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 ) -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                             )1(مبادئ اإلدارة  401101
وتعريفھا وتطويرھا وخصائصھا ووظائفھا وإعطاء   تھدف ھذه المادة إلى إعطاء مقدمة عن مبادئ اإلدارة

العامة والخاصة وأشكالھا القانونية، ووظائفھا الرئيسية، إضافة إلى فكرة عامة عن معنى المشروعات 
 . استعراض تطور المدارس الفكرية اإلدارية

 
 )401101: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                   ) 2(مبادئ اإلدارة  401102

اسية والتي يمكن تصنيفھا إلى العمليات اإلدارية تھدف ھذه المادة إلى استعراض العمليات اإلدارية األس
المتعاقبة مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والعمليات اإلدارية المستمرة مثل اتخاذ القرارات 

  . واالتصال مع إدخال التطبيقات عليھا من خالل الحاالت والتمارين
  

 ) 401102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                    مھارات االتصال اإلداري  401103
إلى مفھوم االتصال في اإلدارة من حيث كونه وسيلة لتوحيد جھود األفراد وتعديل  ھذه المادةتعرض ت

سلوكھم في المنظمة، كنقل وتبادل وإحداث تغيير فيھا يؤدي إلى تعميق األھداف، مع فھم أھمية االتصال، 
ة على عمليات االتصال، والنظريات اإلدارية السلوكية، واتخاذ القرارات، وأھم قنوات االتصال، وأثر البيئ

  .ومعوقات االتصال، ومعالجة بعض األخطاء الناتجة عن سوء استخدام االتصال
  

  )  -: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                       أساليب البحث العلمي  401107
إلى الكيفية التي  يمكن من خاللھا التعرف إلى أساليب البحث العلمي بدراسة جمع المواد  دةھذه الماتعرض ت

من مصادرھا المختلفة، وأساليب جمع المعلومات والطرق المختلفة لعرض البيانات وجعلھا قابلة للتحليل 
ة وكتابة التقرير اإلحصائي ودراسة بعض األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات والوصول الى نتائج معين

  العلمي للبحث من حيث الشكل والمضمون
 

  )401101: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                              واإلنتاج إدارة العمليات 401210
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة المفاھيم األساسية المتعلقة بإدارة  ھذه المادةيتضمن 

 .يات الصناعية و الخدمية ومتابعة التطورات األساسية في مجال إدارة العمليات ومجاالت االستفادة منھاالعمل
 

  )401102: المتطلب السابقساعات معتمدة،   3(                                         إدارة المواد   401211
تي يمكن استخدامھا لتحقيق أھداف الشراء تھدف ھذه المادة إلى تقديم المفاھيم والمبادئ والنماذج ال

والتخزين، ولذلك فھي تتضمن عرض مبسط وبطريقة تحليلية لألساسيات الخاصة بأعمال الشراء وإدارة 
 .المواد والمخازن

  
 )401102: المتطلب السابقساعات معتمدة،   3(                                   السلوك التنظيمي  401252
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة معنى السلوك التعليمي والعلوم  لمادةھذه ايتضمن 

 .المرتبطة به و زيادة المھام بمستويات السلوك التنظيمي و ارتباطھا بأداء المنظمة
  



  جامعة عجلون الوطنية

 

Ajloun National University 

 

 2012/2013لتخصص إدارة األعمال  وصف المواد –جامعة عجلون الوطنية  2
 

 )401101: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                        نظرية التأمين  401261
في مفھوم التأمين ومبادئه العامة ومزاياه، وأنواع المخاطر والتأمين عليھا، والمنظور  ھذه المادةيبحث 

الشرعي للتأمين، وتشريعات التأمين، وعقود وإجراءات التأمين، واألھمية االجتماعية واالقتصادية للتأمين، 
  .ھدافهواألشراف والرقابة على شركات التأمين، وإعادة التأمين وأ

  
 )401101: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                        اإلدارة والبيئة 401262

التربية البيئية عملية ديناميكية يتمكن من خاللھا األفراد والجماعات من الوعي بمحيطھم، واكتساب المعارف 
  .عمل إليجاد حلول لمشكالت البيئة الحالية والمستقبليةوالقيم والكفاءات والتجارب وھكذا يساعدھم في ال

  
 )401101: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                           إدارة المنشآت الصغيرة 401320

تھدف ھذه المادة إلى التعرف على مفھوم المنشآت الحديثة وأنواعھا وأساليب إدارتھا باستخدام الطرق 
ارة وتصريف شؤونھا وشؤون العاملين فيھا وتزويد الطالب بمعلومات عن المشروع الصغير، العملية في إد

وإظھار موقعھا في االقتصاد الوطني، مع ذكر عوامل نجاح وفشل ھذه المشروعات ودور اإلدارة فيھا، 
المشروعات ثم إعطاء الطالب فكرة مختصرة عن إدارة اإلنتاج في . وطرق التوسع واتخاذ القرارات اإلدارية

 . الصغيرة
  

  ) -: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                       أساليب كمية في اإلدارة 401340
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة مجموعة من المفاھيم واألساليب من  تتضمن ھذه المادة

