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 1.  ال�ادة اس�  ال%�$جة في االدارة ال�� ��ة

 2. ال�ادة رق� 803962

 )ن�1�ة،ع�ل	ة( ال�ع���ة ال-اعات 3
.3 

 )ع�ل	ة ن�1�ة،( الفعل	ة ال-اعات 3

 4. ال���ام�ة ال���لات/ال�ا�قة ال���ّلات -

�نامج اس� د���راة – ال�� ��ة االدارة 5.  ال

�نامج رق� 900 6. ال

 7. ال�امعة اس� االردن	ة

 8. ال ل�ة ال�� ��ة العل�م

 9. الق�� واالص�ل ال�� ��ة االدارة

 10. ال�ادة م��"!  د���راه

 11. ال)راسي الف&ل/ ال�امعي العام 2016/2017/االول

�نامج العل��ة ال)رجة د���راه 12. لل

 13. ال�ادة ت)ر0/ في ال�-��,ة األخ�!  األق�ام -

 14. ال�)ر0/ لغة الع� 	ة

 ختار0/ ال)راس�ة ال�ادة م6�7 اس�5)اث تار0خ 2016
 ال)راس�ة ال�ادة م6�7 م�اجعة

.15 

  

  ال�ادة م%ّ-< .16

� الهاتف، رقE ال�I�H	ة، ال-اعات ال�G�H، رقE: یلي ما إدراج ال�جاء��Iوني ال��Mاإلل. 

 

 

 المادة مدرسو .17

� الهاتف، رقE ال�I�H	ة، ال-اعات ال�G�H، رقE: یلي ما إدراج ال�جاء��Iوني ال��Mاإلل. 
Akaylani@ju.edu.jo                  0795895867                    332                          4-5     ن ث ر 
  

 

  

 المادة وصف .18

 .ال�ع���ة ال�راس	ة ال��ة في م$��ر ه� ك�ا

   الM	الني ان�ار د.أ
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 ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

  األه�اف -أ

  .ال�� 	ة في ال%�اذج,  ال%�اذج مفه�م ال�لIة Tع�ف ان -

  .ال�� ��ة Wاالدارة ی�عل< ان�ذج ال�ال��T Gر ان -

  .اذج�ال% وت�I	< تق��E على الق�رة ال�ال��T GلX ان -

  

 

  : ال�عّلE ن�اجات -ب

  .االدار�ة ال%�اذج وتع��^ ت[�ی�ان Tق�ر ال�الG على _  1

  .ال�� ��ة االدارة�اذج نال�ي ت�ف�  ماك_ان 1Tه� ال�الG مع�فة في اال – 2

  .ال%�اذج عل	ها تI%ى ال�ي ساس	ةالأ �1�اتان 1Tه� ال�الG مع�فة Wال% – 3

  .وال��لقة ال%-I	ة ال�قارنة �d�< ع_ Wعcها مع ال%�اذجان Tقارن ب	_  – 4

5 –  Gلل ال�ال]T مع ور �ها �اذجل%ا ب%اء خ��اتان hعW.  

  .ال%�اذجان �jTح ال�الG تفاص	ل  – 6

7 –  Gف ال�الkاذ ال%�اذجان ی��  .الق�ارات الت

8 –  Gال�ال l�Iاعاتان ی�  .ال%�اذج و %اء وت[ل	ل ت���� على مI%	ة اب

  

  

 

 
 

 

20.  m��]ة ال�ادة م	راس� لها ال�م%ي وال��ول ال

 ال�ق��� أسال�9 ال��اجع
 ال�عّل� ن�اجات
 ال��5ققة

 ال��5"!  األس"ع ال�)ّرس

   مق�مة .6 1-3 .5  .4  .3  .2  .1

   ال%�1�ة .7

   ال%��ذج .8

9.   

 ان�اع .15 4-10 .14  .13  .12  .11  .10
  ال%�اذج

ال�c%ي .16
   ة
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36.  
 

  

ال�p�ح .17
  ة

18.   

19. �  ال�قل	

 ن�اذج .20
  ال��ونة

 ن�1�ة .21
qم��  ال

 ال%�اذج .22
ال��اض

 Tة

  االب%	ة .28 12 .27  .26  .25  .24  .23

ال��رس .29
 Tة

 ب%اء .35 15 .34  .33  .32  .31  .30
       ال%�اذج

 ال��ر�-	ة واالس��ات	�	ات ال%jاdات .21

Eی� ��ن�اجات ت�� Eفة ال�عل� :ال�ال	ة ال��ر�-	ة واالس��ات	�	ات ال%jاdات خالل م_ ال�-�ه

 

 ع�ل	ة ت�I	قات

 

 

 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

Eات ی�Iن�اجات ت[ق< إث Eفة ال�عل� :ال�ال	ة وال���لIات ال�ق		E أسال	G خالل م_ ال�-�ه

 

E�تق� ,G�ر� .ام�[انات, ت

 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

  والغ�اب ال5<"ر س�اسة -أ
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  ال�5)د ال"قD في ال"اجات وت�ل�� اتاالم�5ان عA الغ�اب -ب

  وال&5ة ال�المة إج�اءات -ج

  ال&في ال�Jام عA وال7�وج الغI -د

  ال)رجات إع�اء -ه

  ال�ادة دراسة في ت�ه� ال�يو  ال�امعة� ال��"ف�ة ال7)مات -و

 ال��ل� ة واألجه�ة ال�ع�ات .24

 

   عرض اجهزة, حواسيب

 

 

 ال��اجع .25

 

  

�9 ال�ي والق�اءات ال�ق�رة، ال �9 -أN ها ال�ال9 على��لل�ادة ال��7لفة لل�"ض"عات تغ�.  
  
  . ال�عل���ة ال�"اد مA وغ��ها بها، ال�"صى ال �9  -ب
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