
 المتطلبات الدراسية لبرنامج الدكتوراه 

  جامعة مؤتة
  وحدة القبول والتسجياللخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه  

  االستراتیجیةاالدارة / ادارة االعمال 
 .ساعة معتمدة كحد ادنى )  ٥٤( یدرس الطالب ما مجموعة 

  .ساعة معتمدة )  ١٨( كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 
  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
    ن  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١

    ع  ٠٦.٠٠  برنامج التأھیل/ اللغة االنجلیزیة   ١٨٠٢٧٩٩  ٢

   ن  ٠٠.٠٠  الكفاءة المعرفیة  ١٩٠٢٩٥٠  ٣

    ن  ١٨.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩١  ٤

    ن  ٠٣.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٥  ٥

    ن  ٠٦.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٦  ٦

    ن  ٠٩.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٧  ٧

    ن  ١٢.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٨  ٨

  . ساعة معتمدة)  ٢١( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب             

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

     ع  ٠٣.٠٠  دراسة متقدمة في تاریخ وانظمة اإلدارة اإلستراتیجیة  ١٩٠٢٩٠٢  ١

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث متقدمة في التحلیل وبناء االستراتیجیات  ١٩٠٢٩٠٤  ٢

     ع  ٠٣.٠٠  دراسات متقدمة في المیزة التنافسیة  ١٩٠٢٩٠٥  ٣

     ع  ٠٣.٠٠ .حلقة متقدمة في  مناھج البحث واالسالیب االحصائیة  ١٩٠٢٩١٠  ٤

حلقة بحث متقدمة في استراتیجیات إدارة الموارد   ١٩٠٢٩١٥  ٥
 .البشریة

     ع  ٠٣.٠٠

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث متقدمة في القیادة االستراتیجیة  ١٩٠٢٩١٩  ٦

     ع  ٠٣.٠٠ دراسة متقدمة في االقتصاد االداري  ١٩٠٢٩٥١  ٧

  .معتمدة  ساعة)  ١٥(  تخصص اختیاري  وعددھا: نوع المتطلب             

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
     ع  ٠٣.٠٠  دراسة متقدمة في سیاسات االعمال  ١٩٠٢٩٠٩  ١

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث متقدمة في السلوك التنظیمي  ١٩٠٢٩١١  ٢

     ع  ٠٣.٠٠  الشاملةحلقة بحث في إدارة الجودة   ١٩٠٢٩٢٢  ٣

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث في إدارة المخاطر االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٢٤  ٤

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث  في إدارة التغییر والتطویر االستراتیجي  ١٩٠٢٩٢٦  ٥

     ع  ٠٣.٠٠  قضایا  معاصره  في اإلدارة االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٢٨  ٦

     ع  ٠٣.٠٠ والمسؤولیة االجتماعیة حلقة بحث متقدمة في الحاكمیة  ١٩٠٢٩٣٥  ٧

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في إدارة وتقییم المشروعات العامة  ١٩٠٢٩٣٨  ٨

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في ریادة االعمال االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٤٠  ٩

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في استراتیجیات االعمال الحكومیة الدولیة  ١٩٠٢٩٤٥  ١٠

     ع  ٠٣.٠٠ االقتصاد القیاسيحلقة بحث في   ١٩٠٢٩٤٧  ١١
  

 م عدد الساعات المعتمدة .س.ع. 



  جامعة مؤتة
  وحدة القبول والتسجيل الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه  

  االدارة االستراتیجیة/ ادارة االعمال 
  

 .ساعة معتمدة كحد ادنى )  ٥٤( یدرس الطالب ما مجموعة 
  .ساعة معتمدة )  ١٨( كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

    ن  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١

    ع  ٠٦.٠٠  برنامج التأھیل/ اللغة االنجلیزیة   ١٨٠٢٧٩٩  ٢

   ن  ٠٠.٠٠  الكفاءة المعرفیة  ١٩٠٢٩٥٠  ٣

    ن  ١٨.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩١  ٤

    ن  ٠٣.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٥  ٥

    ن  ٠٦.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٦  ٦

    ن  ٠٩.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٧  ٧

    ن  ١٢.٠٠  الرسالة  ١٩٠٢٩٩٨  ٨

  . ساعة معتمدة)  ٢١( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب             

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

     ع  ٠٣.٠٠  دراسة متقدمة في تاریخ وانظمة اإلدارة اإلستراتیجیة  ١٩٠٢٩٠٢  ١

     ع  ٠٣.٠٠ .حلقة متقدمة في  مناھج البحث واالسالیب االحصائیة  ١٩٠٢٩١٠  ٢

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث متقدمة في التحلیل وبناء االستراتیجیات  ١٩٠٢٩٠٤  ٣

     ع  ٠٣.٠٠  دراسات متقدمة في المیزة التنافسیة  ١٩٠٢٩٠٥  ٤

الموارد حلقة بحث متقدمة في استراتیجیات إدارة   ١٩٠٢٩١٥  ٥
  ع  ٠٣.٠٠ .البشریة

 
  

     ع  ٠٣.٠٠ دراسة متقدمة في االقتصاد االداري  ١٩٠٢٩٥١  ٦

  ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث متقدمة في القیادة االستراتیجیة  ١٩٠٢٩١٩  ٧
   

  .ساعةمعتمدة )  ١٥(  تخصص اختیاري  وعددھا: نوع المتطلب             

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث  في إدارة التغییر والتطویر االستراتیجي  ١٩٠٢٩٢٦  ١

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث متقدمة في السلوك التنظیمي  ١٩٠٢٩١١  ٢

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث متقدمة في الحاكمیة والمسؤولیة االجتماعیة  ١٩٠٢٩٣٥  ٣

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث في إدارة الجودة الشاملة  ١٩٠٢٩٢٢  ٤

     ع  ٠٣.٠٠  قضایا  معاصره  في اإلدارة االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٢٨  ٥

     ع  ٠٣.٠٠  دراسة متقدمة في سیاسات االعمال  ١٩٠٢٩٠٩  ٦

     ع  ٠٣.٠٠  حلقة بحث في إدارة المخاطر االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٢٤  ٧

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في إدارة وتقییم المشروعات العامة  ١٩٠٢٩٣٨  ٨

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في ریادة االعمال االستراتیجیة  ١٩٠٢٩٤٠  ٩

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في استراتیجیات االعمال الحكومیة الدولیة  ١٩٠٢٩٤٥  ١٠

     ع  ٠٣.٠٠ حلقة بحث في االقتصاد القیاسي  ١٩٠٢٩٤٧  ١١
  

 م عدد الساعات المعتمدة .س.ع. 
 ساعة )  ٣٦( م ٢٠٢٠/  ٢٠١٩ مجموع الساعات مع نھایة الفصل الدراسي االول 


