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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
فمي األعمال  ادارة رنمام  ككمالج  ج لم  تهيميب بهمه  اسيمتبانة   ت مد  تت كس مس تطج ر برامج ا األااوع يمة،

رك . و   نما معرفمة  أعمت وتهمد ال ك مج مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نم  وممممحتمة، المهت تلمك  أةامعمة 
التكمر  كهمرا ي التع ي مال الةابمة كاسيمتجاكة   م   نرةمج، لها ل برنام  مس خالل اسةاكة  س اسيتبانة

 ألغمرا   ذ يتسمتةد  ،يتبانة كك  وية و ناعة ومس ثب اإلةاكة  ن ا كك  بمد  وأمانمةا  ةد  مس اس
 البحث الع  ي فهط . 

اسةبا  مة  ما الجد  الثاني فيتكجن مس مسايال التةصصيانال اللةصية، أو تكجن الجد  اسول مس الب
 ة ال تع همة ك حتمج  يئ  مج ج ة مس ال سايال  دوا مس األل  ةانب كواسختيا  ة ل برنام ، ويتجد  

  م  ال هيما  ال تمد ك لكم  يمحال كلمك  من صم  ممس يمئ ة هه  ال سايال، الرةا  اإلةاكة  س هه  األ
 خالل وضع اشا ي )        ( في الع جو الهت ع ث  تهد رك . 

 
 شاار س لكب حسس تعاونكب                                                       

                          
 الهسب األول : مع جمال شةصية 

 ع الهت ع ث  مع جماتت اللةصية في ال رب× ( ضع  شا ي ) 
 

 الجنس :
 

  أنث                ذكر             

 ال عدل التراا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدل في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 والةبرالال سايال  الهسب الثاني :       
  

 :كالنسبة ل  سايال التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال ربع الهت  الئب  أعت 1  
مد  ال حتج  الهت عغطي   محتجا  النظرت والع  ي أه يت  ل ع   في ال ستهب  ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م ب
 اسه ية

ي ي  
 اسه ية

نظرت 
غير 
ياب  
 ل تطبي 

نظرت 
لكن  
ياب  
 ل تطبي 

نظرت 
مع 

نلاطال 
 تطبيهية

ي ي   وايع
 و  ي 

متجامن 
مس حيث 
الع   
 واستسا 

متجيط  بعب
 الصعجبة

 ي  

ي إدارة األعمال
 
             االحصاء ف

٢مبادئ ادارة االعمال)  )              

             اسالیب البحث العلمي 

             سلوك منظمات االعمال

ي ادارة 
 
العالقات العامةف

 االعمال

            

ي االعمال
             الریادة ف 

             ادارة التغیی  

ي االداره
             بحوث العملیات ف 

ي االدارة
             تطبیقات الحاسب ف 

ي االعمال
یة ف               الموارد البشر

             ادارةاالنتاج

             االعمال الدولیةادارة 

ه وعات صغی               ادارة مشر

             الرقابة اإلداریة

             ادارة الجودة الشاملة

             نظریة منظمة االعمال

وید              ادارة سالسل الی  

اتیجیة              االدارة االسی 

             محاسبھ اداری  ھ

             ادارة التمویل

             ادارة التسویق

یات والمخازن              ادارة المشی 

ي االعمال
             ادارة االزمات ف 

             اداره العالقات الصناعیھ

             القیاده االداری  ھ

             ٢ )مبادئ محاسبة  )

             المحاسبة االسالمیة

             مبادئ االقتصاد الكلي 

             اقتصادیات االعمال

تحلیل المشاری    ع ودراسات 
 الجدوى االقتصادیة

            

ونیة              االعمال االلكی 

             ادارة المعرفة

             ادارة البنوك التجاریة

             ادارة التامی   



 جامعة مؤتة                                                            مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة

ج تقييم برنامج من قبل الطلبة المتوقع تخرجهم نموذ  

 

3 

 

             االتصالمھارات 

             تسویق الخدمات

    
 : كالنسبة ل  سايال التي و يت ا.  ل  أت مد  تب ايتةدا  ك  مس أياليب التد  س التالية 2

 ابدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاضري  فهط

      ال حاضري مع ال نايلة 

      منايلة ب ية

      منايلة ض س مج ج ال 

       ر  ويائ  ي عية وبصر ة وأفال 

      طر هة أو أي جب ال لرو 

       ر  أو الهيا  بد و  ن جذةية .

      ايتةدا  ال ةتبرال 

 
 . التهييب  3
 

 مستخدمةغير  قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام إجراءات التقييم المستخدمة

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليال مع أ ضا  ال يئة التد  سية4
 أوافق بشدةال  ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

    يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
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 التي يواجهها الطلبة 

 


