
 



 
  ( ساعة( 232)عدد الساعات المعتمدة )                             2222خطة الطالب اإلرشادية    عامةجامعة جرش /  كلية األعمال/تخصص  :  إدارة 

المتطلب  س اسم المساق رقم المساق
 السابق

نظام 
 التدريس

نظام  المتطلب السابق س اسم المساق رقم المساق
 التدريس

 نظام التدريس المتطلب السابق س اسم المساق رقم المساق

 ( ساعة معتمدة21أوال : متطلبات الجامعة )

 المجال األول:

      ( ساعة معتمدة18ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة6ب االختيارية ) ( ساعة معتمدة81اإلجبارية ) -أ ( ساعة21اإلجبارية:) -أ

 عن بعد   3 علوم عسكرية  2222222

مهارات لغة انجليزية خاصة )إدارة  228223 عن بعد 222211 3 (2مهارات اتصال باللغة العربية ) 2222222
 عامة (

 عن بعد 222221 3 تنظيم إجراءات العمل  228222 مدمج 222211 3

 مدمج 222221 3 إدارة األمالك العامة  228226 مدمج  3 اإلدارة الحكومية في األردن  228228 عن بعد 222211 3 (2مهارات اتصال باللغة االنجليزية ) 2222222

 مدمج 226221 3 السياسات المالية والنقدية  226322 وجاهي 228222 3 إدارة اللوازم الحكومية  والعطاءات  228228 مدمج  3 تربية الوطنيةال 2222223

      مدمج  3 مباديء في المالية العامة  228222 عن بعد  3 افة إسالميةثق 2222222

      وجاهي 226228 3 مناهج البحث العلمي )كلية االقتصاد( 228226 عن بعد  2 عمل التطوعي في خدمة المجتمع المدنيال 2222221

  عن بعد  2 الريادة واالبتكار  2222288

 عن بعد  2 القيادة والمسؤولية المجتمعية  2222281

 عن بعد  2 المهارات الحياتية  2222281

 ( ساعات معتمدة1االختيارية ) -ب

 المجال الثاني : -

 مدمج 222221 3 مباديء التسويق 222222 مدمج 2222211 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة العامة  228223

 مدمج 2222228 3 نظم المعلومات اإلدارية  222832 مدمج 228221 3 القيادة اإلدارية  228228

 مدمج  223222 3 محاسبة حكومية  223221 مدمج 228221 3 التطوير والتغيير التنظيمي  228221 وجاهي  3 التفكير واإلبداع 2222228

 وجاهي   (2القانون اإلداري) 122262 وجاهي 228221  إدارة المشاريع الصغيرة وتقييم جدواها  228328 وجاهي  3 القدس)القضية الفلسطينية( 2222221

 مدمج 222221 3 إدارة ومراقبة الجودة الشاملة  222828 مدمج 228221 3 السلوك التنظيمي  228321 مدمج  3 حقوق اإلنسان 2222222

 قضايا قانونية معاصرة 2222228
 

إدارة الشراكة بين القطاعين العام  228321 مدمج  3
 والخاص 

 مدمج 222221 3 (2مباديء في اإلدارة ) 222226 وجاهي 228221 3

 مدمج 222221 3 اإلدارة االستراتيجية  222821 عن بعد 228221 3 إدارة المعرفة  228322 مدمج  3 مقدمة في االقتصاد 2222226

 مدمج 226221 3 التنمية االقتصادية  226383 مدمج 228221 3 إدارة التنمية  228332 مدمج  3 ل المعرفةنق 2222221

 مدمج 226221 3 االقتصاد اإلداري  226222 وجاهي 228222 3 إدارة الموازنات العامة  228332 وجاهي  3 مقدمة في علم النفس 2222232

 مدمج 228226 3 تدريب عملي /إدارة عامة  228888 مدمج 228221 3 إدارة شؤون الموظفين والخدمة المدنية  228382 وجاهي  3 أخالقيات والسلوك 2222232

      مدمج 228221 3 نظرية اتخاذ القرارات  228381 عن بعد  3 علم البيئة والزراعة 2222236

      مدمج 228221 3 اإلدارة في اإلسالم  228381 مدمج  3 التغير المناخي وسياسة االستدامة 2222231

   عن بعد 228221 3 الحكومة االلكترونية  228822 مدمج  3 الغذاء في حياتنا 2222231

      مدمج 228221 3 إدارة العالقات العامة  228821 وجاهي  3 اإلسالم وقضايا العصر 2222281

      مدمج 228221 3 اإلدارة المحلية  228838 وجاهي  3 اسيات في مهارات الحاسوبأس 2222282

      مدمج 228381 3 رسم وتحليل السياسات العامة  228883 مدمج  3 خل إلى الحاسوب واالنترنتمد 2222282

  مدمج 228883 3 اإلدارة العامة المقارنة  228882 وجاهي  3 اسيات في اللغة العربيةأس 2222288
 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 )
لغة عربية ولغة انجليزية وحاسوب وفي حالة عدم تقديم االمتحانات أو عدم النجاح استدراكي 

فيها عليه تسجيل ودراسة مواد االستدراكي المذكورة أعال . ويعتبر النجاح بمواد االستدراكية 
 من شروط متطلبات التخرج.

 

 

  مدمج 228221 3 التخطيط والتنمية اإلقليمية في األردن  228811 وجاهي  3 الثقافة الرقمية 2222212

 موافقة رئيس القسم + 3 بحث في اإلدارة العامة  228882 وجاهي  3 التنمية والبيئة  2222212

223226 

  وجاهي

  مدمج 228382 3 القوى البشرية والتنمية  228862     

           

  وجاهي 2223222 3 ( 2مبادئ في المحاسبة )  2031020 معتمدة إجباري :( ساعة 22ثانيا : متطلبات الكلية )

      

       مدمج ------ 3 (2مبادئ في اإلدارة ) 2222210

       وجاهي ------ 3 ( 2مبادئ في المحاسبة )  2232220

       مدمج -------- 3 الجزئي  دمبادئ في االقتصا 2226221

        مدمج 2226221 3 االقتصاد الكيمبادى في  2226221

        وجاهي   3 مبادئ في المالية 2262220

        مدمج  3 مبادىء في االدارة العامة 2228221

       وجاهي  3 اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة 2262280
  

 



 
 
 

 


