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 وصف مواد تخصص إدارة األعمال باللغة العربية واالنجليزية

 
                                                    2101100    1مبادئ إدارة األعمال /

 
 تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب .

 

اإلداري وذلك من خالل دراسة المدارس اإلدارية المختلفة . كما تهدف تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بتطور الفكر 
هذه المادة إلى تعريف الطالب بعناصر العملية اإلدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة . هذا باإلضافة إلى تعريف الطالب 

 م المعلومات اإلدارية .بوظائف منشآت األعمال المختلفة كاإلنتاج والتسويق والتمويل واألفراد ونظ

 
Principles of Management / 1 (2101100) 

 

This module aims to explain the evolution of administration theory and thoughts and to identify the 

functions of management (planning, organizing, directing and controlling ), .demonstrating the role 
the basic functional departments ( production, Marketing, Finance, Human Recourses and 
Management Information Systems ) is also discussed. .(The prerequisites is :None) 

 
 

 2101132المتطلب السابق   اإلحصاء في إدارة األعمال    2101202أساليب البحث العلمي  

 
تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب بمنهجية البحث العلمي وكتابة التقارير . وتتضمن هذه المادة تعريف الطالب بمفهوم 

وتحليل البيانات وتفسيرها البحث العلمي و اهدافة ومراحله وكيفية تطوير األهداف وصياغة الفرضيات وطرق اختيار العينات 
 واالقتباس والتوثيق .

 

Scientific Research Methods (2101202) 

This module aims at exploring the methodology of conducting scientific research from the earlier 
stages of formulating research questions,  sampling, research design, data collection and analys is, 

report writing.  Research validity and reliability measurements are also addressed. (The prerequisites 
is: Statistical& Mathematical Applications in Management, 21011202) 
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   (2107103السابق    مبادئ االدارة المالية )المتطلب     2107291إدارة التأمين 

  
تهدف المادة تعريف الطلبة بالمخاطرة وأنواعها وطرق قياسها والتعريف بوظيفة التامين والمبادئ واألسس التي ترتكز 

التامين االجتماعي عليها ، كما تتضمن المادة التطرق ألنواع التامين المختلفة كالتامين البحري ، المنازل ، الحريق ، الحياة ، و
 والطرق الرياضية المستخدمة في احتساب األقساط التأمينية وتعريف الطلبة بمفهوم إعادة التامين .

Insurance Theory (2101400) 

The module points out the importance of applying the basics of risk management to reduce cost and 

uncertainty which affects business negatively, and demonstrates the various types of insurance, with 
emphasis on some mathematical tools commonly used .( The prerequisites: Principles of Business 

Administration, 2101101)  
 

 

 2101100  1بادئ إدارة األعمال/المتطلب السابق م   2101306إدارة األزمات في األعمال    

 
تهدف المادة تعريف الطلبة بالمفاهيم الرئيسية اإلدارة االزمات باالزمات من خالل استعراض مفهوم الفريق انواع طرق تشخيص    

االردنية والتحديات والتعامل مع االزمات ، كما تتضمن المادة التطرق الى ازمة االنماط االدارية المتبعة في منظمات االعمال 

ا  المستقبلية التي تواجهها والية التعامل معها . كما تهدف المادة الى تنمية قدرة الطلبة في مناقشة بعض األزمات التي تواجه مجتمعن
 المحلي وحقل قدرتهم في تحليل أزمات واقعية من واقع تنظيمات عربية وأجنبية على السواء.

 

Crises Management (2101306) 

This module explores the concept of Crises, some related definitions, practices and approaches in 

dealing with crises, and highlights the development of effective programs that prevent and remedy 
those crises before they really occur. ( The prerequisites:.: Principles of Business Administrat ion, 

2101101)  
 

 2101100   1المتطلب السابق مبادئ إدارة األعمال/   2101330إدارة العالقات الصناعية  

لمبذول تهدف المادة لتعريف الطالب بطبيعة النشاطات الجماعية عن االستخدام ومفاهيم العالقات المتشابكة نتيجة الجهد الجماعي ا
من قبل الطبقة العاملة ، ودورها في تطوير االقتصاد الوطني . كذلك تعرف المادة وتركز على مفهوم النقابات العمالية ، ودور . 

