
الجامعت األردنيت 

كليت األعمال 

قسم المحاسبت 

 

 

 

  23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1602211محاصبت إداسٌت 

 1602301( 1)محاصبت متُصطت 

 1602312محاصبت تناىٍف 

 1602102 2مبادئ اىمحاصبت 

 

 

        رئيس قدم المحادبة       
 
 
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               

 

 

 

Rasha 

 
 

الجامعت األردنيت 



كليت األعمال 

قسم التسويق 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1604213صيُك اىمضتٍيل 

 1604317بحُث اىتضٌُق 

 1604404إداسة تضٌُقٍت 

 1604315اىتضٌُق االىنتشَوً 

 

 

           رئيس قدم التدويق       
 

 (الدكتور امجد أبو الدمن)      
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

 

Rasha 

 

 

الجامعت األردنيت 



كليت األعمال 

قسم اقتصاد األعمال 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1607210وظشٌت اقتصادٌت جزئٍت 

 1607211وظشٌت اقتصادٌت ميٍت 

 1607212وقُد َبىُك 

 1607340اقتصاد قٍاصً 

 

 

رئيس قدم  اقتصاد األرمال       
 
 (الدكتورة نهيل دقف الحيط)
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

 

 

Rasha 

 

الجامعت األردنيت 



كليت األعمال 

قسم إدارة األعمال 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1001120اىتششٌعاث اىتجاسٌت 

 0331103سٌاضٍاث ىطيبت األعماه 

 1606303وظشٌت اىمىظمت 

 1601202صيُك تىظٍمً 

 

 

رئيس قدم  إدارة األرمال       
 
 (الدكتور زربي الزربي)  
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

 

 

Rasha 

 

 



الجامعت األردنيت 

كليت األعمال 

قسم نظم المعلوماث اإلداريت 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1605313وظم أتمتت اىمناتب 

 1602102 2مبادئ اىمحاصبت 

 1605312إداسة مُاسد اىمعيُماث 

 1605322وظم إداسة قُاعذ اىبٍاواث 

 

 

رئيس قدم  نظم المعلومات اإلدارية      
 

 (الدكتور رفعت الذناق)           
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

Rasha 

 

 

الجامعت األردنيت 



كليت األعمال 

قسم التمويل 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1602211محاصبت إداسٌت 

 1602102 2مبادئ اىمحاصبت 

 1603331إداسة اصتثماس 

 1601311بحُث اىعميٍاث 

 

 

رئيس قدم  التمويل      
 
 (الدكتور رادل بينو)
 

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

 

 

 

Rasha 

الجامعت األردنيت 



كليت األعمال 

قسم إدارة عامت 

 

 

 

 23/12/2009اىمىعقذة بتاسٌخ  ( 3/2009/2010)قشس مجيش اىنيٍت فً جيضتً سقم 

تحذٌذ اىمُاد اىتً عيى اىطاىب دساصتٍا فً حاه سغبتً باىتحٌُو مه أي قضم إىى قضم أخش داخو 

( 24)وقاط فً  (3)اىنيٍت اىُاحذة، ششٌطت أن ٌنُن قذ حصو عيى معذه تشاممً ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي  (12)صاعت معتمذي ٌحذدٌا مجيش اىنيٍت بحٍج تتضمه ٌزي اىضاعاث ما ال ٌقو عه 

صاعت معتمذي مه متطيباث اىنيٍت  (12)مه متطيباث اىتخصص، َإرا دسس اىطاىب أمثش مه 

. صاعت معتمذة (12)ٌحضب ىً أعيى 

 
 

متطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية 
 

رقمــــــــــــــــــها اسم المادة 

 1606303وظشٌت اىمىظمت 

 1606310إداسة اىخذمت اىمذوٍت 

 1606421إداسة ماىٍت عامت 

 1606416سصم صٍاصاث َاتخار اىقشاساث اإلداسٌت 

 

 

رئيس قدم  إدارة  رامة      
 
 (الدكتور رادل الذمايلة )

رميد كلية األرمال 
 

                                                                                               األدتاذ الدكتور مودى اللوزي

 

 

 

Rasha 


