مهارات التعلم، مهارات 

القراءة والكتابة، والمهارات احلياتية. وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول 

لسوق العمل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدرياضيات لألعمال20131
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وقواعدها،  المشتقات  واللوغاريتمية،  واألسية  الرتبيعية  االقرتانات  والمستقيمات،  المنحنيات  اخلطية،  والمتباينات  المعادالت 

مشتقات االقرتانات األسية واللوغارتمية، مشتقة رضب وقسمة اقرتانني، قاعدة السلسلة، المشتقات الضمنية، المعدالت المرتبطة 

بالزمن، مرونة الطلب، التحليل احلدي يف األعمال واالقتصاد، القيم احلرجة، القيم القصوى المحلية، التقعر واالنعطاف، التكامالت 

المحدودة وغري المحدودة، الكامل بالتعويض وباألجزاء، تطبيقات التكامل يف األعمال، االقرتانات بعدة متغريات، المشتقات اجلزئية، 

القيم القصوى لالقرتانات بمتغريين وتطبيقاتها يف األعمال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد طرق اإلحصاء لألعمال20235

تمثيل  االحتمالية،  اجلداول  البيانات،  تنظيم  المتغريات،  والعينات،  اإلحصائية  والمجتمعات  البيانات،  أنواع  اإلحصاء:  يف  مقدمة 

البيانات: الرسومات البيانية والرسم االنتشاري؛ اإلحصاء الوصفي : مقاييس الزنعة المركزية، مقاييس التشتت، اإلرباعيات، التناظر 

وااللتواء؛ مبادئ االحتماالت: االحتمال المرشوط، احلوادث المستقلة؛التوزيعات االحتمالية المنفصلة: توزيع ثنايئ احلد؛ التوزيعات 

σ معلومة(، تقدير  الثقة: تقدير الوسط احلسايب )االنحراف المعياري  العينة؛ فرتات  التوزيع الطبيعي، توزيع  االحتمالية المتصلة: 

 σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط  فرضية  اختبار  الفرضيات:  اختبار  معلومة(.  غري   σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط 

معلومة(، اختبار فرضية الوسط احلسايب )االنحراف المعياري σ غري معلومة(، اختبار فرضية التباين: اختبار الطريق الواحد..

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد مبادئ اإلدارة33101

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية اإلدارة، ومراحل تطورها ومدارسها الفكرية المختلفة، وتطور الفكر اإلداري المعارص، 

تشمل  واليت  األعمال  منشآت  يف  المدير  قبل  من  ممارستها  وكيفية  اإلدارية  والوظائف  اإلداري،  القرار  اتخاذ  عملية  وخطوات 

التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والتحفزي، واالتصال، والرقابة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجداقتصاد جزيئ 33103

يهدف هذا المساق للتعريف بالمشكلة االقتصادية وتخصيص الموارد، وتحليل العرض والطلب وتوازن السوق، ومرونة العرض 

والطلب، باإلضافة إىل نظرية سلوك المستهلك وتوازنه ونظرية اإلنتاج والتوزيع، وتحليل أنواع السوق من أسواق احتكارية وغريها 

من أسواق.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ محاسبة )1(34101

يتضمن هذا المساق تعريف علم المحاسبة. النظام المحاسيب وعنارصه األساسية. نظام القيد المزدوج. العمليات المتعلقة برأس 

المال. العمليات النقدية. عمليات البضاعة. الذمم المدينة، وإعداد مزيان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ التسويق35101

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق، وتطور الفكر التسويقي، والبيئة التسويقية، وسلوك المستهلك النهايئ، وسلوك 

المختلفة  التسويقية  للوظائف  توضيح  يتضمن  كما  اخلدمات،  التسويق، وتسويق  وبحوث  األسواق،  وتجزئة  الصناعي،  المشرتي 

المرتبطة بعنارص المزيج التسويقي )المنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(، إضافة إىل التعريف بمفهوم التسويق الدويل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدنظم المعلومات اإلدارية36101

المعلومات  نظم  تطبيقات  واستعماالتها،  المعلومات  نظم  نوعية  ومكوناتها،  المعلومات  نظم  إىل  مقدمة  المساق  هذا  يغطي 

وهيكلتها، مراحل نظم المعلومات وأطوارها )بحث، تصميم، تطوير، تجربة، تطبيق، توثيق(، قواعد البيانات، الشبكات واستخدامات 

تكنولوجيا المعلومات يف األعمال اإلدارية )التمويل، المحاسبة، التسويق(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق : ال يوجدتطبيقات حاسوبية يف األعمال36111

يتناول هذا المساق المهارات األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات واالتصاالت اليت يحتاجها رجل األعمال حيث يتعرف الطالب 

عن قرب عىل تطبيقات المكتبية واالتصاالت اليت تتوفر يف مؤسسات ورشكات قطاع األعمال وكيفية التعامل مع هذه التطبيقات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمقدمة يف علم احلاسوب11102

يهدف هذا المقرر إىل تقديم المفاهيم األساسية للربمجة وعلم احلاسوب. يشمل المقرر تقديما للموضوعات التالية: أنظمة العد، 

تخزين البيانات، العمليات عىل البيانات، تنظيم احلاسوب، حل المسائل باستخدام المنطق التسلسيل، وحل المسائل باستخدام 

نهاية  المستوى. يف  عالية  الربمجة  لغات  بإحدى  الربمجة  لمقدمة يف  باإلضافة  تراكبية،  المسائل بطرق  والتكرارات، حل  القرارات 

اخلوارزميات  باستخدام  البسيطة وتصميم حلول بسيطة  احلاسوبية  المسائل  الطلبة قادرين عىل تحليل  أن يكون  المقرر يتوقع 

ومخططات سري العمل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36112الربمجة بالكينونية11206

وإخفاء  التغليف  البيانات،  استخراج  الموضوعات:  تشمل  بالكينونية.  الربمجة  ونماذج  مفاهيم  تقديم  إىل  المساق  هذا  يهدف 

الطلبة أن  المساق، يتوقع من  العمليات. يف نهاية  إعادة تعريف  المرياث، تعدد األشكال،  البيانات ومعاجلتها،  المعلومات، سمات 

وتعدد  والمرياث  المعلومات  إخفاء  ذلك  يف  بما  بالكينونية  الربمجة  مبادئ  باستخدام  احلوسبة  مشاكل  حل  عىل  قادرين  يكونوا 

األشكال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 60 ساعة أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية، وتاريخها، ومناهج دراستها، وقياس األداء االجتماعي والمسؤولية 

أخالقيات  ومداخل  لنظريات  التارييخ  والتطور  فيها،  األساسية  والمشكالت  الدولية  للرشكات  األعمال  وأخالقيات  االجتماعية 

األعمال، والقضايا المهمة يف أخالقيات األعمال، إىل جانب المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة والمسؤولية البيئية وأخالقيات 

المهنة، والشفافية، واحلاكمية، مع عرض ألخالقيات اإلدارة يف بعض التجارب اإلدارية .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة اجلودة 33322 

يتضمن هذا المساق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومقوماتها، ومقومات تطبيق إدارة اجلودة يف المؤسسات ووسائل التغلب عليها 

ويتضمن أيضاً اجلودة الشاملة كمدخل لتحسني األداء يف المؤسسات، وإدارة األداء المتوازن وتطبيقاته وبطاقات األداء المتوازن، 

وإدارة التغيري والتعامل مع مقاومة التغيري وسبل إنجاح مبادرات التطوير والتغيري يف المؤسسة )تطبيقات عملية(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101اإلدارة االسرتاتيجية 33404 
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يتضمن هذا المساق مفاهيم وأساسيات اإلدارة االسرتاتيجية، وخطوات صياغة االسرتاتيجية المتمثلة بتحديد الرؤيا االسرتاتيجية 

يتضمن  كما  االسرتاتيجية،  أهدافها  ووضع  للمنظمة  واخلارجية  الداخلية  للبيئة  االسرتاتييج  والتحليل  المنظمة  رسالة  وصياغة 

المساق تحديد البدائل أو اخليارات االسرتاتيجية وكيفية تنفيذ االسرتاتيجية وتقييمها والرقابة عليها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة الموارد البرشية 33405 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية إدارة الموارد البرشية يف حياة المنظمة، وكيفية تخطيط الموارد البرشية، واستقطاب 

واختيار وتعيني الموارد البرشية وتحليل وتوصيف الوظائف، وتدريب الموارد البرشية وتحفزيها ومكافأتها، إىل جانب تقييم األداء 

وتخطيط المسار الوظيفي وتمكني العاملني واحلفاظ عىل أمنهم وسالمتهم.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 80 ساعة معتمدة ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445 

يتضمن هذا المساق التعريف بترشيعات األعمال التجارية واإللكرتونية ونطاقها، مشتملة عىل عقود الوكالة الوساطة والسمرسة، 

واإلفالس،  بأنواعها،  والرشكات  والمالية،  التجارية  واألوراق  اإللكرتونية،  التجارة  وعقود  التأمني  وعقود  التجاري،  الرهن  وعقود 

واجلرائم اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ التمويل 34115

يتضمن هذا المساق التعرف عىل مفهوم التمويل ومصادره االئتمان التجاري، القروض المرصفية، المستحقات، أدوات األسواق 

السندات، األسهم. وإدارة  التموييل  التمويل، تمويل اآلالت والمعدات، االستئجار، االستثمار  القروض، عقود  المالية فرتة تمويل 

رأس المال العامل وهيكل رأس المال والموازنات الرأسمالية.

 عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103أعمال مرصفية 34314

والمرصيف،أنواع  المايل  اجلهاز  المرصفية،  واألعمال  المصارف  للنقود،نشأة  األساسية  المفاهيم  التعرف عىل  إىل  المادة  تهدف هذه 

المصارف: أهدافها، وظائفها، مزيانياتها. أنواع احلسابات الدائنة والمدينة، أنواع األوراق المالية، أنواع القروض وأغراضها، االعتمادات 

والكفاالت، اخلدمات والتسهيالت المرصفية، األسواق المالية والنقدية، البنوك اإللكرتونية، مخاطر العمل المرصيف، المصارف العاملة 

يف األردن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101المحاسبة اإلدارية34321

البيانات المالية يف التخطيط والرقابة التخاذ القرارات اإلدارية يف  يتضمن هذا المساق المبادئ واألساليب المتبعة يف استخدام 

مختلف المستويات اإلدارية، وتناقش المادة تصنيفات التكاليف وتحليل عالقة التكلفة واحلجم والربح، وإعداد الموازنة، والتكاليف 

المالئمة للقرارات اإلدارية، واستخدام المعلومات المحاسبية يف اتخاذ قرارات االستثمار الرأسمايل.

 عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 34101نظم المعلومات المحاسبية 34432

يتضمن هذا المساق المفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية حيث تتناول تصميم وتطوير نظم المعلومات المحاسبية، 

ومفاهيم قواعد البيانات، وتكنولوجيا أنظمة الرقابة الداخلية وأمن وحماية نظم المعلومات المحاسبية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدأساسيات التصميم اجلرافييك لألعمال35233

البرصية،  اللغة  عىل  الرتكزي  خالل  من  البيانية.  الرسوم  تصميم  مثل  اإلبداعية  لألعمال  األساسية  المبادئ  المساق  هذا  يتضمن 

المادة  المرتتبة عىل تصميم  باآلثار  التعريف  إىل  إضافة  احلديثة.  اإلعالنية  المادة  لتصميم  واجلمالية  اإلبداعية  واجلوانب  ومهاراتها، 

اإلعالنية احلديثة يف شكل رقمي، وأخرياً يتدرب الطالب عىل تطبيقات عملية لرتويج التصاميم من خالل وسائل التواصل الرقمي 

احلديثة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمهارات االتصال والتكنولوجيا35235

يتضمن هذا المساق التعريف باستخدامات وتطبيقات تكنولوجيا االتصاالت من حيث أهميتها الثقافية، واالقتصادية، والسياسية، 

والرتكزي عىل مجموعة من التقنيات التقليدية والرقمية، وتحليلها، وتكييف التقنيات القديمة مع الظروف التاريخية األكرث حداثة 

واالبتكارات، وكيفية التواصل مع فريق تكنولوجيا المعلومات. والتعريف بالمعرفة األساسية اليت من شأنها أن تساعد بالنظر يف 

القيود التكنولوجية يف الرشكات. والتعريف بالمواضيع التقنية اليت يجب مراعاتها عند إنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت للتسويق.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101 و 36232إدارة عالقات الزبائن35408

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية ودور عالقة منظمات األعمال بالزبائن لبناء إدارة عالقات زبائن قوية ومستمرة عىل أساس 

التفاعل اإليجايب المشرتك بني الطرفني وبما يخدم العملية التسويقية، وباتجاه بناء قاعدة بيانات للتخطيط االسرتاتييج للمنظمة 

ولدعم تفاعلها مع بيئة متغرية جوهرها الزبائن، ولتكوين وتعزيز المعرفة التسويقية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق : 11102برمجة تطبيقات األعمال36112

يقدم هذا المساق للغات الربمجة عالية المستوى باستخدام واحدة من أكرث لغات الربمجة شيوعاً حيث يتم اختيار اللغة المستخدمة 

بناًء عىل حاجة سوق العمل. يغطي هذا المساق قواعد وهيكلية الربامج المكتوبة، وكيفية معاجلة البيانات باستخدام لغات الربمجة 

عالية المستوى، مشاكل ترجمة األكواد وتنفيذها، والملفات وآلية التخزين.

عدد الساعات: 1متطلب مزتامن : 36112مخترب برمجة تطبيقات األعمال36113

يغطي هذا المساق التطبيق العميل لمساق “برمجة تطبيقات األعمال” )36112( يقوم الطلبة يف هذا المساق بتطبيق المادة النظرية 

بشكل عميل عىل أجهزة احلاسوب باستخدام لغة الربمجة عالية المستوى واليت تم اختيارها بناًء عىل حاجة السوق. يركز المساق عىل 

المفاهيم المتعلقة بالربمجة بالكينونة بما فيها: الكينونات والفئات، التوريث، الدوال، النماذج.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 11102تطوير المواقع اإللكرتونية لتطبيقات األعمال36202

وتطويرها  المواقع  تصميم  المساق  يغطي  األعمال.  بتطبيقات  اخلاصة  اإللكرتونية  المواقع  تطوير  موضوع  المساق  هذا  يقدم 

باستخدام لغة )HTML( كما يغطي لغة برمجة نصية ليتمكن الطالب من بناء مواقع إلكرتونية تفاعلية و)CSS(  للتصميم اجلرافييك 

عىل  واستضافتها  وهيكليتها  اإللكرتونية  المواقع  عمل  آلية  منها  اخلصوص  بهذا  متعددة  مواضيع  المساق  يتضمن  للصفحات. 

اخلوادم. ويف النهاية يقدم المساق لتطبيقات الويب عىل اخلوادم.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36101إدارة قواعد البيانات لطلبة األعمال36203 

يتناول هذا المساق مقدمة إىل إدارة قواعد البيانات، تركز عىل القيم وبناء نظم معلوماتية تجارية وكذلك يركز عىل نمذجة البيانات 

وقيود تكامل البيانات، لغة اسرتجاع البيانات SQL وبناء تطبيق لقواعد البيانات.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 36101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال36232
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يغطي مساق األعمال اإللكرتونية المواضيع التالية: مصطلحات ومفاهيم التجارة اإللكرتونية، نماذج األعمال. بناء مواقع التجارة 

التجارة اإللكرتونية، حلول  لغايات  الربمجيات  التكنولوجية. تكنولوجيا  التحتية  البيئة  اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت: مقدمة إىل 

التخطيط،  والعمليات مثل  احللول  تكامل  المعلومات.  أمن  الدفع، قضايا  التوسع، طرق  قابلية  احللول،  البيانات، موثوقية  لقواعد 

من  تمكنه  إلظهار  الفصل  نهاية  يف  مرشوع  عمل  الطالب  من  ويطلب  واالجتماعية.  القانونية  العواقب  الزتويد،  الزبائن،  عالقات 

المفاهيم اليت تمت معاجلتها يف المادة.

عدد الساعات: 1متطلب مزتامن: 36203مخترب قواعد البيانات لطلبة األعمال36251

هذا المخترب يعلم الطلبة كيفية تصميم وبناء قاعدة بيانات متكاملة باستخدام أنظمة قواعد البيانات العالئقية احلديثة. ويغطي 

هذا المخترب اجلداول، وأوامر اسرتجاع البيانات، النماذج, التقارير، الكينونات وخصائصها وكذلك استخدام أدوات تطوير التطبيقات 

اخلاصة ببناء واجهات المستخدم، حيث يقوم الطالب ببناء قاعدة بيانات متكاملة الستخدامها يف تطبيقات األعمال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36101تراسل بيانات األعمال36301

 OSI نموذج  بالتفصيل طبقات  أيضا  المساق  يركز هذا  والشبكات.  االتصاالت  األساسية ألنظمة  المفاهيم  المساق  يتناول هذا 

البيانات،  المرجعي. كما ويغطي هذا المساق أنواع الشبكات ومعماريها، والتصاميم المستخدمة يف بناء الشبكات، وسائط نقل 

الربوتوكوالت ومعايري تراسل المعطيات مثل بروتوكول اإلنرتنت TCP/IP. يتناول المساق اجلوانب المتعددة إلدارة الشبكات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36202 ،36112برمجة متقدمة لتطبيقات األعمال36312

يغطي هذا المساق المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بهيكلية التطبيقات متعددة الطبقات. وقد صمم هذا المساق لتغطية مناهج 

الربمجة المنظمة والموجهة بالكينونات لتطوير تطبيقات األعمال. سيتم عرض المواضيع المتعلقة بتطبيقات األعمال، مع الرتكزي 

 HTML،  JavaScript، PHP عىل تطوير تطبيقات العميل/اخلادم حيث يقوم الطالب ببناء بوابة إلكرتونية باستخدام عدة لغات منها

مع قاعدة البيانات اخلاصة بها.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 36203تحليل وتصميم نظم المعلومات36316

يهدف هذا المساق إىل تغطية المفاهيم األساسية يف نظم المعلومات: البيانات، المعلومات والمعرفة. ويزود الطلبة بمقدمة عن 

المعلومات  نظم  بناء  كيفية  وشامل  مفصل  بشكل  ويناقش  المعلومات،  أنظمة  وأنواع  اإلدارية  والمستويات  المعلومات  نظم 

التصميم، والتطبيق(، كما  التحليل،  )التخطيط،  المعلومات  المعلومات، ودورة تطوير نظم  أنظمة  المختلقة لتطوير  والمنهجيات 

ويناقش المساق: طرق جمع المعلومات، ودراسة اجلدوى واألدوات الالزمة لتطوير نظم المعلومات ومبادئ إدارة مشاريع تكنولوجيا 

المعلومات.

