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 :رؤية القسم

 وتنمية مهاراتهم المعرفية والقيادية واإلدارية والشخصية.بناء قدرات الطلبة العلمية في اإلدارة، 
 :رسالة القسم

 االدارة تخصص تهيئة طلبة متميزين يمتلكون المعارف والمهارات والقدرات األساسية في

 :أهـداف القسم
 العمل..تنمية معارف الخريجين في مجال إدارة الموارد البشرية، والمعارف العامة التي يحتاجها في مجال . 1
  .تزويد الطلبة بالمعارف الحديثة في العلوم المرتبطة بإدارة الموارد البشرية.2
 يميا.. تهيئة طلبة متميزون بمهارات علمية وتطبيقية في الموارد البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل محليا واقل3
  ة.في مجال إدارة الموارد البشري .تنمية مهارات الطلبة وقدرتهم على التحليل والربط واستخدام التكنولوجيا4
  .تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في إعداد البحوث العلمية الرصينة في مجال إدارة الموارد البشرية.7
 .االرتقاء بوعي الطلبة للتكيف مع التغيرات البيئية والقيم المهنية واألخالقية في منظمات األعمال.8
 

 التعليمية: البرنامجمخرجات 
 المعارف:أ. 

المعرفة في مجال االعمال: المعارف التي يتم اكتسابها من خالل ما يدرسه الطالب من متطلبات إجبارية  .1

 واختيارية 

.المعرفة في مجال الموارد البشرية: المعارف التي يكتسبها الطالب في مجال تخصصه والتي تمثل المجاالت  .2

 .في تخصص االدارةالمعرفية األساسية 

 ب. المهارات

ال، المهارات التحليلية: قدرة الخريج على تحديد المتغيرات األساسية في المواقف المختلفة في منظمات األعم .1

 وكيفية ترابطها وأولويات معالجتها.

المهارات التشخيصية مهارة تشخيص مظاهر وأسباب المشكالت في منظمات األعمال باإلضافة إلى تشخيص  .2

 الجوانب اإليجابية في األداء.
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ترابط فيها تلمهارات اإلدراكية: القابلية الذهنية الستيعاب عالقات السبب والنتيجة وتصور الكيفية الشاملة التي .ا .3

 أجزاء منظمات األعمال بشكل متكامل.

 المهارات التفاعلية: مهارات التفاعل واالتصال مع اآلخرين، وتحفيزهم لألداء األفضل. .4

ادر بها الطالب عن طريق كتابة التقارير والبحث العلمي من خالل المصالمهارات البحثية: المهارات التي يكتس .5

بيانات المختلفة: كالمصادر التقليدية مثل كتب ومراجع ودوريات، والمصادر االلكترونية مثل اإلنترنت وقواعد ال

 االلكترونية، ومصادر ميدانية مثل االستبانة والمقابالت.

ته لقيم ية: القيم والميول واالتجاهات التي يكتسبها الطالب من خالل معرف. االتجاهات والقيم المهنية واألخالق .6
 المهنة وأخالقياتها وسلوكياتها، التي ينبغي أن يتحلى بها بعد تخرجه وذلك من خالل ممارسته للمهنة

اع واالبدفي سوق العمل مثل المهنية، والشفافية، والتنوع، والعمل بروح الفريق، والريادة وقبول المخاطرة، 
 واالبتكار، والمرونة والتكيف.

 الجدارات:
دارة المصادر للمنظمة وق .1 يادة جدارات متعلقة بتنمية الذات: من خالل التفكير المرن والتركيز على اإلنجاز وا 

 فرق العمل داخلها
لتفكير جدارات متعلقة بالمسؤولية واالستقاللية: تتمثل بالقدرة على التكيف مع اهداف المنظمة وامتالك ا .2

 االستراتيجي والقدرة على التخطيط للمستقبل 
يمية والتأثير جدارة تتعلق باألدوار داخل المنظمة: تتمثل بالتفاوض واالهتمام بالعمالء والدبلوماسية والمعرفة التنظ .3

 على االخرين. 
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ساعة معتمدة  (33ادارة الموارد البشرية من ) تخصصفي )مسار الرسالة(  الماجستيرتتكون الخطة الدراسية لدرجة 
 موزعة على النحو اآلتي:

