
 جامعة إربد األهلية

  كلية العلوم اإلدارية والمالية

 ريادة االعمال قسم 

 

 ريادة االعمال لقسم  الخطة االرشادية 

 كلية العلوم اإلدارية والمالية / الطلبة إرشاد اجراءات -االرشادية  الخطة
 الذي الطالب يسجل ان على والحاسوب االنجليزية واللغة العربية اللغة في مستوى إلمتحان التقدم الطلبة كافة على يتوجب

 دراسيين فصلين أول في إنجازها وعليه للطالب الدراسية الخطة من حسبي ال استدراكيا ً مساقا ً االمتحان بهذا النجاح في يخفق

ً.معتمدةًألغراضًالتخرجًلتخصصًريادةًاالعمالً(ًساعة132ً)ًالجامعة في له

ً

 .ًعلىًالطالبًمراعاةًتسلسلًالمساقاتًاذاًكانًمنتقلًمنًجامعةًأخرىًأوًتمًمعادلةًبعضًالمساقاتًالدراسيةًله

 ( ساعة معتمدة 12) مستوى السنة األولى – الدراسي األولالفصل 

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

ًًمبادئًريادةًاالعمالً 312100

   االدارة مبادئ 302103

 ًًالعلومًالعسكرية 205107

   1جدول  –اختياري جامعة  *

 معتمدة( ساعة 15) مستوى السنة األولى - الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

  مهارات االتصال الريادي 312206

312101 ** 
االقتصاد الرقمي وريادة 

 االعمال
 

  مبادئ التسويق  311100

 استدراكي/اللغة االنجليزية  (1مهارات اللغة االنجليزية ) 205125

 استدراكي /اللغة العربية  (1) العربية اللغة 205123

 ال يحتاج الطالب المتطلب السابق االستدراكي اذا اجتاز امتحان المستوى عند القبول

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 
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التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان  (2)جدول  التخصص ت اختياري **يختار الطالب أي مساق من مساقا
 كان قد درس في جامعة أخرى 

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثانية –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

  منظومة ريادة االعمال والبيئة الريادية 312344

  رياضيات االعمال 302104

    1مبادئ محاسبة  301101

  التربية الوطنية 205110

 ريادة االعمال مبادئ  الريادة المؤسسية  3312200

   1جدول  –اختياري جامعة  *

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثانية –الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق

 ريادة االعمال مبادئ  التفكير الريادي والنقدي  311210

 ريادة االعمال مبادئ  الريادة االجتماعية ** 312203

 احصاء اداري  اساليب البحث العلمي 302107

 مبادئ ريادة االعمال  التوجه والسلوك الريادي باالنجليزي  312210

   1جدول  –اختياري جامعة  *

   1جدول  –اختياري جامعة  *

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 
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( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان 2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 درس في جامعة أخرى كان قد 

 

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق إسم المساق رقم المساق

 ريادة االعمال مبادئ  ادارة االعمال الدولية  312455

 مبادئ ريادة االعمال  تنمية وتطوير المشاريع الريادية  312207

 ريادة االعمال مبادئ  للشركات الناشئةالرقمي التسويق  312208

 ريادة االعمال مبادئ  القيادة الريادية 312209

312341 
اخالقيات االعمال والمسؤولية 

 االجتماعية 
 مبادئ ريادة االعمال 

  مبادئ االقتصاد 304103

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الثالثة –الفصل الدراسي الثاني 

 المتطلب السابق المساقاسم  رقم المساق

 مبادئ ريادة االعمال  االعمال االلكترونية 312342

 مبادئ ريادة االعمال  النية وبدء انشاء المشاريع الريداية 312347

 ريادة االعمال مبادئ  ادارة االبداع واالبتكار  312349

  2جدول  – اختياري قسم **

 ريادة االعمال  مبادئ ادارة الموارد البشرية الريادية 312350

  احصاء اداري  304106
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( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان ( التي لم يسبق له 2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 

يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان كان ( التي لم 1*يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري الجامعة )جدول 
 قد درس في جامعة أخرى 

( التي لم يسبق له دراستها سابقًا ولم يتم معادلتها له ان 2)جدول  التخصص**يختار الطالب أي مساق من مساقات اختياري 
 كان قد درس في جامعة أخرى 

 ال يوجد أي تقييد على حرية الطالب في هذا المساق.*** يختار الطالب أي مساق يتم طرحه داخل الجامعة، و 

 

 

 

 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الرابعة –الفصل الدراسي األول 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

 ريادة االعمالمبادئ  الشركات الرياديةادارة  312360

312362 
ادارة التطوير والتغيير في 

 ريادة االعمالمبادئ  الرياديةالمشاريع 

312405 
موضوعات خاصة في ريادة 

 ريادة االعمالمبادئ  االعمال

312407 
اساسيات تمويل المشاريع 

 الريادية
 ريادة االعمالمبادئ 

   1 تدريب ميداني  312425

  مادة حرة  ***
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 ( ساعة معتمدة18) مستوى السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

 المتطلب السابق المساق اسم رقم المساق

 مبادئ ريادة االعمال  التشريعات الريادية 312410

 ساعة 90انهاء  2تدريب ميداني  312426

  حاضنات ومسرعات االعمال  312431

  بحوث العمليات  312340

312466 
االدارة االستراتيجية للمشاريع 

  الريادية

  ريادة االعمال  -مشروع التخرج 312467

 

 

 

 (1جدول )

 اسم المادة رقم المادة

 مدخلًالىًعلمًاالجتماع 205100

 القضيةًالفلسطينية 205101

 قضاياًمعاصرة 205105

 المجتمعًاالردني 205106

 تاريخًالقدس 205109

 الثقافةًاالسالمية 205112

205114 

تطبيقاتًتكنولوجياًالمعلومات/غيرً

 طلبةًالعلوم

 التنميةًالسياحيةًفيًاالردن 205115

 الحضارةًالعربيةًاالسالمية 205118

 القانونًفيًحياتنا 205122
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 حقوقًاالنسان 205210

 علومًصحية 205214

 البحثًالعلمي 205215

 التعلمًوالتربيةًاالخالقية 205216

 القيادةًوادارةالفريق 205217

 الثقافةًالمعلوماتية 205218

 مهاراتًالتواصل 205219

205221 
مهاراتًالتفكيرًالناقدًوحلً

 المشكالت
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 (2جدول )

 

 رقم المادة  اسم المادة 

 312101 االقتصادًالرقميًوريادةًاالعمالً

 312203 الريادةًاالجتماعيةً

 312204 عملياتًاالبتكارًواالبداع

 312205 ابتكارًالمنتجاتًالرائدة

 312207 تنميةًوتطويرًالمشاريعًالرياديةً

ًمنظومةًريادةًاالعمالًوالبيئةًالرياديةً 312344ً

 312355 التأميناتًوالضمانًاالجتماعيً

 312361 تطويرًوتدريبًالعقولًالرياديةً

 312456ً ادارةًالمشاريعًالرياديةًالدولية

 301102 2مبادئًالمحاسبةً

 302250 ادارةًالعملياتًواالنتاج

 304108 مبادئًالماليةً

 308100 مبادئًنظمًالمعلوماتًاالداريةً

 302424 الشراكةًبينًالقطاعينًالعامًوالخاصً

 

 