عدد الساعات: 3   متطلب سابق: 36101نظم دعم القرارات36334

يتناول هذا المساق عملية اتخاذ القرار. مساهمة النظام يف هذه العملية. تقويم األنظمة اإلدارية الداعمة وعملية بناء القرار. النمذجة 

وتطوير اتخاذ القرار. أنظمة المعلومات لإلدارة العليا. األنظمة اخلبرية وأنظمة إدارة المعرفة.

عدد الساعات: 3  متطلب سابق: 36203نظم تخطيط موارد المؤسسات36336

عمليات  مبادئ  تغطية  الرشكة. ستتم  النظم عىل مستوى  إدارة  عمليات  وتعديل  وإعداد  تقديم هيكلية  إىل  المساق  يهدف هذا 

األعمال وإعادة هندستها، كما سيقدم المساق االختيار ورسم خرائط العمليات وتحليل الفجوات وتطبيق نظم المؤسسات. ستتم 

تغطية وحدات المؤسسات وأدوات تحليل القرارات. هذه المادة تسلط الضوء عىل دور نظم تخطيط موارد المؤسسات يف تسهيل 

عمل المؤسسات وإدارة عمليات األعمال خصوصاً يف مجاالت: التسويق، المبيعات، المحاسبة، اإلنتاج، وإدارة سلسلة الزتويد. كما 

يتطرق لكيفية إدارة التغيري الذي يطرأ عىل المؤسسة عند تطبيق نظم تخطيط موارد المؤسسات عليها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 ،36101نظم إدارة المعرفة36339

يقدم هذا المساق للطالب مفاهيم إدارة المعرفة والقوى اليت تقود أنظمة إدارة المعرفة. وسوف یتعلم الطالب عن القضایا المتعلقة 

بإدارة المعرفة، وحلول نظم إدارة المعرفة واألساس، ومنظمات المعرفة، والبنیة التحتیة لنظم إدارة المعرفة، وتکنولوجیات نظم 

إدارة المعرفة، وتطویر أنظمة تطبیق المعرفة، وأنواع أنظمة تطبیق المعرفة.

عدد الساعات: 1متطلب مزتامن: 36336مخترب نظم تخطيط موارد المؤسسات36357

يتضمن هذا المساق تدريبات عملية عىل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مثل SAP وOracle ERP، بحيث يقوم الطالب بتطبيق 

المعرفة النظرية يف مساق تخطيط نظم المؤسسات من خالل عدد من المهام العملية يف كل مخترب، ويركز هذا المساق عىل تعزيز 

اجلانب العميل لدى الطالب من خالل إعطاء أمثلة عملية عىل الوحدات األساسية كالمبيعات والتسويق، وسلسلة الزتويد، واإلنتاج، 

وإدارة المواد وعملية الرشاء.

عدد الساعات: 3إنهاء 80 ساعة معتمدةالتدريب العميل36395

يتضمن هذا المساق ممارسة ميدانية لمعارف الطالب النظرية اليت تعلمها يف اجلامعة مع التطبيق العميل لها يف إحدى منظمات 

األعمال، لتطوير مهاراته الفنية، والمهنية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36301أمن المعلومات36402

بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق، يستطيع الطالب اكتساب المعرفة والمفاهيم والمبادئ، والتقنيات والمنهجيات الالزمة لتصميم 

وتقييم امن المعلومات يف بيئة األعمال اإللكرتونية المعقدة. صمم المساق ليشمل العديد من الموضوعات اليت تغطي قضايا مثل 

طبيعة أمن نظم المعلومات ، خدمات أمن المعلومات لنظم المعلومات، امن شبكات المعلومات وتصميم أمن المشاريع، تصميم 

التكنولوجيات كجدار احلماية، أنظمة اكتشاف ومنع  بروتوكوالت األمان، أدوات األمن وتقنيات الربمجة اآلمنة، أمن محيط هذه 

التسلل التكنولوجيا المسمى SIEM وهندسة المتطلبات األمنية والعوامل اإلنسانية اليت تؤثر عىل أمن نظم المعلومات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36203أنظمة ذكاء األعمال36404

المتاحة يف تكنولوجيا  للمدراء والمختصني، واألدوات والتقنيات  العمل اجلماعي  القرار وأنشطة  اتخاذ  المساق عملية  يدرس هذا 

المعلومات لدعم هذه العليات ومىت يمكن االستفادة من استخدامها، باإلضافة إىل بعض األسباب اليت ألجلها ال تصل نظم دعم 

المعلومات. يحتوي  المتعلقة باستخدام أدوات وتقنيات تكنولوجيا  الثقافية والتنظيمية  المنشودة، والقضايا  اإلدارة إىل أهدافها 

REXCEL:المساق عىل عنرص تقين يكتسب فيه الطلبة معرفة وخربة عملية يف دعم القرارات ونظم ذكاء األعمال مثل

عدد الساعات: 3المتطلب السابق: 36112تطبيقات األعمال باستخدام اخللوي36405
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يعترب هذا المساق من المساقات المهمة لتكنولوجيا األعمال نظراً النتشار األجهزة اخللوية وتطبيقاتها ودخولها يف مجال األعمال. 

حيث يقوم المساق بالتعريف عن أهم أنظمة وتطبيقات اخللوي يف مجال تكنولوجيا األعمال، كما وتقوم عىل كيفية عمل وإنشاء 

هذه التطبيقات باستخدام برامج متخصصة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36203إدارة قواعد البيانات المتقدمة36406

 )SQL( المنظمة لغة االستعالم  اإليجابيات وعبارات  المفاهيم،  البيانات، ويركز عىل  إدارة قواعد  المساق مفاهيم نظم  يقدم هذا 

وتطبيقاتها يف بناء وتعديل قواعد البيانات العالئقية. كما يقدم المساق معاجل االستعالم من خالل المثال )QBE( لتعديل قواعد 

المعلومات. كما  ، واسرتجاع   XML ،العمليات إدارة  المساق موضوعات كتقييم االستعالم وتحسينه،  العالئقية. ويغطي  البيانات 

البيانات. سيتمرن  قواعد  إدارة  نظم  اإلداري من  اجلزء  باستخدام  العالئقية  البيانات  قواعد  مراقبة وضمان رسية  تقنيات  يعرض 

الطالب عىل استخدام عبارات SQL  و QBE لبناء وتعديل قواعد البيانات العالئقية باستخدام محارضات مخترب نظم إدارة قواعد 

البيانات.

عدد الساعات: 3إنهاء 60 ساعة معتمدةمواضيع متقدمة يف تكنولوجيا معلومات األعمال36408

هذا المساق مخصص لالتجاهات اجلديدة يف مجال BIT إلبقاء الطالب عىل دراية باالتجاهات اجلديدة والطلب يف السوق. تعتمد 

الموضوعات اليت يتم تناولها عىل المواد المحددة مع الرتكزي عىل منهجيات البحث.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36203احلوسبة السحابية36415

يتناول هذا المساق احلوسبة السحابية كنموذج حديث للحوسبة التجارية واليت توفر سهولة االستخدام، تقديم خدمات احلوسبة 

بناء عىل الطلب والوصول من خالل الشبكة إىل مجموعة من موارد احلوسبة بما يف ذلك الربمجيات، منصات التطوير والبنية التحتية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36232األعمال اللوجستية ونظم إدارة سلسلة الزتويد36416

قدم المساق للمفاهيم األساسية يف إدارة سلسلة الزتويد واألعمال المساندة. يركز المساق عىل العمليات اليت يتم تنفيذها يف إطار 

إدارة سلسلة الزتويد ومن أهمها: عملية اإلنتاج، إدارة المخازن، نقل المواد والبضائع، عمليات الرشاء، عملية البيع والتسويق، خدمة 

الزبائن. يغطي المساق هيكلية سلسلة الزتويد، توقع حجم الطلب يف السوق، الرشاء والزتويد، عمليات النقل والتسعري.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36316تحليل وتصميم النظم المتقدمة36417

يقدم هذا المساق مفاهيم ومصطلحات تصميم وتحليل النظم الموجهة بالكينونات. ويركز المساق عىل دورة حياة تطوير النظام 

باستخدام الربمجة الموجه بالكينونة ونمذجة مراحل عملية التطوير باستخدام لغات النمذجة. يعطي المساق اهتماما خاصا لتطبيق 

منهج Object Oriented )OOP( عىل مشاريع األعمال باستخدام لغات النمذجة الموجهة بالكينونات يف محارضات المخترب. كما 

وتقنيات  أدوات  جامًعا  لمرشوعه  كامل  توثيق  إلنتاج  فريق  طالب عىل مرشوع ضمن  تقنية RAD. وسيعمل كل  المساق  يقدم 

المشاريع وطرق  إدارة  التعامل مع  لكيفية  المساق  يتطرق  لذلك  باإلضافة  بالكينونات.  الموجهة  النظم  تحليل وتصميم  ونماذج 

حساب المسارات احلرجة ونمذجة األنظمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 36232نمذجة عمليات األعمال36428

يقدم هذا المساق المنهج العلمي والعميل لدراسة أداء نظم األعمال باستخدام النمذجة كخطوة أساسية يف حل المشكالت واتخاذ 

احلقيقية  األعمال  لمشاكل  دراسية  حاالت  باستخدام  التخطيط  مشكالت  لتكوين  المطلوبة  المهارات  المساق  يعرض  القرارات. 