وأهمية التنظيم النقابي ، أنواع النقابات وواجباتها ، والمساومة الجماعية وأيضا دراسة نزاعات العمل وطرق حلها ، كذلك توضيح 
 الية النقابية وتفاعالتها مع اإلدارات العليا على المستوبين العربي والدولي .الحركات العم

 

Industrial relations management (2101330) 

This module concerned with the role and importance of labor unions, in reserving employee rights 
within organization, and establishes effective collaborative bargaining to keep a goodwill relationship 
between organization and the labor force. .( The prerequisites: (Principles of Business Administrat ion, 

2101101) 
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 ( 2101409( و الرقابة االدارية )2101360المتطلب السابق إدارة المشروعات الصغيرة )2101450اإلدارة االستراتيجية  

 
ستراتيجي بالتحليل للواقع الحالي على التخطيط االستراتيجية كعلم وكوظيفة تقوم تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بعلم اإلدارة اال

والتنبؤ للمستقبل في أداء منظمات األعمال والتقديرات المبينة على أسس علمية وعملية في تحقيق األهداف المرسومة كما ان دراسة 

الخارجية والتي تعيق  خلية للمنظمة اء في البيئة الداالمادة ستعرف الطالب بدراسة " اتخاذ القرار " لمواجهة االشكاالت المتوقعة سو
ستراتيجية وضع الخطط بمختلف مدياتها " قصيرة متوسطة ، بعيدة ( وكذلك تعريف الطالب بأساليب وطرق عملية التخطيط اال

 وتنمية وتطوير معرفته وقدرته على تحليل القرارات ومحاولة اتخاذها بالشكل األمثل .
 

Strategic Management. (2101450) 

This module illustrates strategic management as a function and science, and stress the role of strategic 
planning and analysis of the organization’s current situation and it’s future position, Strategic 

management based on scientifically and practically conditions to set strategic plans. The module 
designed to enable  students to understand the meaning of decision – making as well as it’s application 
to assist managers  to deal with  expected problems in the internal and external environment. (Student 

should pass 91credit hours) 
 

 ( 2107103المتطلب السابق   مبادئ اإلدارة المالية )  2107219 إدارة البنوك التجارية 

 
تعريف الطالب بالصفات العامة للبنوك التجارية من حيث أهدافها ووظائفها ، كيفية إدارة كل من الروائع ، والقروض ، واالستثمارات 

نات المحفظة االستثمارية للبنك التجاري . وتزويد الطالب بالمعرفة عن وظائف وأهمية البنك المركزي وعالقته ، والتركيز على مكو

بالبنوك التجارية األخرى و إبراز دورة الرقابي . فضال عن تعريف الطالب بالبنوك المتخصصة من حيث أهدافها وأنواعها وأهميتها 
 التحليلية لدى الطالب بقراءة وتحليل الكشوفات المالية وتقييم أداء البنوك .. كما تهدف المادة إلى تنمية المهارات 

 

Bank Management (2107219) 

This module aims to identify the basic features of commercial bank, its objectives, functions, and 

management of deposits, liquidity and credit, besides, investment management with emphasize on 
the bank's investment of portfolio. This module also aims to provide the student with knowledge 

about central bank; functions and importance and it's relations with commercial banks, this 
encompasses deliberating its role in controlling the national economy. Beside identifying the 
specialized banks institutions, their objectives, basic forms and importance. This course also aims to 

develop the analytical skills through reading and analyzing the annual reports and to app ly 
performance analysis of the commercial bank's reports. (The prerequisites is : Principles of Business 

Administration, 2101101). 
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 2101100   1المتطلب السابق   مبادئ إدارة األعمال/ 2101210العالقات العامة في إدارة األعمال   

 
تعريف الطالب لطبيعة العالقات العامة وأهدافها ومسؤولياتها وموقعها بالهيكل التنظيمي ، و إبراز دورها في تهدف هذه المادة إلى 

تكوين الصورة الذهنية اإليجابية لدى جمهور المنظمة . كما تهدف هذه المادة إلى إبراز أهمية تخطيط واختيار وسائل االتصال 

 عامة .المالئمة وتنفيذ وتقييم برامج العالقات ال
 

Public relation in business (2101210) 

