
 

 
 قسن إدارة األعوال 

 

 كلية 

االقتصاد والعلوم 

 االدارية

 

 جاهعة الزرقاء

 

 

 نشأة القسن

يعتبش قسى إداسة األعًبل يٍ أوائم األقسبو انتي 

تى إفتتبحهب في كهيت اإلقتصبد وانعهىو اإلداسيت  

ويقع انقسى في انطببق انثبنث يٍ يبُى انشهيذ 

يًُح قسى إداسة األعًبل دسجت . يعبر انكسبسبت 

انبكبنىسيىط في إداسة األعًبل وتسيش انذساست 

انًُتظًت في انقسى يٍ خالل انًسبسيٍ انصببحي 

ويقبم في انقسى انطهبت انُبجحىٌ في . وانًسبئي 

إيتحبٌ انثبَىيت انعبيت وانًجسشوَبنزيٍ يجتبصوٌ 

اإليتحبٌ انشبيم نخشيجي كهيبث انًجتًع في 

األسدٌ ، كًب ويًُح قسى إداسة األعًبل دسجت 

أيب أعضبء انهيئت . انًبجستيش في إداسة األعًبل 

انتذسيسيت فيّ فهى َخبت يتًيضة يٍ حًهت 

انذكتىاسِ في إداسة األعًبل في يختهف 

انتخصصبث إلضبفت إنى انببحثيٍ يٍ حًهت 

 .دسجت انًبجستيش 

 

 

 

 تحقيق سيبدة اسدَيت وإقهيًيت :رؤية القسن 

 .وعشبيت في بُبء يُظًبث أعًبل َبجحت 

 

 

 

 تهيئت يذيشيٍ إلداسة يُظًبث :رسالة القسن 

األعًبل بًب يتالءو يع إحتيبجبث سىق انعًم 

 .األسدَيت وانعشبيت 

 
 : أهداف القسم 

يهدف قسم إدارة األعمال إلى تحقيق عدد من 
  :األهداف ومنها 

سعى قسم إدارة األعمال لتزوٌد الطلبة بالمعرفة - 1

النظرٌة والتطبٌقٌة بإدارة األعمال لمطابقة مختلف 
الحاجات التً تحتاجها مختلف أنواع منظمات 

 .األعمال فً البٌئتٌن المحلٌة واإلقلٌمٌة 
إن برنامج إدارة األعمال ٌعمل على تزوٌد - 2

الطلبة بالمهارات الالزمة لصهره للعمل منفرداً أو 
 .فً الفرق 

تزوٌد الطالب بالمهارات التً ٌحتاجها من - 3

التعلٌم الذاتً من أجل إكسابة مٌزة معرفٌة وتطبٌقٌة 
 .مستقبلٌة فً إدارة األعمال 

اإلسهام فً خدمة المجتمع المحلى فً المجاالت - 4

المتاحة كالمساهمة فً نشاط التعلٌم المستمر وتقدٌم 
اإلستشارات العلمٌة وغٌرها ومد الجسور وتوطٌد 

 .العالقة مع أرباب العمل 
تحفٌز ودعم البحث العلمً فً مجاالت إدارة - 5

األعمال المختلفة على مستوى أعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة والطلبة ، وإقامة ودعم المشاركة فً 

المؤتمرات والندوات المحلٌة والعربٌة والدولٌة ، 
والتعاون مع أقسام إدارة األعمال فً الجامعات 

 .األخرى فً المجاالت العلمٌة 
تطوٌر القدرات واإلمكانات العلمٌة للقسم بما - 6

ٌتالءم مع تحقٌق رسالة وأهداف القسم ومواكبة 
 .التطورات العلمٌة فً حقل التخصص 

 
 : مخرجات التعلٌم 

ٌمنح إكمال متطلبات درجة البكالورٌوس فً 
إدارة األعمال المهارات للطلبة الخرٌجٌن 

 : وتتضمن 
المعرفة بالمفاهٌم ، المعرفة : المعرفة -

 .بالنظرٌات والمبادئ والمعرفة باإلجراءات 
تطبٌق المبادئ ، التحلٌل : المهارت اإلدراكٌة -

 .الفكري الناقد ، اإلبداع وحل المشكالت 
: مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل مسؤولٌة-

التعلم والتطوٌر الذاتً والمهنً ، العمل بفاعلٌة 
وممارسة القٌادة ، التصرف بمسؤولٌة فً 

العالقات الشخصٌة والمهنٌة ، اإللتزام بالقٌم 
 .األخالقٌة العالٌة على المستوى الشخصً والعام

مهارات اإلتصال وتقنٌة المعلومات والمهارات -
اإلتصال بفاعلٌة شفوٌاً وكتابٌاً ، : العددٌة 

وإستخدام تقنٌة اإلتصال والمعلومات ، إستخدام 
كذلك المهارات الحركٌة . األسالٌب اإلحصائٌة 

 .والنفسٌة 
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