وتطبيق تقنيات النمذجة عىل هذه المشكالت.

عدد الساعات: 3إنهاء 80 ساعة معتمدةإدارة مرشوعات تكنولوجيا المعلومات36435

يعرض هذا المساق تطبيقات إدارة المشاريع عىل مشاريع تكنولوجيا المعلومات. فهو يقدم المفاهيم األساسية لدراسة اجلدوى 

والمزيانية يف مشاريع تكنولوجيا المعلومات. كما يعرض المساق عملية التخطيط لمشاريع تكنولوجيا المعلومات من خالل إنشاء 

مخطط تقسيم العمل، وإعداد وتطبيق ومراجعة اخلطة، وتنظيم وإدارة فريق العمل. يركز المساق عىل أدوات وتقنيات تطبيق إدارة 

اجلودة المتكاملة يف مشاريع تكنولوجيا المعلومات. كما يعطى اهتمام خاص السرتاتيجيات البقاء ضمن المزيانية، وتقليص التأخري 

وقيادة الفرق يف مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

43636
سلسلة  وإدارة  اإللكرتونية  األعمال  يف  متقدمة  تطبيقات 

الزتويد 
عدد الساعات: 3متطلب سابق:  36232

يغطي هذا المساق مجموعة من تطبيقات األعمال اإللكرتونية المتقدمة مثل أنظمة الدفع اإللكرتوين، نظم عالقات الزبائن، نظم 

اإللكرتونية. كما ويغطي هذا  التجارة االجتماعية وتطبيقات احلكومة  الموارد،  إدارة تخطيط  النقل والتخزين والزتويد، نظم  إدارة 

المساق القضايا القانونية، األخالقية واالجتماعية المتعلقة باألعمال اإللكرتونية.

مرشوع تخرج36499
ساعة   90 وإنهاء   36435 سابق:  متطلب 

معتمدة
عدد الساعات: 3

التخرج، جمع  اختيار فكرة مرشوع  االنتهاء من متطلبات  العمل عىل  التخرج مع  الطالب لمرشوع  المساق إىل تأهيل  يهدف هذا 

البيانات، تحليل النظام، تصميم الواجهات واختيار لغة وبيئة تطوير النظام المقرتح.
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برنامج البكالوريوس يف التسويق اإللكرتوين والتواصل االجتماعي 

ُصمم تخصص بكالوريوس التسويق اإللكرتوين والتواصل االجتماعي إلعطاء الطلبة تعليماً تطبيقياً يتماىش مع احلياة العملية 

ويمّكنهــم مــن االستكشــاف بفاعليــة يف عالــم التســويق والتكنولوجيــا المتكامل والمتغــر باســتمرار. يعرّف التخصــص الطلبة 

بالعنارص األساسية خلطط التسويق الناجحة والقنوات اإللكرتونية احلديثة.

يف البدايــة يأخــذ الطلبــة مــواد يف مفاهيم التســويق كمبادئ التســويق، العالقــات العامة، اإلحصــاء، الملكية الفكريــة، أخالقيات 

األعمال وغرها. كما أن الطلبة سيتعلمون عن تصميم المواقع اإللكرتونية والتكنولوجيا وأثرهما عىل التسويق اإللكرتوين. خالل 

دراســة الطلبة لتصميم الويب، وواجهة الويب وســهولة االســتخدام، ولغات الربمجة، وغرها من المواد ســيتعلمون اللغة الالزمة 

للتواصل يف بيئة األعمال دائمة التغير.

بعد إنشاء أساس تسويقي قوي ينتقل الطلبة إىل تطبيق معرفتهم يف حقل التسويق اإللكرتوين، مثل تخصيص محرك البحث، 

والتسويق التبعي، ووسائل اإلعالم االجتماعية. كما أنهم سيتعلمون العنارص األساسية خلطط التسويق مثل مصفوفات الويب، 

تكنولوجيا المعلومات ولمحات عن النظم، وقضايا اإلنرتنت الثقافية والعالمية.

يف النهاية يربط الطلبة بني المعرفة واخلربة اليت تم اكتسابها لتطوير اسرتاتيجية التسويق اإللكرتوين الممزية والمتكاملة اخلاصة 

بهم. ومن خالل البناء عىل أساسيات التسويق مع األدوات احلالية والتكنولوجيا دائمة التغير يتعرف الطلبة عىل مجال التسويق 

اإللكرتوين والتواصل االجتماعي دائم التغير، وتتم تهيئتهم للتطوير والنمو الدائم يف هذا المجال.

متطلبات التخرج يف القسم 

إضافة إىل متطلبات اجلامعة، ومتطلبات الكلية، يتعني عىل الطالب اجتياز )81( ساعة دراسية معتمدة بنجاح موزعة كالتايل: )66( 

ساعة دراسية معتمدة كمتطلبات التخصص اإلجبارية، و)15( ساعة معتمدة متطلبات التخصص االختيارية.

مجاالت العمل للخريجني

هــو تخصــص حديــث يف األردن، ومجــاالت عملــه مفتوحــة يف الداخــل واخلارج، وأبــرز مجاالت العمــل هي: تحليــل أنظمة العمل 

التســويقية، إدارة أعمــال التجــارة اإللكرتونيــة، إدارة أعمال التســويق اإللكرتوين، موظف ترويج وإعالن، موظف بحوث التســويق، 

العمــل يف مجــاالت تســويق أنشــطة المؤسســات اخلاصــة والعامــة والمؤسســات اخلدميــة ومراكز التواصــل االجتماعي، إنشــاء 

المشــاريع التســويقية اإللكرتونية اخلاصة، وظائف التســويق عرب هواتف الموبايل، العمل يف قطاع البنوك أو رشكات التجزئة أو 

الرشكات الصناعية والتسويقية وغرها من األنشطة التسويقية اإللكرتونية.
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-3اقتصاد جزيئ 33103

-3مبادئ المحاسبة )1( 34101

-3مبادئ التسويق 35101

-3نظم المعلومات اإلدارية 36101

-3تطبيقات حاسوبية يف األعمال 36111

متطلب قسم إجباري 66 ساعة

36101, 335101مقدمة يف التسويق اإللكرتوين 35103

335101التسويق االجتماعي 35105

335101سلوك المستهلك ووسائل االتصال احلديثة 35202

35101, 333101إدارة التسويق 35215

335101تسويق اخلدمات 35217

35101, 333101إدارة المبيعات 35218

-3أساسيات التصميم اجلرافييك لألعمال 35233

-3مهارات االتصال والتكنولوجيا 35235

335218,35103قنوات التوزيع والوسائل اإللكرتونية 35314

335202,20235بحوث التسويق 35319

335235االتصاالت التسويقية اإللكرتونية المتكاملة 35323

335235تكنولوجيا اإلعالن 35326

335233تصميم المواقع اإللكرتونية التجارية 35336

إنهاء 90 ساعة معتمدة3تدريب ميداين 35397

335323التسويق الدويل 35407

36232, 335101إدارة عالقات الزبائن 35408

335319التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي 35416

335314اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين 35424

335323موضوعات تسويقية إلكرتونية معارصة 35435

335336التسويق باستخدام محركات البحث 35437

إنهاء 100 ساعة معتمدة3مرشوع التخرج 35449

336101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال 36232

متطلب قسم اختياري 15 ساعة

333103االقتصاد الكيل 33204

إنهاء 60 ساعة معتمدة3أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309

رقم المادة
متطلبات اجلامعة 27 ساعة معتمدة

المتطلب السابق/ *مزتامنس متطلب جامعه إجباري 18 ساعة

-0مهارات احلاسوب )استدرايك( 11100

-0مهارات االتصال باللغة العربية ) استدرايك( 31021

-0مهارات االتصال باللغة االنجلزيية ) استدرايك( 31022

331021مهارات االتصال باللغة العربية 31112

331022مهارات االتصال باللغة االنجلزيية 31122

-3الرتبية الوطنية 31151

-0القيادة والمسؤولية المجتمعية 31160

-3العلوم العسكرية 31251

3الريادة واالبتكار 31254

-3المهارات احلياتية 31374

متطلب جامعه اختياري 9 ساعات

-3تاريخ العلم 20251

-3الرياضة والصحة 31100

-3اللغات األجنبية 31130

-3احلضارة العربية اإلسالمية 31152

331112األدب العريب 31211

-3احلوكمة والتنمية 31252

-3حقوق اإلنسان 31260

-3مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد 31261

-3مقدمة يف علم النفس 31264

-3التنمية والبيئة 31272

-3أساليب البحث العلمي 31311

-3قضايا معارصة يف الوطن العريب 31351

-3القدس : واقعاً وتاريخاً 31352

-3الفلسفة والتفكري الناقد 31362

متطلب كلية إجباري 24 ساعة

-3رياضيات لألعمال 20131

-3طرق اإلحصاء لألعمال 20235

-3مبادئ اإلدارة 33101
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وصف المواد