This module identifies the nature of public relations, objectives, responsibilities and it’s position in 
the organizational structure, besides, deliberating the important role of public relations in formulat ing 

positive image and perception of the organization in stakeholders minds. planning and selecting the 
proper communications tools, implementing and evaluating the public relations programs are 

examined  

 
 

 (2101360المتطلب السابق   المتطلب السابق إدارة المشروعات الصغيرة  )     2101409الرقابة اإلدارية    

 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهمية الرقابة على الوظائف المنشأة لتحقيق الجودة الشاملة الداء المنشأ، وذلك من خالل الرقابة 
 و إدارة المواد ، والمورد البشري والموارد المالية .على كفاءة وفاعلية وظائف المنشأة التي تشمل التسويق واإلنتاج 

 

Managerial Control (2101409) 

This module aims to introduce the importance of controlling the firm/s functions.  marketing, 
production, human resources , financing and other activities of the firm..( The prerequisites : 

Operations Research in Management 2101303). 
 
transportation and assignment. ( The prerequisites: Principles of Management 2101101) 
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  E  2101132اإلحصاء في ادارة االعمال 

  
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باإلحصاء الوصفي والتحليلي واستخدامهما في مجال إدارة األعمال من خالل تعريفه ببعض       

المصطلحات اإلحصائية والرياضية وبجمع وتصنيف وعرض البينات ومقاييس النزعة المركزية والتشتت ونظرية اإلحتماالت 

 إختبار الفرضيات واإلنحدار واإلرتباط . والتوزيعات اإلحصائية والتقدير و
 

Statistical & Mathematical Applications in Management,( 2101132) 

Students are shown how to use both descriptive and analytical statistics to solve problems associated 

with minimizing costs or maximizing profits in business environment. by highlighting some of the 
statistical and mathematical tools used for data collection, classification and presentation., measures 
of tendency and dispersion, besides, statistical distributions, correlation, and regression. Linear and 

quadratic equations as well as matrices are discussed.  

 2101132المتطلب السابق االحصاء في إدارة االعمال        2101303بحوث العمليات في إدارة األعمال باالنجليزي    

  
تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب باألساليب الكمية في إتخاذ القرار وإلى إحاطة الطالب بمصطلحات ومفاهيم هذا العلم       

 وتعريفه بكيفية إستخدام البرمجة الخطية والنقل والتعيين وشبكات األعمال ونظرية صفوف اإلنتظار ونظرية المباريات واأللعاب .
 

Operations Research in Management (2101303) 

This module aims to provide student with the knowledge of using quantitative methods in decision 
making process. Moreover, this module provides students with the concepts of operations researches, 

by studying this module, students will be able to use linear programming, transportation and 
assignment, networks, queuing theory, and games theory.(The prerequisites: Quantitative methods in 

management2101101) 
       2101303نجليزي    المتطلب السابق   بحوث العمليات في إدارة األعمال باال       2101316إدارة اإلنتاج 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بكيفية إدارة العمليات اإلنتاجية في مؤسسات األعمال سواء كانت خدمية أو صناعية وذلك       
 من خالل تعريف الطالب بكيفية تحديد موقع المشروع وتخطيط الترتيب الداخلي للمصنع وتخطيط الطاقة اإلنتاجية في المؤسسات

 الصناعية والخدمية وإدارة الجودة وإدارة المخزون السلعي وتعريفه ببعض األنظمة اإلنتاجية الحديثة .
 
 

Production Management (2101316) 

This module  provides students with the manner of managing the production and operations function 

in business firms, by providing them with the knowledge and methods used to choose location, layout 
strategy, capacity planning in manufacturing and service firms, quality management, inventory 

planning, and other modern systems of production.  .( The prerequisites: Operations Research in 
Management 2101303) 
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    2101100 1المتطلب السابق    مبادئ إدارة األعمال /   2101416نظرية منظمة األعمال   

  
تعريف الطالب بالمنظمة وطبيعتها وتنظيمها وكيفية تطور الهيكل التنظيمي لها وكيفية تكيفها مع البيئة ، تهدف هذه المادة إلى      

وذلك من خالل التعريف بالمنظمة والمدارس اإلدارية وبيئة المنظمة ، والهيكل التنظيمي لها والبيروقراطية وأهدافها، إضافة لحجم 

مال وتنسيقها وتصميم المنظمة ، إضافة إلى تكنولوجيا  التنظيم والصراع بين المجموعات المنظمة وتعقدها والمعلومات وتقسيم األع
 والتغير التنظيمي للمنظمة .

