
 

 مخطط مادة دراسية إلكتروني

 1. اسم املادة اتخاذ القرارات   

 2. رقم املادة 8666061

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية( 0
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( 0

بات السابقة/املتطلبات املتزامنة ال يوجد
ّ
 4. املتطل

 5. اسم البرنامج بكالوريوس إدارة عامة 

 6. رقم البرنامج 66

 7. اسم الجامعة األردنيةالجامعة 

 8. الكلية كلية األعمال

 9. القسم اإلدارة العامة 

 10. مستوى املادة سنة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراس ي 0600/ 0608األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى املشتركة في تدريس املادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس العربية 

 15. أسلوب التدريس    إلكتروني عن بعد ☐× مدمج     ☐ وجاهي ☐×

×☐Moodle     ×Microsoft Teams   ☐Skype     ☐
Zoom      

☐Others………… 

 61. املنصة اإللكترونية

9102/9191الفصل الصيفي  

9190/9199الفصل األول   

      تاريخ استحداث مخطط املادة الدراسية          

 تاريخ  مراجعة مخطط املادة الدراسية
17.  



 منّسق المادة .81

 .الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب،  رقم الهاتف، طريقة التواصل، مواعيد التواصل، البريد اإللكتروني
 – 7:30ح،ث،خ/  و  88:06 – 86:06، من خالل التيمز، اللقاء المكتبي،  الساعات المكتبية    680عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

 ak.sukkar@ju.edu.jo / البريد اإللكتروني  00002ن،ر / رقم الهاتف  8:30

 مدرسو المادة .81

 .إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيالرجاء 

 7:30ح،ث،خ/  و  11:04 – 14:04، من خالل التيمز، اللقاء المكتبي،  الساعات المكتبية    410عبدالكريم السكر   رقم المكتب 

 ak.sukkar@ju.edu.jo/ البريد اإللكتروني  40442ن،ر / رقم الهاتف  8:30 –

 وصف المادة .02
وك اتخاذ القرارات في تحليل السلدور في الحياة الشخصية والحياة الوظيفية، و  وبيان أهميتها، التعريف باتخاذ القراراتهذه المادة  تقدم

وتبيان نماذج ونظريات اتخاذ القرارات ودورها في ترشيد العملية، ثم توضيح األسلوب العلمي في اتخاذ القرارات الذي يجب اإلداري للمنظمات، 
 ،ان يتبع في منظمات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وتحليل العالقة بين اتخاذ القرارات ونظم المعلومات اإلدارية واإلتصاالت اإلدارية

     وأتمتة القرارات .

 . أهداف تدريس المادة ونتاجات التعلُّم08

 األهداف: -أ

 ان يفهم الطالب معنىى مفهوم اتخاذ القرارات  (8
 ان يدرك الطالب أهمية القدرة على اتخاذ القرارات في حياته الخاصة وحياة المنظمة   (0
 ان يتعرف الطالب على المراحل التي تمر بها عملية اتخاذ القرارات  (0
 ان يمتلك الطالب مهارة تشخيص المشكالت وتحليلها ووضعها في اإلطار المناسب      (0
 ان يربط الطالب عملية اتخاذ القرارات بالمعلومات وبنمط اإلتصاالت  (2

 نتاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على أن: -ب
 

 ( CILOsة ) مخرجات التعلُّم على مستوى المادة الدراسي

مخرجات التعلم على مستوى البرنامج 

 ( PILOs)األكاديمي 

 ز و هـ د ج ب أ

       × يضع المشكلة في إطارها المناسب. 1

     ×   يحلل المشكلة بأبعادها دون اإلنتقاص منها اوتعظيم شأنها. 2

يوظف المعلومة في حل المشكلة في الوقت المناسب وبالشكل  3

 المناسب. 

  ×     

يتمكن من معرفة أصول اتخاذ القرار في ظل البيئات  4

 المتنوعة والمختلفة. 

    ×   

mailto:ak.sukkar@ju.edu.jo
mailto:ak.sukkar@ju.edu.jo
mailto:ak.sukkar@ju.edu.jo


 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى 22.
*اساليب  *أساليب التقييم  المراجع 

التدريس/ 

المنصة 

 اإللكترونية 

  األسبوع  المحاضرة  الموضوع 

كنعان ، نواف 

، 4411ن 

اتخاذ القرارات 

اإلدارية. عمان 

 : دار الثقافة 

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

 والواجبات

 المنزلية 

والمشاركة 

 الصفية وعن بُعد

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

المادة التي تم 

 تحميلها 

التعريف بالمفهوم، 

وأهميته في القانون 

 اإلداري 

ر مفهوم القرا

في القانون 

اإلداري وعلم 

 اإلدارة العامة 

 

11/11/2121  

10/14/4441  

1 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

، والواجبات 

والمشاركة 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

التعريف بالفهوم  

وأهميته وفقا لعلم 

 اإلدارة 

 

دراسة المداخل 

المختلفة إلتخاذ 

 القرارات 

11/14/4441  

41/14/4441  

4 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

لقاء متزامنة/  

40/14/4441  

42/14/4441  

0 

كنعان ، نواف 

، 4411ن 

اتخاذ القرارات 

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

تصنيفات القاتون 

 اإلداري: 

تصنيفات علم 

 اإلدارة:  

تصنيف اتخاذ 

 القرارات  

01/14/4441  

0/11/4441  

0 

يدرك الفروقات بين نماذج اتخاذ القرارات وكيفية التعامل  5

 معها واإلستفادة منها في التطبيق 

       

