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 وصـف المـواد

 برنامـج البكالوريـوس

  اإلدارة العامةقســم 
 )  ساعات معتمدة 3( اإلدارة العامة الحديثة 1606202

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى اعطاء الطالب الفرصة لفهم نظريات اإلدارة العامة الحديثة، والتي ترتكز على احداث نقلـه                   
لقطاع العام وذلك من خالل احداث شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ومبنية على الشفافية               نوعية خالقة ل  

  . على النتائج والمواطنيزوالترك

 

 

 )  ساعات معتمدة 3( نظرية المنظمة  1606101

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

ي تطور الفكر التنظيمي وتركز بشكل خاص على تتناول هذه المادة المدارس والنظريات المختلفة التي ساهمت ف 
المداخل الحديثة في دراسة التنظيم اإلداري، كما تتناول مقارنة بين المدارس المختلفة، باإلضافة الى ذلك تتضمن 

  .التنظيم والنزاع في البيئة والتطوير والتغيير في المنظمة
 

 

 ) تمدة  ساعات مع3( منهجية البحث في العلوم االدارية 1606104

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

تهدف هذه المادة الى تزويد الطلبة بمبادئ وأساليب البحث العلمي في المجاالت اإلدارية، وتغطى فـي مـضمونها                   
اساليب المتعلقة تحديد مشاكل او موضوعات الدراسة وتحليلها واساليب جمع البيانات وتحليلها وكيفية كتابة التقارير               

  .بشكل علمي وتوثقيها النهائية
 

 

 )  ساعات معتمدة 3( ادارة المؤسسات العامة  1606103

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

تهدف المادة الى استعراض اسس  تشكيل المؤسسات العامة وطبيعة عملها من حيث درجة تخصصها، واستقالليتها                 
 للدولة، وتتناول هذه المادة أسـاليب ادارة وتنظـيم هـذه       وصالحيتها كأداة للتنمية الوطنية في اطار السياسة العامة       

المؤسسات ن وتوضيح المشكالت التي قد تواجه المدراء ، واإلحاطة بالمهارات الواجب لديهم ليتمكنوا مـن ايجـاد        
  .الحلول المالئمة لها واتخاذ القرارات السليمة بشأنها
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 ) عتمدة  ساعات م3( ادارة الموارد البشرية العامة  1606204

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

ألغلبيـة   يهدف هذا المساق إلى التعرف على طبيعة إدارة الموارد البشرية كونها أصبحت موضع اهتمام استراتيجي وحيوي                
 ومـن . المنظمات في وقتنا الحاضر، والتي تركز على المهارات والتطور الوظيفي والمهني لمدراء الموارد البشرية أنفـسهم    

خالل توفير إطار مرجعي مفيد، سيقوم هذا المساق بدراسة الرأي المعاصر إلدارة الموارد البشرية والدور المهم الذي تلعبه في 

 .كذلك يناقش هذا المساق أهداف إدارة الموارد البشرية ومسؤولياتها في المنظمات المختلفة. الفاعلية التنظيمية
 ) عتمدة  ساعات م3( السلوك االداري  1606201

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

وتركز علـى  مفهومـه وتطـوره    . تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بالمفاهيم الحديثة في حقل السلوك االداري     
 فيه، وتناقش كذلك محددات هذا السلوك       األساسيةالتاريخي كحقل دراسي، ودور العلوم السلوكية في توفير المعرفة          

  .اإلداري التي تؤثر على السلوك واألنشطةعية والتنظيمية، وكذلك العمليات الفردية والجما
  : وتشمل هذه المادة الموضوعات التالية 

  .المحددات الفردية للسلوك من حيث الشخصية والدوافع واالدراك واالتجاهات والقيم •
 . دة وحل النزاعاتدراسة الجماعات الصغيرة وديناميات الجماعة كاالتصال واتخاذ القرارات والقيا •
  .والتغيير التنظيميالسلوك االداري على مستوى المنظمة كالمناخ التنظيمي والثقافة التنظيمية  •

  
1606203 �	
� ��
)  ساعات معتمدة 3( ادارة 	  

)ال يوجد: (المتطلب السابق    

النفقـات العامـة،    : ضوعات التاليـة    تهدف هذه المادة الى دراسة االدارة المالية وجوانبها الرئيسية وتتضمن المو            
  .اإليرادات العامة والموازنة العامة والمبادئ والقواعد التي تحكمها في اطار السياسة المالية العامة للدولة