 

Organization Theory (2101416) 

This module  aims to provide students with the knowledge of the organization, it’s nature and 

development of  structure as well as the mechanism by which the organization adapts to the changing 
environmental forces, this module includes  the evolution of various management schools, numerous 

types of organizational structures applied in today business organizations, demonstrating the effect 
of environment’s complexity & dynamism on core business processes, highlighting the proper 
application of technology and it’s dramatic effect on the organization design and performance of labor 

force is also accompanied in this module..( The prerequisites: Organizational Behavior 2102206). 
 

 

 2101100 1المتطلب السابق   مبادئ إدارة األعمال/     2101213إدارة الشراء والتخزين      

  
خرى تهدف المادة إلى تعريف الطالب بالنشاط الشرائي في منشأة األعمال من حيث أهميته وأهدافه وعالقته باألنشطة األ       

والتعريف بالعملية الشرائية ومراحلها ، إضافة إلى كيفية ممارسة النشاط الشرائي بهدف الحصول على المواد بأقل األسعار وبالجودة 

المناسبة . وتهدف المادة إلى التعريف بالشراء بالكمية المناسبة والوقت المناسب والجودة المناسبة والسعر المناسب والمفاضلة بين 
 وتحليل القيمة وشراء المعدات اإلستثمارية ، إضافة للمخزون والرقابة عليه .الموردين 

Purchasing and inventory management (2101213) 

The basic objectives and goals of purchasing and inventory management is to fulfill the basic 

management objectives and goals through controlling and coordinating and execution the functions 
related to the flow of course from inside , through and outside the organization . The effectiveness of 
this task should start from product planning to the final product. So it aims to to introduce the student 

to the functions of course management which includes forecasting , planning purchasing , andquality 
assurance , controlling inventory and course handling.(The prerequisites is : Principles of Business 

Administration, 2101101) 
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 2101100 1المتطلب السابق   مبادئ إدارة األعمال/   2101360إدارة المشروعات الصغيرة     

  
تهدف المادة إلى تعريف الطالب بماهية المشروعات الصغيرة وأنواعها وتنظيمها وتمويلها وتطورها وكيفية إدارتها وأهميتها        

في التنمية اإلقتصادية للبلدان ، وذلك من خالل تعريفه بالعملية اإلدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة من تخطيط وتنظيم وتنسيق 

بعوامل نجاح وفشل المشروعات الصغيرة ، إضافة لتعريفه بالوظائف اإلنتاجية والتسويقية والمالية والشرائية  ورقابة ، والتعريف
 وغيرها من الوظائف التي يمارسها المشروع الصغير .

Small Business Management (2101360) 

 This module provides students with an opportunity to learn how to manage a newly organized or 

acquired small business through effective fulfillment of managerial functions from the startup phase 
of the business, students are shown how to set mission, objectives and goals in order to develop the 
business and make a profit, make decisions regarding staffing, and enhancing performance of all other 

enterprise departments ( The prerequisites: Principles of Management 2101101). 
 

 2101132+  0304099المتطلب السابق    2101305تطبيقات الحاسب في ادارة األعمال باالنجليزي    

لمادة الى استعراض تطبيقات الحاسوب االدارية ذات العالقة بادارة االعمال وتدريب الطالب على الحزم تهدف هذه ا 

البرمجية المعيارية المطبقة من خالل الحواسيب الشخصية ويتضمن ذلك عرض لمختارات من برامج معالجة الكلمات ومعالجة 
 حليل االحصائي باالضافة الى بعض الرزم المبرجة المتكاملة .البيانات وقواعد البيانات ونظم العرض االداري وبرامج الت