 

 %73 24 اإلجبارية المتطلبات أوالا 

 %27 9 االختيارية المتطلبات ثانياا 

33 100%  

 

 

         2  2 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي المجال  ُمستوى المادة  التسلســــل

 االعمال  االدارة      

015
418

 

 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:24: المتطلبات اإلجبارية: )2.1

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 منهجية البحث العلمي  20172011

 - 3 اإلدارة االستراتيجية 20271011

 - 3 السلوك التنظيمي 20271024

 - 3 إدارة العمليات 20272022
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 - 3 اإلدارة االلكترونية 20273021

 - 3 أساسيات إدارة الموارد البشرية 20771011

 - 3 القيادة في المنظمات 20274021

 - 3 الريادة وإدارة اإلعمال الصغيرة 20174021

 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:9: المتطلبات االختيارية: )2.2

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اخالقيات األعمال 20171011

 - 3 إدارة التغيير  20271022

 - 3 إدارة المشاريع 20272023

 - 3 إدارة التفاوض 20274022

 - 3 إدارة األعمال الدولية 20174022

 - 3 اتخاذ القرارات اإلدارية 20274023

 - 3 اإلدارة التسويقية 20472011

 

 

 وصف المساقات األكاديمية

 ساعات معتمده(  3)                                ( 20172011 (منهجية البحث العلمي

يعالج هذا المساق مفهوم البحث العلمي ودوره في دعم القرارات في منظمات األعمال، ويعنى بجميع مراحل عملية البحث 
العلمي بما فيها تحديد مشكلة البحث وتعريف المتغيرات واختيار تصميم البحث وصياغة الفرضيات وجمع البيانات واختبار 

النتائج وكتابة التقرير النهائي والمراجع. كما يعالج هذا المساق وصف البيانات وذلك بتنظيمها  فرضيات الدراسة وتفسير
وعرضها ثم حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لها ودراسة العالقة الخطية بين المتغيرات بما في ذلك 

وموضوع العينات وتوزيعات  F وتوزيع  t عي وتوزيعمعامل االرتباط ومعادلة االنحدار. كما يشمل المساق التوزيع الطبي
المعاينة ليتمكن الطالب من دراسة التقدير واختبار الفرضيات حول معدل مجتمع والفرق بين معدلي مجتمعين وتحليل 

 .SPSSالتباين واالنحدار البسيط والمتعدد. يستخدم المساق البرمجية اإلحصائية في العلوم االجتماعية 
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 ساعات معتمده( 3)                                        (11020271) ستراتيجيةاإلدارة اال

اغة بناء اإلطار العام لإلدارة االستراتيجية والذي يتضمن المسح البيئي وصي الطلبة بكيفيةيهدف المساق إلى تزويد 
ختيار البدائل والمعارف واألدوات الالزمة لتحليل وابالمهارات الطلبة . كما يهدف إلى تزويد وتقييمهااالستراتيجية وتنفيذها 

نظمات غير والصغيرة والمشاريع الريادية والم الكبيرة االستراتيجية وتطبيقها وفقاا لمتغيرات البيئة المحيطة في األعمال
 الهادفة للربح.

     ساعات معتمده( 3                                           ( 20771011أساسيات إدارة الموارد البشرية

يل يتناول المساق اساسيات ادارة الموارد البشرية ومفهومها من حيث كيفية االستقطاب وتخطيط الموارد البشرية وتحل
ئهم عويضات وتقويم أداووصف الوظائف والتدريب وتنمية وتحليل الوظائف وانظمة الرواتب واألجور وحقوق العاملين كالت

القانونية  كما يوضح المساق القضايا المتعلقة بالنواحي .ومحاسبة الموارد البشرية، باإلضافة الى تطوير المستقبل الوظيفي
في عصر  لنظم تكافؤ الفرص الممنوحة للعاملين واإلجراءات المعززة لها وكذلك المالمح الرئيسية إلدارة الموارد البشرية

 ضايا تطبيقية في ادارة الموارد البشرية.العولمة وق

دارة األعمال الصغيرة  ساعات معتمده(  3)                             ( 20174021) الريادة وا 