عدد الساعات: 0متطلب سابق: ال يوجدمهارات حاسوب )استدرايك(11100

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة. يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية 

الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات  يف احلاسوب، وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل 

الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية. باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين 

وتصفح الشبكة العنكبوتية. يف نهاية هذا المقرر، من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز 

المهام اليومية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدتاريخ العلم20251

فلسفة  الطبيعة،  لعلم  تحقيب معريف  المتوسط،  الطبيعة يف حوض  لعلم  تحقيب حضاري  العلم،  تاريخ  أهمية  العلوم،  تصنيف 

كبلر،  غلربت،  تايكو  كوبرنيكوس،  الكربى:  العلمية  الثورة  العريب،  الفلك  علم  اليوناين،  الفلك  علم  الكوين،  أرسطو  نظام  الطبيعة، 

غاليليو، ديكارت، نيوتن.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية )استدرايك(31021

األدبية  النصوص  من  مجموعة  طريق  عن  العربية،  اللغة  أساسيات  يف  المعرفية  الطالب  قدرات  تنمية  إىل  المساق  هذا  يهدف 

اإلمالء  يف  قضايا  مثل  الكتابة  بمهارة  تتعلق  وأخرى  المبسطة،  النحوية  القضايا  بعض  تشمل  متنوعة  مفردات  تليها  المختارة، 

والرتقيم واستعمال المعجم العريب، اليت تمّهد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة 

العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة االنجلزيية )استدرايك(31022

قراءة  من  الطالب  تمكني  وإىل  والمحادثة(،  والكتابة  والقراءة  )االستماع  للغة  األربعة  المهارات  تطوير  إىل  المساق  هذا  يهدف 

الرئيسية.  لألفكار  القراءة  قبل  والتنبؤ  السياق  من  الكلمة  معىن  تخمني  وكذلك  اخلاصة  بلغتهم  وتلخيصها  المختلفة  النصوص 

»وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكناً باللغة اإلنجلزيية، يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل 

أما فيما  المحادثة«.  عند  أخطاء  التحدث من دون  وبالتايل  كتابة جمل صحيحة  الطالب من  بدورها تمكن  واليت  القواعد  دروس 

يتعلق بالمفردات، سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرياضة والصحة31100

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام، كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها 

أجهزة  الريايض عىل  النشاط  تأثري  إىل  المساق  المعارصة. ويتعرض  الرياضية  الرتبية  إىل ميادين وأقسام  التارييخ، ويشري كذلك 

البدنية وعنارصها المختلفة، ويبني المساق العديد من  اللياقة  اجلسم المختلفة. ويتناول تركيب جسم اإلنسان، كذلك يشري إىل 

االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة، ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية 

ووظائفها جلسم اإلنسان، كما يتناول المساق اهم اإلصابات الرياضية وأعراضها. وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل 

السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.

333101إدارة المشرتيات والمخازن 33432

إنهاء 99 ساعة معتمدة3ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445

334101مبادئ المحاسبة )2( 34102

333101اإلدارة المالية 34216

333103أعمال مرصفية 34314

335202المنتج وإدارة العالمة التجارية 35308

335323سياسات التسعري 35415

335323التسويق عرب الموبايل 35419

335217تسويق السياحة اإللكرتونية 35421

335336التصميم التفاعيل للمواقع وتحليلها 35436
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يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة، والقيادة األخالقية، واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً. عالوة 

عىل ذلك، تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخصًيا ومهنًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم 

لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 31111األدب العريب31211

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية. قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة 

والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل: األدب، النص، الذوق، النقد وعىل اخلطوات األساسية 

يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة 

نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة، وتحليلها وتفسريها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد العلوم العسكرية31251

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية/ اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ 

من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن 

الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلوكمة والتنمية31252

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية، وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات 

السياسية  وأبعاده  ونشأته  الرشيد  احلكم  لمفهوم  النظري  اإلطار  عىل  الضوء  المساق  مفردات  تُسلط  حيث  الدولة،  يف  التنمية 

واالقتصادية واإلدارية والثقافية، ومعايريه ومؤرشاته المختلفة، إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها، وأنواعها وأبعادها، مع الرتكزي 

عىل مؤرشات التنمية المستدامة.

كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة، وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى 

طويل األجل، ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة، من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية، ودور 

المدين(،  المجتمع  اخلاص  القطاع  )الدولة،  الثالثة  لمكوناته  التكاملية  واألدوار  الرشيد،  باحلكم  المرتبطة  والمبادئ  القيم  منظومة 

إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق 

االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية، ويف الدول المتقدمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالريادة واالبتكار31254

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي، واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس. كما يركز عىل 

دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال. ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم 

والمعتقدات بالنشاط الريادي، كذلك إدارة المخاطر، وخطوات تطوير منتج جديد، وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال 

الريادية اجلديدة. يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد. سيقوم المساق بزتويد الطلبة 

بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي. وسيتم الرتكزي عىل األعمال 

الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجد حقوق اإلنسان31260

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة العربية31112

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية )القراءة، والكتابة، واالستماع، والمحادثة(، ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات 

من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة، واستيعاب المسموع وفهمه، 

وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية، وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية31122

الطالب  يحسن  الممارسة  خالل  ومن  والمحادثة(،  واالستماع،  والكتابة،  )القراءة،  اإلنجلزيية  اللغة  مهارات  المقرر  هذا  يتناول 

استخدام  من  الطلبة  تمكني  إىل  المحادثة  مهارة  وتهدف  األكاديمية،  المجاالت  يف  بها  والتواصل  االنجلزيية  للغة  استخدامهم 

المهارات الشفوية وتحسني اللفظ، وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى 

الطلبة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداللغات األجنبية31130

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل 

للناطقني بها، وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية، وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية. 

وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.

الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت  الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم  النظرية  المبادئ  كما يغطي هذا المساق بعض 

العربية إىل  العملية يف الرتجمة من  بالمهارات  الطلبة  النصوص المرتجمة، يهدف هذا المساق لزتويد  يواجها المرتجمون وتحليل 

اإلنجلزيية والعكس، وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل 

السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة، اخل...

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالرتبية الوطنية31151

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكاناً )جغرافياً( وزماناً )تاريخياً( وإنساناً )مجتمعياً(. وإىل تنشئة الشباب عىل 

مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل: ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضاً 

المختلفة  بأدوارهم  للقيام  وإعدادهم  الطلبة  تأهيل  وإىل  الوطنية:  الوحدة  إطار  والتنوع يف ظل  التعددية  واحرتام  ونظاماً  وشعباً 

الصاحلة،  المواطنة  وقيم  المسؤولية  بحس  متحلني  الشاملة،  الوطنية  التنمية  ومشاركني يف مسرية  داعمني  أردنيني  كمواطنني 

وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجداحلضارة العربية اإلسالمية31152

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتداداً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ 

مساق  وينطلق  اإلسالمي،  العريب  للمجتمع  والفكرية  والثقافية  واالجتماعية  اإليمانية  األصول  من  وتستمد  وحضارتهم،  العرب 

المجاالت  العرب يف  السمحاء، وتراث  العقيدة اإلسالمية  العربية اإلسالمية وعىل رأسها  الثوابت  العربية اإلسالمية من  احلضارة 

المختلفة وتاريخهم عرب العصور. 

عدد الساعات: 0متطلب سابق:  ال يوجدالقيادة والمسؤولية المجتمعية31160
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يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين. 

حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب 

ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب، وظهور األفكار القومية 

وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالقدس: واقعاً وتاريخا31352ً

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية: إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب 

اإلسالمي، وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين. 

والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة 

ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب، ورضورة 

معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية، والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة 

الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالفلسفة والتفكري الناقد31362

الناقد من خالل  التفكري  التفكري، متضمنا  الطالب مهارات  وإكساب  الفلسفي،  والفهم  النظري  العقل  بناء  إىل  المقرر  يهدف هذا 

تعريف الطالب بأسس  التفكري  الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي، باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم 

وجرائيته، وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية، وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا 

عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به، باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص  العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف 

احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء  عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالمهارات احلياتية31374

المستوى الشخيص والمهين يف عرص  المهارات األساسية عىل  الطالب عىل استكشاف وتطوير  المساق إىل مساعدة  يهدف هذا 

اإلنرتنت، من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي/اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية 

لمختلف المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال. ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية: مهارات التعلم، مهارات 

القراءة والكتابة، والمهارات احلياتية. وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول 

لسوق العمل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدرياضيات لألعمال20131

وقواعدها،  المشتقات  واللوغاريتمية،  واألسية  الرتبيعية  االقرتانات  والمستقيمات،  المنحنيات  اخلطية،  والمتباينات  المعادالت 

مشتقات االقرتانات األسية واللوغارتمية، مشتقة رضب وقسمة اقرتانني، قاعدة السلسلة، المشتقات الضمنية، المعدالت المرتبطة 

بالزمن، مرونة الطلب، التحليل احلدي يف األعمال واالقتصاد، القيم احلرجة، القيم القصوى المحلية، التقعر واالنعطاف، التكامالت 

المحدودة وغري المحدودة، الكامل بالتعويض وباألجزاء، تطبيقات التكامل يف األعمال، االقرتانات بعدة متغريات، المشتقات اجلزئية، 

القيم القصوى لالقرتانات بمتغريين وتطبيقاتها يف األعمال.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد طرق اإلحصاء لألعمال20235

يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها، وُيركز عىل التطور التارييخ 

حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها، بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

الوطنية  والترشيعات  الدولية  واإلعالنات  واالتفاقيات  المواثيق  خالل  من  اإلنسان  حقوق  ضمانات  تناول  إىل  إضافة  والثقافية، 

وآليات حماية هذه احلقوق، وُيسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه، خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة، كما 

ُيعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان، مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.    

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم السياسة واالقتصاد31261

الرتكزي  وذلك من خالل  بينهما،  المتبادل  والتأثري  التأثر  واالقتصاد، وعالقة  السياسة  لعلم  األساسية  المفاهيم  المساق  يتضمن 

عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية، والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى، حيث تسلط مفردات المساق 

الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص، ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي، إضافة إىل 

مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطاً حلل المشكلة االقتصادية. كما يهتم 

المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها، واأليدولوجيات والنظريات اليت 

تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدمقدمة يف علم النفس31264

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه. كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه 

والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة. ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع. ويركز المساق عىل 

طبيعة التعلم ونظرياته. كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه. كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها 

وقياسها. كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.   

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدالتنمية والبيئة31272

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل: تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة )الموارد الطبيعية، خدمات 

النظام البييئ( والتنمية، االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة، تحليل التنمية المستدامة والمنهج 

لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية.، كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها، 

المستدامة عىل مستقبل  التنمية  البييئ، ودور  إنقاذ األرض من االنهيار  الرئيسية.، طرق  القضايا  كما يقدم مقدمة شاملة جلميع 

البرشية. 

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدأساليب البحث العلمي 31311

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه، والتعريف بالبحث وطبيعته، وأنواعه، وعنارصه، وخطواته، وأساسيات البحث العلمي 

وأدوات جمع البيانات، واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها، SPSS، وكتابة النتائج والتوصيات، إضافة إىل استخدام 

المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق، إضافة إىل كيفية إعداد التقارير، بأنواعها، وكتابتها.

عدد الساعات: 3متطلب سابق:  ال يوجدقضايا معارصة يف الوطن العريب31351
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تتضمن هذه المادة االقتصاد ككل، بما يف ذلك قياس وتحديد الطلب الكيل والعرض الكيل، والدخل القومي، والتضخم، والبطالة، 

كما يتضمن موضوعات أخرى كالتجارة الدولية، والنمو االقتصادي، ودورات األعمال، والسياسة المالية، والسياسة النقدية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 60 ساعةأخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية 33309 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية، وتاريخها، ومناهج دراستها، وقياس األداء االجتماعي والمسؤولية 

أخالقيات  ومداخل  لنظريات  التارييخ  والتطور  فيها،  األساسية  والمشكالت  الدولية  للرشكات  األعمال  وأخالقيات  االجتماعية 

األعمال، والقضايا المهمة يف أخالقيات األعمال، إىل جانب المسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة والمسؤولية البيئية وأخالقيات 

المهنة، والشفافية، واحلاكمية، مع عرض ألخالقيات اإلدارة يف بعض التجارب اإلدارية .

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33101 إدارة المشرتيات والمخازن 33432 

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم إدارة الرشاء والتخزين وتنظيم وظيفيت الرشاء والتخزين، والرشاء باجلودة والكمية والسعر 

والتخزين،  المخازن  بأهمية  التعريف  إىل  إضافة  االستثمارية،  والمعدات  اآلالت  ورشاء  المناسب،  المورد  من  المناسب  والوقت 

والرقابة عىل المخزون، والتخطيط لإلنتاج، وأنظمة اجلدولة والتخطيط اإلجمايل، واجلدولة يف حالة اإلنتاج المتقطع، واجلودة واإلدارة 

الكلية للجودة والصيانة، وإدارة نظم المعلومات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 99 ساعة معتمدة ترشيعات تجارية وإلكرتونية 33445 

يتضمن هذا المساق التعريف بترشيعات األعمال التجارية واإللكرتونية ونطاقها، مشتملة عىل عقود الوكالة الوساطة والسمرسة، 

واإلفالس،  بأنواعها،  والرشكات  والمالية،  التجارية  واألوراق  اإللكرتونية،  التجارة  وعقود  التأمني  وعقود  التجاري،  الرهن  وعقود 

واجلرائم اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 34101مبادئ محاسبة )2(34102

المتداولة  وااللزتامات  الملموسة  وغري  الملموسة  المعمرة  واألصول  السلعي  للمخزون  المحاسبية  المعاجلة  المساق  يتضمن هذا 

وطويلة األجل والتسويات النقدية، وقائمة التدفقات النقدية.

ساعات معتمدة: 3المتطلب السابق: 33101اإلدارة المالية34216

يتضمن هذا المساق مفهوم اإلدارة المالية وأهدافها االستثمارية المالية، التمويل ومصادره المختلفة، التقويم المايل لمؤسسات 

األعمال التخطيط السيولة والربحية، التحليل وإدارة األصول.

 عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103أعمال مرصفية 34314

والمرصيف،أنواع  المايل  اجلهاز  المرصفية،  واألعمال  المصارف  للنقود،نشأة  األساسية  المفاهيم  التعرف عىل  إىل  المادة  تهدف هذه 

المصارف: أهدافها، وظائفها، مزيانياتها. أنواع احلسابات الدائنة والمدينة، أنواع األوراق المالية، أنواع القروض وأغراضها، االعتمادات 

والكفاالت، اخلدمات والتسهيالت المرصفية، األسواق المالية والنقدية، البنوك اإللكرتونية، مخاطر العمل المرصيف، المصارف العاملة 

يف األردن.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101 و 36101مقدمة يف التسويق اإللكرتوين35103

تمثيل  االحتمالية،  اجلداول  البيانات،  تنظيم  المتغريات،  والعينات،  اإلحصائية  والمجتمعات  البيانات،  أنواع  اإلحصاء:  يف  مقدمة 

البيانات: الرسومات البيانية والرسم االنتشاري؛ اإلحصاء الوصفي : مقاييس الزنعة المركزية، مقاييس التشتت، اإلرباعيات، التناظر 

وااللتواء؛ مبادئ االحتماالت: االحتمال المرشوط، احلوادث المستقلة؛التوزيعات االحتمالية المنفصلة: توزيع ثنايئ احلد؛ التوزيعات 

σ معلومة(، تقدير  الثقة: تقدير الوسط احلسايب )االنحراف المعياري  العينة؛ فرتات  التوزيع الطبيعي، توزيع  االحتمالية المتصلة: 

 σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط  فرضية  اختبار  الفرضيات:  اختبار  معلومة(.  غري   σ المعياري  )االنحراف  احلسايب  الوسط 

معلومة(، اختبار فرضية الوسط احلسايب )االنحراف المعياري σ غري معلومة(، اختبار فرضية التباين: اختبار الطريق الواحد..

