
 



 

 

  ( ساعة( 232)عدد الساعات المعتمدة )                             2022خطة الطالب اإلرشادية    االعمالجامعة جرش /  كلية األعمال/تخصص  :  إدارة 

المتطلب  س اسم المساق رقم المساق نظام التدريس المتطلب السابق س اسم المساق رقم المساق

 السابق

 نظام التدريس المتطلب السابق س اسم المساق المساقرقم  نظام التدريس

 ( ساعة معتمدة21أوال : متطلبات الجامعة )

 المجال األول:  

      ( ساعة معتمدة81ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة6ب االختيارية )  ( ساعة21اإلجبارية:) -أ

 عن بعد  3 علوم عسكرية  0000202

مهارات  لغة انجليزية خاصة )إدارة  202003 عن بعد 202011 3 (2اتصال باللغة العربية )مهارات  0000220

 أعمال(
 وجاهي 202208 3 تخطيط ورقابة إنتاج 202202 مدمج 0000222 3

 مدمج 202220 3 التسويق الدولي 202222 مدمج 202202 3 (2مبادئ في اإلدارة  ) 202206 عن بعد 202011 3 (2مهارات اتصال باللغة االنجليزية ) 0000222

 306011 3 إدارة األعمال  االلكترونية 202208 مدمج  3 التربية الوطنية 0000223

202202 

 عن بعد 202220 3 سلوك المستهلك 202222 عن بعد

 مدمج 203202 3 محاسبة إدارية  203328 مدمج 202202 3 مبادئ  التسويق 202220 عن بعد  3 ثقافة إسالمية 0000220

العمل التطوعي في خدمة المجتمع  0000202

 المدني

 مدمج 202206 3 اإلدارة السياحية والفندقية  202222 وجاهي 206202 3 مناهج البحث العلمي)كلية االقتصاد( 202226 عن بعد  0

 مدمج 202202 2 االداره الحكومية في األردن 202402 مدمج 202202 3 نظرية المنظمة 202201 عن بعد  2 الريادة واالبتكار  0000228

 عن بعد  2 القيادة والمسؤولية المجتمعية  0000221

 عن بعد  2 المهارات الحياتية  0000221

 ( ساعات معتمدة1االختيارية ) -ب

 مدمج  2 مباديء في المالية العامة  202240 وجاهي 0208223 3 األساليب الكمية في اإلدارة  202230 المجال الثاني : -

 مدمج  3 مباديء القانون التجاري /محاسبة  204420 وجاهي 202202 3 إدارة المشروعات الصغيرة  203302 وجاهي  3 التفكير واإلبداع 0000222

 مدمج 206202  مباديء التامين  202242 وجاهي 202230  إدارة اإلنتاج والعمليات  202208 وجاهي  3 القدس)القضية الفلسطينية( 0000221

 مدمج 202201 3 تنمية المنظمة  203320 مدمج 202202 3 السلوك التنظيمي  202301 مدمج  3 حقوق اإلنسان 0000222

 قضايا قانونية معاصرة 0000222

 

 مدمج 202202 3 نظرية اتخاذ القرارات  202382 عن بعد 202202 3 إدارة المعرفة  202326 مدمج  3

 وجاهي 206208 3 تحليل مالي  206360 وجاهي 202202 3 اإلدارة المالية  206208 مدمج  3 مقدمة في االقتصاد 0000226

 مدمج 203202 3 (2محاسبة شركات ) 203203 مدمج 202206 3 إدارة المواد  202322 مدمج  3 نقل المعرفة 0000221

 مدمج 206201 3 االقتصاد اإلداري  206202 مدمج 202206 3 إدارة الموارد البشرية  202322 وجاهي  3 مقدمة في علم النفس 0000230

 مدمج 202226 3 تدريب عملي /أعمال  202282 مدمج 202206 3  إدارة ومراقبة الجودة الشاملة 202208 وجاهي  3 أخالقيات والسلوك 0000232

      مدمج 202202 3 اإلدارة اإلستراتيجية  202222 عن بعد  3 م البيئة والزراعةعل 0000236

      مدمج 202220 3 إدارة التسويق  202222 مدمج  3 التغير المناخي وسياسة االستدامة 0000231

   مدمج 202202 3 نظم المعلومات اإلدارية  202232 مدمج  3 الغذاء في حياتنا 0000231

   وجاهي 202230  بحوث عمليات 202233 وجاهي  3 اإلسالم وقضايا العصر 0000222

   مدمج 2002011  تطبيقات الحاسوب في إدارة األعمال 202232 وجاهي  3 أساسيات في مهارات الحاسوب 0000220

موافقة رئيس   بحث تخرج في ادارة االعمال  202212 مدمج  3 مدخل إلى الحاسوب واالنترنت 0000222

القسم 

+203226 

   وجاهي

      مدمج 202206 3 إدارة األعمال الدولية 202266 وجاهي  3 أساسيات في اللغة العربية 0000222

      مدمج 202206 3 إدارة المستشفيات  202226 وجاهي  3 الثقافة الرقمية 0000220

      مدمج 202202 3 إدارة العالقات العامة  202222 وجاهي  3 التنمية والبيئة  0000222

  مدمج 202202 3 اخالقيات العمل  202322     

 مالحظات :

 

على الطالب أن يتقدم في بداية الفصل الذي قُبل فيه في الجامعة المتحان مستوى لغة عربية 
( فأكثر يعفى من مادة %05ولغة انجليزية والحاسوب وفي حالة حصول على عالمة )

انجليزية وحاسوب وفي حالة عدم تقديم االمتحانات أو عدم استدراكي لغة عربية ولغة 
النجاح فيها عليه تسجيل ودراسة مواد االستدراكي المذكورة أعال . ويعتبر النجاح بمواد 

 االستدراكية من شروط متطلبات التخرج.

 

  وجاهي 0203202 3 ( 2مبادئ في المحاسبة )  2032020     

       ساعة معتمدة إجباري : (22ثانيا : متطلبات الكلية )

      

       مدمج ------ 3 (2مبادئ في اإلدارة ) 2022020

       وجاهي ------ 3 ( 2مبادئ في المحاسبة )  2032020

           

       مدمج -------- 3 الجزئي  دمبادئ في االقتصا 0206201

        مدمج 0206201 3 االقتصاد الكيمبادى في  0206201

        وجاهي  3 مبادئ في المالية 2062020

        مدمج  3 مبادىء في االدارة العامة 0202202

        وجاهي  3 اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة 2062020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