)  ساعات معتمدة 3( الرقابة اإلدارية 1606303  

)ال يوجد: (المتطلب السابق    

تهـا  ميحديثة في الرقابة االدارية من حيث مفهومهـا واهـدافها وأه          تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بالمفاهيم ال         
وتولي اهتماما خاصا بأجهزة    . كما تتناول االتجاهات الحديثة في الرقابة على االدارة       . وانواعها وأساليبها ومراحلها  

  .يةالدراسية والتطبيقات العملبعض الحاالت كذلك  في االردن و العامة الرقابة االدارية في االدارة
  

 )  ساعات معتمدة 3( التدريب في االدارة  1606409

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بالمفاهيم االساسية والمداخل المختلفة لعملية التدريب االداري وتتناول بالبحـث                 
لبرامج التدريبية وانواع التـدريب وأسـاليبه       مفهوم التدريب واهميته والعملية التدريبية وتخطيط التدريب وتصميم ا        

  ووسائله، وطرق تقييم البرامج التدريبية
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 )  ساعات معتمدة 3( رسم السياسات العامة  1606302

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

سم وتحليـل  تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بمفهوم السياسة العامة وتتناول الجانب النظري والعملي المتعلق بر         
السياسات العامة ، كما وتبحث هذه المادة في دور الجهاز الحكومي في رسم وتحليل وتنفيذ السياسة العامة وكـذلك                   

  .في علميات صنع القرار السياسي من حيث الصياغة والمراحل والنماذج والمعوقات
  
  
  
  
 

 )  ساعات معتمدة 3( التحليل الكمي  1606407

 )1707250  او 1607150 : (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بمنهجيات التحليل الكمي في االدارة وتعريفه بالنظريات الحديثة فـي اتخـاذ               
  . القرار واالحتماالت والبرمجة

 

 )  ساعات معتمدة 3( أخالقيات الوظيفة العامة  1606307

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

مفـاهيم قواعـد    : لطلبة بالمفاهيم األساسية لنظم المعلومات المحاسبية، وبالتحديد ستتناول المـادة         تزود هذه المادة ا    
البيانات، وتكنولوجيا نظم المعلومات المحاسبية، وتطبيقات نظم المعلومات المحاسـبية، واسـتخدام االدارة لـنظم               

 . لمعلومات المحاسبيةوتعتمد على مدخل الدورة في دراسة تصميم نظم ا. المعلومات المحاسبية
 

 )  ساعات معتمدة 3( التنمية االدارية  1606404

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى التعرف على المفاهيم والنظريات في التنمية وإدارتها ، والفرق بين إدارة التنمية والمفـاهيم                   
وغيرها ، وبيان مشاكل ادارة التنمية فـي الـدول المختلفـة            المقاربة األخرى كالتنمية والنمو والتطوير والتحديث       

والركائز األساسية واألسس السليمة إلدارة التنمية وكيفية توظيفها ، وكذلك التعرف على بعـض المـشاكل التـي                  
  . تعترض سبيل التنمية وبالذات في الدول النامية 
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 )  ساعات معتمدة 3( ادارة وتقييم المشروعات  1606403

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

نظمة التي تحكمهـا، وأهـدافها وأهميتهـا،        األتهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بالمشروعات العامة والقوانين و          
تخطيط والمشروعات العامة، األنماط المختلفة لتنظـيم وادارة المـشروعات العامـة            : وتتناول الموضوعات التالية  
والرقابة عليها، كما تتناول بعض النماذج التطبيقية في مجال ادارة المـشروعات العامـة              وتمويلها وأساليب تقييمها    

  .وخاصة في االردن

 

 

 )  ساعات معتمدة 3( تخطيط وموازنة 1606306

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

ملي من خالل البحث    تهدف هذه المادة الى تعريف الطلبة بمفهوم التخطيط والموازنة من الجانب النظري وكذلك الع              
  :في الموضوعات التالية

التخطيط كعملية، انواع التخطيط، كيفية اعداد الخطة جدولة الخطط، تمويل الخطط من خالل وضع ميزانية تقديرية، 
  .متابعة وتقييم الخطط، وسائل الرقابة المالية