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجد مبادئ اإلدارة33101

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم وأهمية اإلدارة، ومراحل تطورها ومدارسها الفكرية المختلفة، وتطور الفكر اإلداري المعارص، 

تشمل  واليت  األعمال  منشآت  يف  المدير  قبل  من  ممارستها  وكيفية  اإلدارية  والوظائف  اإلداري،  القرار  اتخاذ  عملية  وخطوات 

التخطيط، واتخاذ القرارات، والتنظيم، والقيادة، والتحفزي، واالتصال، والرقابة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجداقتصاد جزيئ 33103

يهدف هذا المساق للتعريف بالمشكلة االقتصادية وتخصيص الموارد، وتحليل العرض والطلب وتوازن السوق، ومرونة العرض 

والطلب، باإلضافة إىل نظرية سلوك المستهلك وتوازنه ونظرية اإلنتاج والتوزيع، وتحليل أنواع السوق من أسواق احتكارية وغريها 

من أسواق.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ محاسبة )1(34101

يتضمن هذا المساق تعريف علم المحاسبة. النظام المحاسيب وعنارصه األساسية. نظام القيد المزدوج. العمليات المتعلقة برأس 

المال. العمليات النقدية. عمليات البضاعة. الذمم المدينة، وإعداد مزيان المراجعة وقائمة الدخل وقائمة المركز المايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمبادئ التسويق35101

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق، وتطور الفكر التسويقي، والبيئة التسويقية، وسلوك المستهلك النهايئ، وسلوك 

المختلفة  التسويقية  للوظائف  توضيح  يتضمن  كما  اخلدمات،  التسويق، وتسويق  وبحوث  األسواق،  وتجزئة  الصناعي،  المشرتي 

المرتبطة بعنارص المزيج التسويقي )المنتج، السعر، الرتويج، التوزيع(، إضافة إىل التعريف بمفهوم التسويق الدويل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدنظم المعلومات اإلدارية36101

المعلومات  نظم  تطبيقات  واستعماالتها،  المعلومات  نظم  نوعية  ومكوناتها،  المعلومات  نظم  إىل  مقدمة  المساق  هذا  يغطي 

وهيكلتها، مراحل نظم المعلومات وأطوارها )بحث، تصميم، تطوير، تجربة، تطبيق، توثيق(، قواعد البيانات، الشبكات واستخدامات 

تكنولوجيا المعلومات يف األعمال اإلدارية )التمويل، المحاسبة، التسويق(.

عدد الساعات: 3متطلب سابق : ال يوجدتطبيقات حاسوبية يف األعمال36111

يتناول هذا المساق المهارات األساسية للحاسوب وتقنية المعلومات واالتصاالت اليت يحتاجها رجل األعمال حيث يتعرف الطالب 

عن قرب عىل تطبيقات المكتبية واالتصاالت اليت تتوفر يف مؤسسات ورشكات قطاع األعمال وكيفية التعامل مع هذه التطبيقات.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 33103اقتصاد كيل 33204
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البرصية،  اللغة  عىل  الرتكزي  خالل  من  البيانية.  الرسوم  تصميم  مثل  اإلبداعية  لألعمال  األساسية  المبادئ  المساق  هذا  يتضمن 

المادة  المرتتبة عىل تصميم  باآلثار  التعريف  إىل  إضافة  احلديثة.  اإلعالنية  المادة  لتصميم  واجلمالية  اإلبداعية  واجلوانب  ومهاراتها، 

اإلعالنية احلديثة يف شكل رقمي، وأخرياً يتدرب الطالب عىل تطبيقات عملية لرتويج التصاميم من خالل وسائل التواصل الرقمي 

احلديثة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدمهارات االتصال والتكنولوجيا35235

يتضمن هذا المساق التعريف باستخدامات وتطبيقات تكنولوجيا االتصاالت من حيث أهميتها الثقافية، واالقتصادية، والسياسية، 

والرتكزي عىل مجموعة من التقنيات التقليدية والرقمية، وتحليلها، وتكييف التقنيات القديمة مع الظروف التاريخية األكرث حداثة 

واالبتكارات، وكيفية التواصل مع فريق تكنولوجيا المعلومات. والتعريف بالمعرفة األساسية اليت من شأنها أن تساعد بالنظر يف 

القيود التكنولوجية يف الرشكات. والتعريف بالمواضيع التقنية اليت يجب مراعاتها عند إنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت للتسويق.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35202المنتج وإدارة العالمة التجارية 35308

يتضمن هذا المساق التعريف بالمنتجات والعالمات التجارية، من حيث: نشأتها، وأنواعها، وأهدافها، وإدارتها، وقوانني تسجيلها 

والرتكزي عىل بنائها وحمايتها، ووضع اسرتاتيجياتها، وتوضيح العالقة بني المنتجات والعالمات التجارية، وقرارات المنتج، إضافة إىل 

اختيار العالمة التجارية، وتسجيلها، وتسمية التصميم، والمتطلبات القانونية؛ وقياس األداء.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35218 و 35103قنوات التوزيع والوسائل اإللكرتونية35314

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية المنشآت التسويقية، ووظائفها، وتحليل بيئة المنشآت التسويقية والوسطاء التسويقيني 

قيادتها،  واختيارها،  تصميمها  عىل  المؤثرة  والعوامل  واخلدمات،  للسلع  التوزيع  ومنافذ  والوكالء(  التجزئة،  وتجار  اجلملة،  )تجار 

التوزيع  التسويقية، وإدارتها، وإدارة  المنشآت  القوة وأسباب الرصاع بني أعضاء  التعرف عىل مكامن  تحفزيها، وتقييمها. وكذلك 

المادي، واألساليب احلديثة للتوزيع عرب الوسائل اإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 20235 + 35202بحوث التسويق 35319

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية بحوث التسويق، وأنظمة المعلومات التسويقية، وأساليبها، وأنواعها، والتعريف بإجراءات 

وخطوات بحوث التسويق، وتصميم وإعداد البحوث التسويقية بأنواعها المختلفة )الوصفية، والتجريبية، والتحليلية، والسببية...(، 

والطرق  والنماذج  ومصادرها،  المطلوبة،  البيانات  وتحديد  والعينة،  المجتمع  وتحديد  والتصميم،  المشكلة،  تحديد  حيث  من 

المستخدمة يف تجميعها، وطرق تحليل هذه البيانات إحصائًيا واختبار الفرضيات، واستخالص النتائج وكتابة التوصيات، للمساعدة 

يف ترشيد القرارات التسويقية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35235االتصاالت التسويقية اإللكرتونية المتكاملة35323

يتضمن هذا المساق التعريف بالمعلومات األساسية المتعلقة بمفهوم االتصاالت التسويقية اإللكرتونية المتكاملة، وعنارصها، 

والتخطيط لها، تقليديا وإلكرتونيا. من خالل االستخدام األمثل لعنارصها الرئيسة المتمثلة بالبيع الشخيص، واإلعالن، والدعاية، 

والعالقات العامة، والنرش، والتسويق المبارش، والتعريف بالتحديات اليت قد تعيق نجاح عملية االتصال، المتعلقة باللغة، أو األلفاظ، 

أو المعوقات التنظيمية أو الفروق الفردية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35235تكنولوجيا اإلعالن35326

يتضمن هذا المساق لمحة عامة عن عالم تسويق المنتجات عرب اإلنرتنت، ويتناول جميع اجلوانب التقنية المبتكرة يف التسويق عرب 

اإلنرتنت بما يف ذلك أهمية تصميم صفحات الويب، وتطوير الويب، واإلعالن، والعالقات العامة، والمبيعات. كما يوضح هذا المساق 

والتسويق  اإللكرتوين،  الربيد  عرب  التسويق  العرضية،  واإلعالنات  البحث،  التسويق من خالل محركات  مثل:  رئيسة،  مصطلحات 

اإلعالين التفاعيل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101التسويق االجتماعي35105

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم التسويق االجتماعي كمفهوم معارص يف الفكر الفلسفي التسويقي استناداً إىل المسؤولية 

االجتماعية اليت تتحملها منظمات األعمال تجاه المجتمع. كما يتضمن دور التسويق االجتماعي يف تعزيز مفهوم حماية المستهلك 

وسيادة المبادئ األخالقية، وأخالقيات األعمال يف التعامل التسويقي، وانسجاماً مع أنماط احلياة المتقدمة، وحالة اإلبداع والتطور 

السائدين يف األسواق المختلفة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101سلوك المستهلك ووسائل االتصال احلديثة35202

يتضمن هذا المساق التعريف بمفهوم السلوك االستهاليك، وأطر تحليل سلوك المستهلك اليت تؤثر يف المعرفة، والتكيف وعملية 

التعلم لدى المستهلكني. والتعريف بمفاهيم ذات عالقة بسلوك المستهلك مثل: احلاجات، الدوافع، احلوافز، اإلدراك، االتجاهات، 

التأثريات الثقافية، الطبقات، واجلماعات المرجعية. كما يتضمن التعريف بمراحل اتخاذ قرار الرشاء لدى كل من المستهلك النهايئ 

والمشرتي الصناعي.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101 و 33101إدارة التسويق35215

التسويقي  والتنظيم  التخطيط  تشمل  واليت  التسويق  إدارة  يف  المستخدمة  اإلدارية  بالوظائف  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

وتوجيه النشاطات التسويقية والرقابة عليها، إضافة إىل األساليب التسويقية المستخدمة يف إدارة المنتجات وعمليات التسعري 

والرتويج والتوزيع.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101تسويق اخلدمات35217

تواجه  اليت  والتحديات  وتطورها،  وخصائصها  اخلدمات،  مجال  يف  احلديثة  التسويقية  بالمفاهيم  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

المرتتبة  المدركة، والمشاكل  الطلب عليها، وجودة اخلدمات  المدراء يف مجال تسويق اخلدمات، إضافة إىل تصميم اخلدمة، وإدارة 

عىل تسويق اخلدمة.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101 و 33101إدارة المبيعات35218

يتضمن هذا المساق التعريف بطرق التعرف عىل العمالء وتأهيلهم، وتحديد االحتياجات التدريبية لرجال البيع، وبيان مزيات المنتج 

والمنافع، والتعامل مع اعرتاضات العميل، وأساليب إبرام العقود، وعقد البيع، إضافة إىل التعريف بالمسؤوليات الرئيسية اليت يقوم 