ة يتناول هذا المساق التعريف بمفهوم الريادة واهميتها في اقامة مشاريع األعمال، وتحديد اساسيات وخصائص الرياد
مة واألنشطة األساسية للريادة. كذلك تحديد خصائص ومهارات الرياديين وبيان دورهم في اقاومتطلبات العمل اإلداري 

يضاا المشروعات الريادية. وتوضيح التحديات التي تواجه االعمال الريادية والصغيرة في االردن. يتناول هذا المساق ا
يع ة التعامل مع عملية انشاء وادارة المشار العديد من الجوانب المطلوبة إلنشاء اي مشروع ريادي ناجح، وتعلم كيفي

يتناول الريادية، وتوفير المهارات الالزمة إلعداد خطط عمل صحيحة، وكيفية تحويل األفكار الى مشاريع ريادية ناجحة. و 
 هذا المساق من جانب آخر توضيح مفهوم الريادة واالعمال الصغيرة، وشرح فعاليات ومبادئ عمل المشروعات الريادية

روع الصغيرة مع التركيز على إتقان المهارات الالزمة لتخطيط وادارة وتمويل االعمال الصغيرة، وكتابة خطة عمل لمشو 
 صغير مع االخذ باالعتبار خصوصية األردن.

  (معتمدة ساعات3)                                       (20274021( القيادة في المنظمات

يستعرض المساق وبأسلوب شمولي وتكاملي وتحليلي وتطبيقي كل ما يتعلق باإلطار العملي التحليلي جميع المفردات 
الخاصة بقيادة المنظمات وعلى جميع مستوياتها )قيادة االفراد وقيادة فرق العمل وقيادة المنظمة(. كما يستعرض المساق 
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بقة، كما يوفر المساق للطلبة الفرص لتطبيق تلك المفاهيم والنظريات عبر النظريات والمفاهيم التي برزت عبر العقود السا
الحاالت الدراسية التي يستعرضها مدرس المساق للتعرف على اشكال القادة وعمليات القيادة المعاصرة بمنظور اخالقي 

في المنظمات على مستوى االفراد  عبر الممارسات والمحاكات ذات االبعاد الشبكية والتدريبية والحضارية وولوج مبدأ التنوع
 والحضارات وما يواجه القائد من ازمات إدارية وكيفية التصرف ازائها.

 ساعات معتمده( 3)                                           ( 20272022) إدارة العمليات 

اق على اإلنتاج والعمليات. ويحتوي المسيهدف المساق إلى التعرف على أهم التطبيقات والنماذج الكمية المتعلقة بإدارة 
دارة  دارة المخزون، وا  لمشاريع، امواضيع ومفاهيم متعددة في إدارة العمليات، كإدارة الجودة الشاملة، واإلنتاج اآلني، وا 

 هم في نجاح عملية اتخاذ القرار المناسبة.اوالتنبؤ وكل ما يتعلق بأنشطة المنظمة من ناحية العمليات بما يس

  ساعات معتمده(  3)(                                          24020271السلوك التنظيمي )

يتضمن المساق مفهوم سلوك الفرد والجماعة في المنظمات، والتركيز على الجوانب النظرية والتطبيقية في السلوك 
الرئيسة في السلوك التنظيمي كالشخصية التنظيمي، وفهم وادارة السلوك داخل التنظيم من خالل التعرض للمواضيع 

 سمية.واالدراك واالتجاهات والقيم والتعلم والمناخ التنظيمي والقيادة واالبتكار واالتصاالت وجماعات العمل غير الر 

 ساعات معتمده(  3)                                       ( 20273021(اإلدارة االلكترونية

عن اإلدارة اإللكترونية ووظائفها، ويقدم المفاهيم األساسية واألطر لألعمال اإللكترونية والحكومة يتناول المساق لمحة عامة 
اإللكترونية والتكنولوجيات الممكنة لها، والقضايا االستراتيجية التي تواجه الشركات في هذا المجال.  ويغطي المساق 

 .رة اإللكترونية مع اإلشارة إلى أفضل الممارساتالكفاءة، واألداء، والقدرات، والتصميم العملي لنظم اإلدا

 ساعات معتمدة 3                                                 )20274022)إدارة التفاوض