ية لألساليب الكمية أو المتمثلة في البرمجة الخطية، و نظرية القرار خالل العرض التفصيلي للمفاھيم األساس
 .و مشكلة النقل والتخصيص و التنبؤ

 
 )401101: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(                                        إدارة التفاوض 401341

تعريف الطالب بالمفاھيم و المداخل ذات العالقة بفن وعلم التفاوض واألسس  تتضمن ھذه المادة
  .واالستراتيجيات التفاوضية واألشخاص القائمين على إدارة العملية التفاوضية

 
  )-: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                             استخدام الحاسوب في اإلدارة 401342

مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة مجموعة من المفاھيم لتمكين  ةتتضمن ھذه الماد
الطالب من استخدام البرمجيات المساندة التخاذ القرار في األعمال وبناء تطبيقات حاسوبية تتعامل مع 

 .موضوعات إدارة األعمال
 

  )401102: المتطلب السابقعات معتمدة، سا 3(                               إدارة الموارد البشرية 401350
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة المفاھيم األساسية إلدارة الموارد  تتضمن ھذه المادة

  .البشرية من خالل معرفته بوظائف إدارة الموارد البشرية
  

  )401102: المتطلب السابقعتمدة، ساعات م 3(                                       نظرية المنظمة  401353
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من معرفة نظريات المنظمة و تحديد الفروقات  تتضمن ھذه المادة

 .بين نظرية المنظمة و تصميم المنظمة و الھيكل التنظيمي 
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 ) - : المتطلب السابقاعات معتمدة، س 3(                                                   إدارة األزمات 401364
إلى تعريف األزمة ما ھي وكيفية إيجاد الحلول لھا من خالل التخطيط بالسيناريوھات والتخطيط  تھدف المادة

االستراتيجي والتوقع، وتھدف إلى التعريف بدور إدارة التغيير وإدراك أھمية التغيير االيجابي ودورھا في 
 . وحل المشكالت على المستوى الشخصي واإلداري تجديد األداء وتحقيق األھداف

  
 )401210: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                        الرقابة اإلدارية 401404

تھدف المادة إلى تقديم تصور متكامل حول وظيفتي التخطيط والرقابة في إدارة المشروعات االقتصادية 
تعراض كافة األساليب والتقنيات النظرية والعملية المستخدمة في ھذا المجال إضافة وذلك من خالل اس

  .لبعض األمثلة التطبيقية المساعدة للطالب في استيعاب مضمون المادة
  

  )401102: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                               إدارة الجودة الشاملة  401410
ادة المفاھيم األساسية للجودة وإدارتھا و كذلك التعرف على معايير الجودة وفقا إلى المعايير تتضمن ھذه الم

  .الدولية
  

  )401101:ساعات معتمدة ،المتطلب السابق 3(              اخالقيات االعمال                         401430
 ومداخل لنظريات التاريخي والتطور فيھا، ةاالساسي والمشكالت االعمال اخالقيات مفھومھذه المادة  تتضمن
 وأخالقيات االجتماعية المسؤولية جانب الى  األعمال اخالقيات في المھمة والقضايا األعمال اخالقيات
   .االدارية التجارب بعض في االدارة ألخالقيات عرض مع ، المھنة وأخالقيات البيئية والمسؤولية االدارة

  
  )  401102: ساعات معتمدة، المتطلب السابق 3(              ولية                 إدارة األعمال الد 401451

التعرف على نظريات التجارة  الى تعريف الطالب بماھية إدارة األعمال وأھميتھا وأنواعھا، تھدف المادة
ار األجنبي والدولة الخارجية، نظرية الميزة المطلقة، الميزة النسبية، نظرية نسبة العناصر اإلنتاج، االستثم

المضيفة من خالل قضايا العولمة، بيئة إدارة األعمال الدولية والمخاطر السياسية وتعارض األھداف بين 
المنظمة الدولية والبلد المضيف، تنظيم ووظائف األعمال الدولية، اإلدارة على مستوى الكوني من خالل 

  .ات، طرق مسارات غزو األسواق الدوليةالثقافات المتباينة، إدارة الخطر السياسي والمفاوض
  

  )401353:ساعات معتمدة ،المتطلب السابق 3(                       تنمية المنظمة                 401454
إلى دراسة نظريات تطوير وتنمية المنظمة، وأھمية ذلك لالستمرار في أعمالھا، ھذه المادة  تتضمن

على المستوى الفردي والجماعي والمؤسسي، ويركز على خطوات والتعرض، وأساليب تنمية المنظمة 
  .إحداث التغيير المطلوب، وكيفية التعامل مع مقاومة التغيير المؤسسي بھدف تطوير المنظمة

  
 )401404: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(                                 اإلدارة االستراتيجية 401466

 .سات اإلدارية المختلفة وتقييمھا باستخدامھا في التخطيط االستراتيجيويتضمن وضع السيا
  

  )ساعة) 90(اجتياز: المتطلب السابقساعات معتمدة،  3(          مشروع التخرج 401499
مجموعة من المعلومات التي تمكن الطالب من كتابة البحث العلمي و استخدام المراجع  تتضمن ھذه المادة

 .علمية و التعرف على كيفية التعامل مع المشكلة و حلھاال