بها مدير المبيعات، مثل: التنبؤ بالمبيعات، وتحليل وتصميم مناطق المبيعات، استقطاب رجال البيع واالختيار والتدريب، والتحفزي، 

وتعويض موظفي المبيعات وتقييمهم.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: ال يوجدأساسيات التصميم اجلرافييك لألعمال35233
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يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسويق باستخدام الموبايل لمختلف أنواع الرشكات، والتعرف عىل اسرتاتيجيات التسويق 

عن طريق الموبايل، وكيفية قياس فعاليتها، باإلضافة إىل التعرف عىل أهمية تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع الرشكات والوصول 

إليها من خالل الموبايل.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35217تسويق السياحة اإللكرتونية35421

يتضمن هذا المساق التعريف باألهمية االسرتاتيجية والتشغيلية الستخدام التسويق اإللكرتوين يف قطاعات السياحة والسفر، 

والتعريف بالتكنولوجيا المتوفرة واليت يمكنها المساهمة  يف تنافسية المؤسسات العاملة يف هذه القطاعات بهدف زيادة أدائها 

وفعاليتها.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35314اسرتاتيجيات التسويق اإللكرتوين35424

يتضمن هذا المساق التعريف باسرتاتيجيات التسويق التقليدية واإللكرتونية المستخدمة من قبل الرشكات المحلية والعالمية، 

والتعريف بكيفية تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية تسويقية تستند إىل رسالة المنظمة وأهدافها لعدد من الماركات السلعية واخلدمية 

من خالل تعلم أدوات تحليل اسرتاتيجية معارصة.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35323موضوعات تسويقية إلكرتونية معارصة35435

يتضمن هذا المساق التعريف بموضوع أو أكرث من المواضيع ذات العالقة بالتسويق اإللكرتوين. يتم اختيار هذه المواضيع بحيث 

تكون ذات أهمية من الناحية الزمنية بالنسبة للتطورات يف مجال التسويق اإللكرتوين.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35336التصميم التفاعيل للمواقع وتحليلها35436

اليت تجسد مبادئ تصميم  اإلنرتنت  إنشاء موقع عىل شبكة  اخلاصة يف كيفية  والمبادئ  التصميم  المساق مفاهيم  يتضمن هذا 

مواقع اإلنرتنت اليت تعزز رسالة التسويق وترويج المبيعات، ويشمل المساق المواضيع التالية: المبادئ األساسية لإلعالن التقليدي 

واإلنرتنت، وظائف ومبادئ تصميم مواقًعا لإلنرتنت اليت تعزز من تجربة المستهلك، والعالمات التجارية، وتغطية إعالن الموقع، 

ومبادئ تصميم الموقع اليت تخص مجال التسويق عىل اإلنرتنت وتدعم نشاط المستهلك وزيادة الوالء.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35336التسويق باستخدام محركات البحث35437

يتضمن هذا المساق التعريف بأساسيات محركات البحث واإلعالنات، وكيفية انسجامها مع عملية التخطيط التسويقي واالتصاالت 

التسويقية، إضافة إىل تغطية مواضيع مختلفة مثل: كيفية عمل محركات البحث، وكيفية البحث للمستخدمني، وكيفية تحسني 

الموقع عىل شبكة اإلنرتنت لمحركات البحث )SEO(، وكيفية تطوير حملة إعالنية عن طريق محرك البحث وقياس النجاح.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 100 ساعةمرشوع تخرج35449

يتضمن هذا المساق التعريف بكيفية كتابة مرشوع البحث، اختيار العنوان، مشكلة البحث، فرضياته، أهدافه، إضافة إىل مجتمع 

البحث ويعمل عىل تطويره بوضع حلول لمشكلة  الطالب يف مقرتح  أعده  الذي  البحث والعينة، ويتضمن أيضاً تصميم المرشوع 

البحث  منهجية  وفق  والتوصيات  االستنتاجات  كتابة  الالزمة،  والتطبيقات  التحليالت  إجراء  االستبانة،  بتصميم  ويقوم  البحث، 

المتكاملة.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 36101األعمال اإللكرتونية لطلبة األعمال36232

واإلنتاجية،  التسويقية،  باجلوانب  وارتباطه  اإلعالن،  يؤديه  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  بالدور  التعريف  المساق  هذا  يتضمن 

واالجتماعية والرتبوية، ومعرفة وسائل اإلعالن وخصائصها، والرتكزي عىل اإلعالن عن طريق اإلنرتنت. والتعريف باألساليب العلمية 

يف التخطيط واإلعداد للحمالت اإلعالنية، ومتطلبات التخطيط وخطوات تنفيذ احلمالت اإلعالنية التقليدية واإللكرتونية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35233تصميم المواقع اإللكرتونية التجارية35336

الويب، وأهميتها  إنشاء صفحة  الطلبة بمعلومات عامة عن عملية  الويب وتزويد  التعريف بكيفية تصميم  المساق  يتضمن هذا 

استخدامها  وكيفية  الصفحات  تحديد  بكيفية  التعريف  خالل  من  الربمجة  أدوات  يف  المعرفة  لزيادة  اإلنرتنت  عرب  التسويقية 

إلضافة نمط ما إىل مستندات الويب. التعريف بالمبادئ األساسية لإلعالن التقليدي واإلنرتنت، ووظائف ومبادئ تصميم مواقع 

اإلنرتنت اليت تعزز من تجربة المستهلك، والعالمات التجارية. يتدرب الطالب عىل تطبيقات عملية الكتساب مهارات تصميم تجربة 

.UI وإعداد الواجهات ،UX المستخدم

عدد الساعات: 3متطلب سابق: إنهاء 90 ساعة تدريب ميداين35397

يتضمن هذا المساق ممارسة ميدانية لمعارف الطالب النظرية اليت تعلمها يف اجلامعة مع التطبيق العميل لها يف إحدى منظمات 

األعمال، لتطوير مهاراته الفنية، والمهنية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35323التسويق الدويل35407

يتضمن هذا المساق التعريف بعوامل البيئية الثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتنافسية، والتكنولوجية، والقانونية، وأثر هذه 

وتحديد  وتحليلها،  اخلارجية  األسواق  المتوفرة يف  التسويقية  الفرص  اكتشاف  إىل  إضافة  الدويل،  التسويق  أنشطة  العوامل عىل 

المنظمة وتطوير االسرتاتيجية  المفاهيم يف تحليل  والقدرة عىل استخدام هذه  الدويل،  التسويق  وتقييم اسرتاتيجيات وخطط 

التسويقية المناسبة لألسواق الدولية.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35101 و 36232إدارة عالقات الزبائن35408

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية ودور عالقة منظمات األعمال بالزبائن لبناء إدارة عالقات زبائن قوية ومستمرة عىل أساس 

التفاعل اإليجايب المشرتك بني الطرفني وبما يخدم العملية التسويقية، وباتجاه بناء قاعدة بيانات للتخطيط االسرتاتييج للمنظمة 

ولدعم تفاعلها مع بيئة متغرية جوهرها الزبائن، ولتكوين وتعزيز المعرفة التسويقية.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35323سياسات التسعري35415

يتضمن هذا المساق التعريف بأهمية التسعري وأهدافه وسياساته للمنتجات اجلديدة ومداخل تحديده يف ظل أشكال المنافسة 

المختلفة )المنافسة الكاملة، واالحتكار الكامل، واحتكار القلة، والمنافسة االحتكارية( إضافة إىل تقييم سياسات التسعري.

عدد الساعات: 3 متطلب سابق: 35319التسويق عرب شبكات التواصل االجتماعي35416

يتضمن هذا المساق التعريف بشبكات التواصل االجتماعي وواجهات التواصل االجتماعي المستخدمة من قبل الزبائن، والفروقات 

بالعالمة  الوعي  لبناء  تستخدم  كأدوات  االجتماعية  الشبكات  بأهمية  والتعريف  اإللكرتوين.  والتسويق  التقليدي  التسويق  بني 

التجارية، وتعزيز قطاع األعمال، وكيفية تطوير وتقديم خطة تسويقية مكتوبة لتحقيق أهداف الرشكة من خالل استخدام وسائل 

التواصل االجتماعي.

عدد الساعات: 3متطلب سابق: 35323التسويق عرب الموبايل35419
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يغطي مساق األعمال اإللكرتونية المواضيع التالية: مصطلحات ومفاهيم التجارة اإللكرتونية، نماذج األعمال. بناء مواقع التجارة 

التجارة اإللكرتونية، حلول  لغايات  الربمجيات  التكنولوجية. تكنولوجيا  التحتية  البيئة  اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت: مقدمة إىل 

التخطيط،  والعمليات مثل  احللول  تكامل  المعلومات.  أمن  الدفع، قضايا  التوسع، طرق  قابلية  احللول،  البيانات، موثوقية  لقواعد 

من  تمكنه  إلظهار  الفصل  نهاية  يف  مرشوع  عمل  الطالب  من  ويطلب  واالجتماعية.  القانونية  العواقب  الزتويد،  الزبائن،  عالقات 

المفاهيم اليت تمت معاجلتها يف المادة.


