
 

 

 

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

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 معتمدة21تطلبات الجامعة )أوال : م
 

      ( ساعة معتمدة18ثالثاً: متطلبات التخصص )

 ( ساعة معتمدة6ب االختيارية ) ( ساعة معتمدة81اإلجبارية ) -أ ( ساعة21اإلجبارية:) -أ
 عن بعد   3 علوم عسكرية  0000101

 مدمج 0202105 3 القيادة وفرق العمل  0207213 وجاهي 0202105 3 اساسيات الموارد البشرية  0207113 عن بعد 101099 3 (1مهارات اتصال باللغة العربية ) 0000110

 مدمج 0202105 3 ادارة اعمال دولية  0202466 مدمج 0207113 3 تحليل وتصميم الوظائف 0207118 عن بعد 102099 3 (1مهارات اتصال باللغة االنجليزية ) 0000112

 وجاهي 0202105 3 إدارة مشروعات صغيرة  0202305 وجاهي 0207118 3 تخطيط الموارد البشرية 0207205 مدمج  3 التربية الوطنية 0000113

 مدمج 0202105 3 صناعة القرار 0207418 مدمج 0207113 3 ادارة التوظيف 0207210 عن بعد  3 ثقافة إسالمية 0000120

      وجاهي 0207113 3 إدارة  األداء 0207211 عن بعد  0 العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني 0000105

  عن بعد  1 يادة واالبتكار الر 0000147

 عن بعد  1 القيادة والمسؤولية المجتمعية  0000148

 عن بعد  1 المهارات الحياتية  0000149

 ( ساعات معتمدة9االختيارية ) -ب
 

 مدمج 0206108 3 اقتصاد اداري 0206202 مدمج 0202220 3 ادارة المبيعات 0207436

 مدمج ساعة 09بعد اجتياز  3 تدريب عملي في الموارد البشرية  0207485 مدمج 0207113 3 إدارة التعويضات 0207225

موضوعات معاصرة في ادارة  0207333 مدمج 0207113 3 إدارة المسار الوظيفي   0207227 وجاهي  3 التفكير واإلبداع 0000114
 الموارد البشرية

 عن بعد 0207113 3

 مدمج     مدمج 0202105 3 إدارة التسويق  0207114 وجاهي  3 دس)القضية الفلسطينية(الق 0000118

 مدمج 0202105 3 (2مبادئ في اإلدارة ) 0202106 عن بعد 0207113 3 عالقات الموظفين 0207235 مدمج  3 ق اإلنسانحقو 0000122

 يا قانونية معاصرةقضا 0000124

 
 مدمج 0207113 3 إدارة النزاع ومهارات التفاوض 0207344 مدمج 0207113 3 تدريب وتنمية الموارد البشرية 0207240 مدمج  3

 مدمج 0203102 3 محاسبة حكومية 0203209 مدمج 0207113 3 إدارة الصحة والسالمة المهنية 0207315 مدمج  3 مقدمة في االقتصاد 0000126

 مدمج 0207113 3 ادارة المواهب 0207232 وجاهي 0207113 3 التخطيط االستراتيجي وإدارة الموارد البشرية  0207320 مدمج  3 نقل المعرفة 0000128

 0202105 3 ادارة االعمال االلكترونية 0207325 وجاهي  3 مقدمة في علم النفس 0000130

1001099 

 مدمج 0202105 3 نظرية المنظمة 0202208 عن بعد

 مدمج 0202105 3 إدارة الجودة الشاملة 0207221 مدمج 0207113 3 ادارة الموارد البشرية الدولية 0207330 وجاهي  3 قيات والسلو أخال 0000132

      مدمج 0207211 3 نظم معلومات إدارة الموارد البشرية 0207340 عن بعد  3 علم البيئة والزراعة 0000136

 1001099 3 تطبيقات الحاسوب في الموارد البشرية  0207414 مدمج  3 غير المناخي وسياسة االستدامةالت 0000138

0207113 

      مدمج

   مدمج 0202105 3 السلو  التنظيمي 0207420 مدمج  3 ذاء في حياتناالغ 0000139

      وجاهي  0202105 3 بحوث عمليات 0207422 وجاهي  3 اإلسالم وقضايا العصر 0000145

      مدمج 0202105 3 ادارة العالقات العامة 0207425 وجاهي  3 أساسيات في مهارات الحاسوب 0000140

      مدمج 0207325 3 ادارة التميز المؤسسي 0207427 مدمج  3 الحاسوب واالنترنتمدخل إلى  0000142

  مدمج 0202105 3 أخالقيات االعمال 0207430 وجاهي  3 أساسيات في اللغة العربية 0000144

 مالحظات :

 

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

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

 من شروط متطلبات التخرج.
 

 

  وجاهي 0206104 3 البحث العلميمناهج  0204216 وجاهي  3 الثقافة الرقمية 0000150

  مدمج 0202105 3 تسويق دولي  0202323 وجاهي  3 التنمية والبيئة  0000151

 0207433 3 مشروع تخرج في ادارة الموارد البشرية 0207435     

 ساعة 09بعد اجتياز 
  وجاهي

  وجاهي 0203101 3 ( 2مبادئ في المحاسبة )  0203102     

       ( ساعة معتمدة إجباري :22متطلبات الكلية )ثانيا : 

      

           

       مدمج ------ 3 (1مبادئ في اإلدارة ) 2021050

       وجاهي  ------ 3 ( 1مبادئ في المحاسبة )  2031010

       مدمج -------- 3 مبادئ في االقتصاد الجزئي  0206108

        مدمج 0206108 3 مبادى في االقتصاد الكي 0206109

        وجاهي  3 مبادئ في المالية 2061020

        مدمج  3 مبادىء في االدارة العامة 0204105

        وجاهي  3 اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة 2061040



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