يستوعب ماهية وأهمية عملية اتمتة القرارات بغرض تحسين  6

 العملية برمتها 

   ×    

  ×      ان يتعرف الطالب على اتمتة اتخاذ القرارات  7

يتمكن من اإلطالع على أراء العلماء ورواد المدارس  8

 ة اتخاذ القراراتيالمختلفة في عمل

×       

   ×     يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب   9

يتمكن الطالب من منافش المنظورات األربعة في اتخاذ  01

 القرارات 
×       

 
 

 



اإلدارية. عمان 

 : دار الثقافة

طرح األسئلة 

خل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

1/11/4441  

11/11/4441  

2 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

حالة التأكد التام    

 حالة المخاطرة 

 حالة عدم التأكد 

النظامالبيئ -

ي 

 التركيبي 

بيئة اتخاذ 

 القرارات 

10/11/4441  

12/11/4441  

6 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

: دار وائل 

 للنشر ا

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

البيئة العشوائية 

 الهادئة 

البيئة العنقودية 

 الهادئة 

البيئة المشوشة 

 المتفاعلة 

 البيئة العنيفة 

41/11/4441  

42/11/4441  

1 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

 طرح األسئلة

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

النموذج العقالني 

 التقليدي 

النموذج السلوكي 

 إلتخاذ القرارات 

تطور الفكر 

اإلداري في 

موضوع اتخاذ 

 القرارات

42/11/4441  

4/14/4441  

2 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

النظرية الحديثة  

 إلتخاذ القرار

نظرية تشستر 

 برنارد 

مدرسة كارنجي 

 في اتخاذ القرار 

نماذج اتخاذ 

 القرارات 

2/14/4441  

9/14/4441  

9 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

النظرية المثالية 

 الجزئية لسايمون

نموذج سايمون 

 ومارتش 

نموذج سايرت 

 ومارتش 

 مدخل بلوم 

 نموذج ايتزيوني 

14/14/4441  

16/14/4441  

14 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 قضايا وأراء 

تحليل مراحل عملية 

 اتخاذ القارات

التعرف على -

 المشكلة وتحديدها 

جمع المعلومات  -

 والبيانات 

تحديد البدائل  -

 المتوفرة في البيئة

خطوات 

األسلوب 

العلمي إلتخاذ 

القرارات 

 التنظيمية 

19/14/4441  

40/14/4441  

11 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

Microsot 
Teams  

46/14/4441  

04/14/4441  

14 



القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

والواجبات 

 واإلمتحانات

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

اختيار البديل  -

 المناسب  

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

 أهمية المعلومات 

الفرق بين البيانات 

 والمعلومات 

اثر المعلومات 

اإلدارية على 

 القرارات التنظيمية  

دور 

المعلومات في 

اتخاذ 

 القرارات 

4/1/4444  

6/1/4444  

10 

ياغي، 

عبدالفتاح، 

اتخاذ  4410

القرارات 

التنظيمية، عمان 

 : دار وائل  

طرح األسئلة 

خالل المحاضرة 

والواجبات 

 واإلمتحانات

Microsot 
Teams  

محاضرة 

 متزامنة/ لقاء

* إطار المعايير 

الخاصة بتقويم 

 عمليات القرار 

*المنظورات األربعة 

 إلتخاذ القرار ات 

*اإلئتمار بالقرارات 

ؤتمتة الم  

القرارات 

 المؤتمتة 

9/1/4444  

10/1/4444  

10 

 

 أساليب التدريس تشمل: محاضرة متزامنه/ لقاء، محاضرة غير متزامنه / لقاء 

 *أساليب التقييم تشمل: الواجبات المنزلية، اختبار قصير، امتحان المنتصف، اختبار نهائي 

  

. أساليب التقييم 32  

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التالية : 

 أسلوب التقييم  العالمة الموضوع األسبوع المنصة
E-learning.ju.edu.jo 

Moodle 
%6  الثاني  الواجبات المنزلية  

Moodle 1  الثاني%  مشاركة  

Moodle 1  الرابع%  اختبار قصير  

الجامعةداخل  %04  السابع  امتحان منتصف  

 الفصل 

%24 المادة جميعها  داخل الجامعة  امتحان نهائي  

 

. متطلبات المادة 32  

 على الطالب أن يمتلك جهاز موصول باإلنترنت، كاميرا، حساب على المنصة اإللكترونية المستخدمة 

 

. السياسات المتبعة بالمادة 32  

سياسة الحضور والغياب  -أ  

الغياب عن اإلمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد  -ب  

إجراءات السالمة والصحة  -ج  

الغش والخروج عن النظام الصفي  -د  

إعطاء الدرجات  -هـ  

الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة  -و  

 

. المراجع 32  

الطبعة التاسعة؛ عمان : دار اليقظة  (، اتخاذ القرارات اإلدارية ،4411كنعان ، نواف)  -  

( اتخاذ القرارات التنظيمية ، عمان: دار وائل 4410ياغي، محمد عبدالفتاح ) -  
 



. معلومات إضافية 32  

 

 ال يوجد 

 
 

 

 

...............................التاريخ ....................مدرس المادة او منسق المادة: ...................................  التوقيع   

.........مقرر لجنة الخطة / القسم: ..........................................التوقيع ..................................................  

.........التوقيع ............................................................رئيسالقسم: ..................................................  

 