دارة المفاوض ات تهدف هذه المادة إلى تقديم مفهوم التفاوض، بما يشمل ذلك مقدمات في التواصل والتخطيط للنقاش، وا 
ئجها بما يضمن تحقيق مكاسب تفاوضية وتقليل الخسائر، كما يقدم المساق أساليب متابعة العملية التفاوضية وترسيخ نتا

 ا يشمل التأطير القانوني لمخرجات عملية التفاوض وكتابة مذكرات التفاهم. بم

 ساعات معتمده(  3)                                     (20274023(اتخاذ القرارات اإلدارية

اتخاذ القرارات خاصة في ظل حاالت عدم التأكد، والمخاطرة،  ذا المساق وبشكل معمق مفهوم وأهمية عمليةهيناقش 
ويقدم مدخال تفصيليا حول اهم الموضوعات النظرية والتقنيات واألساليب  والصراع التي تعمل بها منظمات األعمال.

ستخدام الكمية التي تستخدم في دعم القرارات من حيث تشخيص المشكالت، وفي جمع المعلومات الدقيقة، وتحليلها وا
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شرح متكامل  ويركز المساق علىالنتائج في تطوير البدائل واختار البديل األمثل الذي يحقق للمنظمة الكفاءة والفاعلية. 
وطرق توظيفها بما يتالءم والمحاكاة وتحليل االحتماالت  ونظرية األلعاب للنماذج الرياضية مثل نموذج البرمجة الخطية

 االدارية التي سيتم صناعتها وبمختلف مستوياتها.وطبيعة المشكالت والقرارات 

  ساعات معتمده( 3                                   (( 22020174 (إدارة األعمال الدولية

ة وصياغة يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة تحليل العوامل الرئيسة التي تحدد القدرة التنافسية في االقتصادات المختلف
كم عمل االستراتيجية المناسبة. ويتضمن المساق تعليم الطلبة كيفية تفسير النظام المعقد من القواعد التي تحالتوصيات 

م رئيسة منظمات األعمال الدولية وبناء النماذج واألطر التي تتعامل مع مختلف الظروف. وتنقسم الدراسات إلى ثالثة أقسا
 عمال العالمية.واستراتيجية األاألعمال العالمية، وتطور الصناعات الدولية،  –

 ساعات معتمده(  3)                                     (  11020171أخالقيات األعمال)

ائف يتضمن المساق مفهوم وأهمية إدارة السلوك االخالقي في العمل. وتوضيح العوامل المرتبطة بأخالقيات العمل في وظ
هداف عادلة في المنظمة. والمحافظة على خصوصية العاملين. ويتم تحقيق هذه األاألعمال، وحقوق العاملين والمعاملة ال

 والمضامين من خالل مناقشة العديد من الحاالت الدراسية التي تهدف الى إبراز الجوانب التطبيقية لهذا المساق.

 عتمده( ساعات م 3)                                              ( 22020271) إدارة التغيير

ير يقدم المساق استعراض شامل للمكونات االساسية للتطوير التنظيمي والتغيير، وحاالت دراسية وكيفية تحليلها لتجس
راتيجيات الفجوة بين النظرية والتطبيق. كما يزود المساق الطلبة بالمهارات والمعارف الخاصة بالتقنيات والمداخل واالست

 ذات العالقة بمادة المساق.

لطلبة االتركيز على الطرق واالساليب في التعامل مع قيادة التغيير من خالل نماذج التعلم. كما يركز المساق على تعلم 
أساليب تنفيذ برامج التغيير في منظماتهم مستقبالا ويتعرض المساق كذلك إلى موضوعات ذات عالقة مثل طرق البحث 

 إدارة الصراع لصالح تنفيذ برامج التغيير التنظيمي.الميدانية والتعامل مع  والممسوحاتالعلمانية 

 ساعات معتمده(  3)                                              ( 20272023( إدارة المشاريع

ها، أصبحت إدارة المشروع من القضايا المركزية في مختلف الصناعات وبنيتها التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وهندست
دارة التكنولوجيا، ومهارات األفر وتطوير الم اد، والثقافة، نتج الجديد. يتضمن هذا المساق المبادئ العامة إلدارة المشروع، وا 

 وأطراف المصالح، وجميع العناصر الضرورية إلتمام المشروع بنجاح.
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