 

 

 )  ساعات معتمدة 3( اإلدارة في اإلسالم  1606105

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى التعريف بالففكر االداري االسالمي وخصائصه ومرتكزاته ودوره في تطوير الفكر االداري                
كما ويهدف هذا المساق الى التعريف بالعمليـات اإلداريـة مـن       . من خالل النظم واألساليب اإلدارية التي جاء بها       

ل وتنسيق ورقابة وممارساتها التطبيقية في الدولة اإلسالمية ثم التعريف بـأهم رواد             تخطيط وتنظيم وتوظيف وتموي   
  .الفكر االداري اإلسالمي كالغزالي والماوردي وابن تيمية وابن خلدون ودورهم في تطوير الفكر االداري المعاصر

 

 

 )  ساعات معتمدة 3( التنظيم وإجراءات العمل  1606209

 ) يوجد ال: (المتطلب السابق  

تهتم هذه المادة بنشاط التنظيم واألساليب  الخاص بمسائل التنظيم ، واإلدارة ، واإلجراءات في المنظمـات العامـة                
والخاصة ويوليها عناية فائقة ، ويقوم خبراء هذا النشاط بوضع األسس والقواعد التي تقوم عليها اإلدارات واألجهزة       

ظيم وطرق العمل في المنظمات القائمة بهدف التعرف علـى المـشاكل التـي              الجديدة ، كما ويقومون بدراسة التن     
 اإلدارية  االستشارةتواجهها تلك المنظمات والعمل على  معالجتها وإدخال التحسينات الالزمة عليها من خالل تقديم               

شراف واألشـكال  ويركز هذا النشاط على أسس تقسيم وتجميع األعمال ، ونطاق السلطة والمسؤولية واإل      . المناسبة  
  .وخرائط سير اإلجراءات ، وتصميم المكاتب واماكن العمل .  المختلفة للخرائط التنظيمية 
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 )  ساعات معتمدة 3( االدارة المحلية  1606207

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

 ويركز بشكل اساسي على     يهدف هذا المساق بشكل عام الى التعريف بنظرية االدارة المحلية وتطبيقاتها في االردن،             
ادراك مفهوم االدارة المحلية ومقوماتها واالهداف االدارية والسياسية واالجتماعية والتنموية التي تعمل على تحقيقها              
، وكذلك التمييز بين مفهوم االدارة المحلية وبعض المفاهيم االخرى كالحكم المحلى وغيرهـا مـن المفـاهيم ذات                   

مور المتعلقة باعفاء المجالس المحلية والموظفين فيها واألمور المتعلقـة بتنظـيم العمـل              العالقة، وكذلك دراسة اال   
 .والتمويل واالختصاصات والرقابة والوصول في النهاية الى المشاكل التي تعترف االدارة المحلية وسبل اصالحها

 )  ساعات معتمدة 3( االدارة العامة في االردن  1606408

 ) ال يوجد(: المتطلب السابق  

تهدف هذه المادة الى التعرف على المالمح الرئيسية لالدارة المركزية في االردن وبجهود االصالح والتطـوير االداري فـي          
االردن الحديث، وتشتمل المادة التعريف بالتطور التاريخي لالدارة العامة في االردن، بما في ذلك التنظيم الوزاري والتنظـيم    

واألجهزة المركزية االخرى، المؤسسات العامة واهدافها وتنظيمها ومشكالتها وسـبل تطويرهـا وزيـادة              الداخلي للوزارات   

 . فعاليتها في اطار نظامي مفتوح
 

 )  ساعات معتمدة 3( ادارة المشتريات واللوازم الحكومية  1606207

 )ال يوجد: (المتطلب السابق  

للوازم والمشتريات الحكومية من حيث مفهوم اللوازم الحكومية والتشريعات التي          تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بدارة ا        
المـسؤوليات  (تحكمها، كما تهدف ايضا الى تعريف الطالب بنظام اللوازم الحكومية من حيث نظم شراء اللوازم الحكوميـة                  

