
  
  

      )ساعة)  132( عدد الساعات المعتمدة (   2020/2021خطة الطالب اإلرشادیة     موارد البشریة إدارة ال:   تخصص /األعمالكلیة  / جامعة جرش 
  المتطلب السابق  س  اسم المساق  رقم المساق  المتطلب السابق  س  اسم المساق  رقم المساق  المتطلب السابق  س  اسم المساق  رقم المساق

  ساعة معتمدة) 27(متطلبات الجامعة :  أوال
  :المجال األول

            ساعة معتمدة) 81(متطلبات التخصص : ثالثاً 

  ساعة معتمدة) 6(ب االختیاریة     ساعة معتمدة) 75(اإلجباریة  -أ  ساعة) 15:(اإلجباریة -أ
    3  علوم عسكریة   0000101
 0202105  3  التسویق الدولي 0202323 0202105  3  اساسیات الموارد البشریة  0207113  101099  3  )1(مھارات اتصال باللغة العربیة   0000110
 0202105 3  القیادة وفرق العمل  0207213 0207113  3  تحلیل وتصمیم الوظائف 0207118  102099  3  مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة   0000112
 0202105 3  ادارة اعمال دولیة  0202466 0207118  3  البشریةتخطیط الموارد  0207205    3  التربیة الوطنیة  0000113

  0202105 3  مشروعات صغیرة  إدارة 0202305  0207113  3  ادارة التوظیف 0207210    3 ثقافة إسالمیة 0000120
  0202220 3  إدارة التسویق 0202425 0207113  3  إدارة  األداء 0207211    0  العمل التطوعي في خدمة المجتمع المدني  0000105

  ساعات معتمدة) 12(االختیاریة  -ب
  :المجال الثاني  -

 0206108 3  اقتصاد اداري 0206202 0202105  3  الجودة الشاملةمراقبة و إدارة 0202407
 90بعد اجتیاز  3  تدریب عملي في الموارد البشریة   0207485 0207113  3 إدارة التعویضات  0207225

 ساعة
 0207113 3  موضوعات معاصرة في ادارة الموارد البشریة 0207333  0207113  3  إدارة المسار الوظیفي    0207227    3  التفكیر واإلبداع  0000114

  0202105  3  نظریة المنظمة  0202208  0202105  3  مبادئ في التسویق  0202220        
 0202105  3  )2(اإلدارة مبادئ في  0202106 0207113  3  عالقات الموظفین 0207235    3  الكتابة ولتعبیر  0000116

 0207113 3  إدارة النزاع ومھارات التفاوض 0207344 0207113  3  تدریب وتنمیة الموارد البشریة 0207240    3  )القضیة الفلسطینیة(القدس  0000118
  0203102 3  محاسبة حكومیة 0203209  0207113  3  إدارة الصحة والسالمة المھنیة 0207315    3  حقوق اإلنسان 0000122
  دارة الموارد البشریة وإ التخطیط االستراتیجي 0207320    3 قضایا قانونیة معاصرة 0000124

  
  0207113  3  ادارة المواھب  0207232 0207113  3

  0202105  3  ادارة االعمال االلكترونیة 0202107    3  مقدمة في االقتصاد  0000126
1001099 

     

        0207113  3  الموارد البشریة الدولیةادارة   0207330    3 نقل المعرفة 0000128

      0207211  3  نظم معلومات إدارة الموارد البشریة 0207340    3 مقدمة في علم النفس 0000130
  1001099  3  تطبیقات الحاسوب في الموارد البشریة  0207414    3 أخالقیات والسلوك 0000132

0207113 
      

   0202105  3  صناعة القرار 0207418    3 علم البیئة والزراعة 0000136
         0202105  3  السلوك التنظیمي 0202308    3  التغیر المناخي وسیاسة االستدامة  0000138
         0202105  3  بحوث عملیات 0202433    3  الغذاء في حیاتنا  0000139
         0202105  3  ادارة العالقات العامة 0202252    3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145
    0207325  3  ادارة التمیز المؤسسي  0207427    3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140

  :مالحظات 
  

بل فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة ولغة  ُ على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي ق
عربیة  فأكثر یعفى من مادة استدراكي لغة%) 50(انجلیزیة والحاسوب وفي حالة حصول على عالمة 

ولغة انجلیزیة وحاسوب وفي حالة عدم تقدیم االمتحانات أو عدم النجاح فیھا علیھ تسجیل ودراسة 
 .ویعتبر النجاح بمواد االستدراكیة من شروط متطلبات التخرج. مواد االستدراكي المذكورة أعال 

7/10/2020  

  0202105  3  العملأخالقیات   0204352    3 مدخل إلى الحاسوب واالنترنت 0000142
  0206104  3  مناھج البحث العلمي  0204216    3 أساسیات في اللغة العربیة 0000144

  0202433  3  مشروع تخرج في ادارة الموارد البشریة  0207435        
 90بعد اجتیاز 
  ساعة

        :ساعة معتمدة إجباري ) 24(متطلبات الكلیة : ثانیا 
      

        ------   3  )1(مبادئ في اإلدارة  0202105
        ------   3  ) 1( مبادئ في المحاسبة  0203101

       0203101  3  ) 2( مبادئ في المحاسبة  0203102
       --------   3  الجزئي  دمبادئ في االقتصا 0206108
            0206108  3  االقتصاد الكيمبادى في   0206109
            3  مبادئ في المالیة 0206102
            3  مبادىء في االدارة العامة  0204105
            3  اإلحصاء لالقتصاد واإلدارة 0206104

  
  


