
الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب الساعات المتطلب 

المعتمدةالسابقالصنف المعتمدةالسابقالمعتمدةالسابقالمعتمدةالسابق

مدمج3االقتصاد الرقمي و ريادة االعمال312101مدمج3مباديء ريادة االعمال312100مدمج3مبادئ ادارة 302103وجاهي 3العلوم العسكرية205107

مدمج3ابتكار المنتجات  الرائدة 312205الكتروني 3121003الريادة المؤسسية312200وجاهي3(1)مبادئ محاسبة 301101الكتروني 3التربية الوطنية 205110

وجاهي 3تطوير وتدريب العقول الريادية312361مدمج3121003التفكير الريادي و النقدي 312201مدمج3مبادئ االقتصاد 304103الكتروني 13/مهارات في اللغة العربية205123

مدمج3تنمية وتطوير المشاريع الريادية 312207مدمج3121003مهارات االتصال الريادي 312206مدمج3مبادئ التسويق 311100الكتروني 13/مهارات في اللغة االنجليزية205125

مدمج3عمليات االبتكار و االبداع 312204مدمج3121003التسويق الرقمي للشركات الناشئة 312208مدمج3االحصاء االداري304106مدمج2الريادة واالبتكار205126

مدمج3الريادة االجتماعية 312203وجاهي 3121003القيادة الريادية 312209مدمج3االحصاء االدارياساليب البحث العلمي 302107مدمج1القيادة والمسؤولية االجتماعية 205127

مدمج3منظومة ريادة االعمال والبيئة الريادية 312344وجاهي E3121003التوجه والسلوك الريادي 312210مدمج3رياضيات االعمال 302104مدمج3المهارات الحياتية205128

الكتروني 3التأمينات و الضمان االجتماعي312355وجاهي 3121003بحوث العمليات 312340

312341

أخالقيات األعمال والمسؤولية 

312100المجتمعية
3

الشراكة بين القطاعين العام و الخاص302424مدمج
3

مدمج

مدمج3ادارة المشاريع الريادية الدولية312456الكتروني 3121003االعمال االلكترونية312342

وجاهي 3010103(2)مبادىء المحاسبه 301102وجاهي 3121003النية وبدء انشاء المشاريع الريادية312347الساعات المتطلب 

مدمج3مبادىء نظم المعلومات االداريه 308100مدمج3121003ادارة االبداع واالبتكار 312349المعتمدةالسابق

مدمج3مبادىء الماليه 304108الكتروني 3121003ادارة الموارد البشرية  الريادية312350الصنف الساعات 

الكتروني 3ادارة  العلمليات االنتاج 302250الكتروني 3121003ادارة الشركات الريادية312360المعتمدة

3 ساعات معتمدة 3المتطلبات الحره وعددها :- رابعاً مدمج3121003ادارة التغيير و التطوير في المشاريع الريادية312362مدمج3قضايا معاصرة 205105

مدمج3121003موضوعات خاصة في ريادة االعمال312405مدمج3المجتمع االردني205106

وجاهي 3121003اساسيات تمويل المشاريع الريادية 312407مدمج3الثقافة االسالمية205112

مدمج3121003التشريعات الريادية 312410مدمج3القضية الفلسطنية وتاريخ القدس205117

الصنفالساعات المتطلب اسم المادةرقم المادةمدمج3121003حاضنات ومسرعات االعمال 312431مدمج3الحضارة العربية االسالمية 205118

المعتمدةالسابقوجاهي 13121003/تدريب ميدان312425مدمج3القانون في حياتنا205122

3وجاهي 23121003/تدريب ميدان 312426مدمج4010993مهارات حاسوبية 205129

الصنف اسم المادة رقم المادةالكتروني 3 ساعة 90اجتياز +302107ادارة االعمال الدولية 312455مدمج3حقوق االنسان205210

استدراكي /اللغة االنجليزية 202099مدمج3 ساعة66اجتياز االدارة االستراتيجية للمشاريع الريادية 312466مدمج 3العلوم الصحية والسالمة المرورية 205214

استدراكي /الحاسوب 401099وجاهي 3فصل تخرج(خطة عمل مشروع ريادي)مشروع تخرج 312467مدمج 3البحث العلمي205215

استدراكي /اللغة العربية 201099مدمج 3التعلم والتربية االخالقية205216

مدمج 3مهارات التواصل205219

مدمج 3مهارات التفكير الناقد وحل المشالت205221

مدمج 3مقدمة في الفلسفة وعلم المنطق205222

مدمج 3الثقافة الرقمية205223

النتيجةاسم المادة مدمج 3التنمية والبيئة 205224

المتطلب السابق اسم المادةرقم المادة

 ساعات معتمدة 15متطلبات الجامعة االختيارية  وعددها   - ب

الصنفاسم المادةرقم المادة

نتيجة فحص المستوى 

الصنف اسم المادةرقم المادةاسم المادةرقم المادة

معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية  ساعة معتمدة 72متطلبات التخصص االجبارية والمساندة- أ ساعة معتمدة18متطلبات الجامعة االجبارية وعددها  -  أ

الصنفاسم المادةرقم المادةالصنفاسم المادةرقم المادة

جامعة اربد االهلية 

دائرة القبول والتسجيل

2022/2021العام الدراسي / كلية العلوم االدارية والمالية   للطلبة المقبولين اعتباراً من الفصل االول /الخطة الدراسية المعتمدة لمنح درجة البكالوريوس لتخصص ريادة األعمال

 ساعات 9متطلبات التخصص االختيارية وعددها - ب:- ساعة معتمدة وهي81متطلبات قسم التخصص وعددها :- ثالثاً :- ساعة معتمدة وهي 21متطلبات الكلية االجبارية وعددها  :- ثانيا:- ساعة معتمدة وهي27متطلبات الجامعة  وعددها  :- اوالً 