يب الرقابة على المخزون وترشـيد      وتخزينها والتصرف بها وصرفها وشطبها او إتالفها ، هذا فضال عن اسال           ) والصالحيات
 .عمليات الشراء والمحافظة على المواد المخزونة، كما تتناول السجالت والمستندات والوثائق

 

)  ساعات معتمدة 3( القيادة اإلدارية 1606305  

)ال يوجد: (المتطلب السابق    

ومبادئها، وأساليبها والعوامل التي تؤثر في      يناقش هذا المساق القيادة ضمن مواضيع مختلفة تشمل وصفاً لمفهومها،             
كذلك يستعرض  . اختيار هذه األساليب،ومصادر القوة، والنفوذ القيادي، والنظريات القيادية المختلفة المتعارف عليها          

ة هذا المساق مواضيع متنوعة أخرى مثل صفات القائد اإلداري، والنماذج الحديثة في القيادة، إضافة إلى فاعلية القياد

  . واألداء
  

 )  ساعات معتمدة 3(  تطوير المنظمات 1606301

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

يعتبر تطوير المنظمات إستراتيجية تنظيمية تقوم باستخدام المبادئ العلمية السلوكية والممارسات التي تزيـد مـن                 
لتطور المنظمة حتى يمتلك الطالب المعرفة      لذا يقدم هذا المساق صورة واضحة وشاملة        . فاعلية األفراد والمنظمات  

كذلك يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطالب والعـاملين فـي المنظمـات             . والمهارات إلدارة التغيير بفعالية أكبر    
  .المختلفة على العمل بشكل أفضل في عالم اليوم والذي يزداد استقاللية، وتعقيداً، وتنافسية
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 )  ساعات معتمدة 3( دارة العامة موضوعات معاصرة في اال 1606406

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بالقضايا المعاصرة والبحوث الحديثة في مجاالت االدارة العامة حيث سيتم  
  .تقديم مساقات مختلفة في هذا االطار

 

 

 )  ساعات معتمدة 3( اتخاذ القرارات  1606304

 ) ال يوجد: (السابق المتطلب  

تتضمن هذه المادة التعريف بالقرار ومراحله وعناصره ونظرياته، وتبحث القرارات في حالة عدم التأكد وحـاالت                 
المخاطرة، واستخدام األساليب الرياضية الهامة في اتخاذ القرار، وتشمل دراسة الجوانب األخالقية التخاذ القرارات              

  .اإلدارية
  

 

 

 )  ساعات معتمدة 3(  الهيئات التطوعية إدارة 1606405

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

يهدف هذا المساق الى اعطاء الطالب الفرصة لفهم النظريات والمفاهيم المتعلقة بادارة الهيئات الغير ربحية ويتضمن  
 والعام، باالضافة الـى ذلـك   المساق الى دور الهيئات الغير ربحية في الجهود التنموية بالمقارنة مع النظام الخاص    

سوف يركز هذا المساق على مفاهيم الحاكمية والقيادة وبناء التحالفات من اجل مواجهة التحديات المعاصرة التـي                  
  .    تواجه قطاع الهئات الغير ربحية 

  
 

 

 )  ساعات معتمدة 3( إدارة التميز  1606401

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

التركيـز فـي االدارة     : ق الى تعريف الطالب بنظريات ومبادئ ادارة التميز في القطاع العام مثل           يهدف هذا  المسا    
. بالنتائج ، التركيز على المواطنين وتلبية احتياجاتهم، كيفية قياس االداء المتميز، وتقوية مفاهيم المساءلة والـشفافية       

  .ي بعض الدلو الحديثة والمتقدمةكما سيتم تعريف الطالب ببعض الممارسات االدارية المتميزة ف
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 )  ساعات معتمدة 3( الحاكمية  1606402

 ) ال يوجد: (المتطلب السابق  

يركز هذا المساق على صانعي القرارات بشكل رسمي وغير رسمي وكذلك تنفيذ تلك القرارات ، الهياكل الرسـمية              
فيذها كما ان موضوعات المشاركة واالتفـاق والـشفافية   وغير الرسمية الموجودة لغايات التوصل الى القرارات وتن   

واالستجابة والفاعلية والكفاءة هي من بعض الخصائص التي تركز عليها الحاكمية والتي تهدف الى تحقيق الحكـم                 
    .الرشيد في القطاع العام

  
 

 

 

 

 