Computer Application in Business (2101304 

This module designed to provide students with solid understanding of the use and impact of computer 
and IT in business today, and acquiring them with competences in utilizing ready-made computer 

software such as Word processing in designing electronic business documents, Excel in preparing 
spreadsheets, QSP, SPSS, and the Internet that widely used in today’s business (The prerequisites : 

computer Skills 20304111 & Operations Research in Management 2101125 
 

 ( 2101411ادارة الجودة الشاملة  )

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بمفهوم الجودة والجودة الشاملة وفلسفتها القائمة على التحسين المستمر ألداء منظمات األعمال 
بما يتناسب مع توقعات الزبائن. كما تتناول العالقة بين الجودة والمنافسة والتركيز الصناعية والخدمية لالرتقاء بجودة المنتج والخدمة 

 على العميل الداخلي والخارجي كما توضح العالقة بين الجودة الشاملة واإلدارة الفعالة ومشاركة العاملين. كذلك االستفادة من االساليب
 لعملية التحسين المستقبلي سعيا للتميز. االحصائية في معالجة البيانات واالستفادة منها كأداة 

 

Total Quality Management (2101411)  

This course is designed to introduce students to the concept of quality and total quality and its 
philosophy based on continuous improvement of the performance in the manufacturing  and service 
organizations to improve product and service quality  to meet the customer expectations. It also 

addresses the relationship between quality and competition and focus on internal and external 
customer. Also, the course  describes the relationship between the total quality,the effective 

management and employees participation. As well as take advantage of statistical methods in data 
processing to be used as a tool for future process improvement in pursuit of excellence. 
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 ساعات معتمدة( 3(  )2101313) في االعمال  ادارة الموارد البشرية

المورد البشري في المنظمة االدارية انطالقا من الدور المتعاظم الذي يلعبه العامل في انجاح المنظمة يتناول هذا المساق تنمية وتطوير 

 الموارد محيط في المؤثرة العوامل، البشرية الموارد ادارة في النظريات هموتحقيق أهدافها المتنوعة، ويتضمن المساق عرض أل

 تنمية البشرية،أساليب الموارد تنمية أساليب عمل كذلك يتناول هذا المساقمن توظيف تدريب، تعويض وتحليل وتقييم ال البشرية

 .والتعليم  التغيرو  بالنمو التنمية الى التعريف بالتنمية وعالقة باإلضافةالمديرين، 

3 Cr Hrs)(2101313)  (    in Business Human Resource Management  

This course discusses the basic concepts on human capital management in organizations such as 

staffing, training, job analysis and evaluation, compensation, employee development, union relations, 

and government requirements. This will ensure students are equipped with knowledge on managing 

human resources more effectively and efficiently. 

 

 (2101211) في االعمال الريادة 

يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب لمبادئ ريادة األعمال وتطبيقها وان يؤدي ذلك الى فهم مخرجات المساق واأللمام بالمفاهيم 

االمتياز، البحث عن الفرص في الشركات القائمة، خطة األعمال كخارطة طريق التي االتية: التعرف على فرص ريادة االعمال، دقة 

 تقود للنجاح، التعرف على السرقة، تطوير خطة المزيج التسويقي، و استراتيجيات التسعير واالئتمان.

 

Entrepreneurship in business (2101211) (3 Cr Hrs) 

Successful completion of this course should lead to following outcomes: This course main objective 

is to explain and apply principle of Entrepreneurship, Entrepreneur recognize opportunit ies, 

Franchising, Finding opportunity in an existing business,  Business plans, creating business from 

opportunity, Exploring your market, Developing the right marketing mix and plan, pricing and credit 

strategies. 
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إدارة 

  (2101445) التزويد سالسل 

في الصناعات التحويلية والخدمات المهنية. باستخدام التعريف  التزويدسالسل   تحليل وتصميم وإدارة وتشغيل يتناول هذا المساق

، يجري تناول المشاكل سلسلة التوريد في بيئات الربحية وغير الربحية. األول يتضمن تجار (SCM) الواسع لإلدارة سلسلة التوريد

الخدمات اللوجستية والمصنعين والموردين، بينما يشمل الثاني القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، التجزئة وتجار الجملة ومقدمي 

كما يستفاد من نظم المعلومات المتقدمة هي عامل هام يمكن  .على سبيل المثال في مجال الخدمات اللوجستية االغاثة من الكوارث

نتاج وأنظمة التحكم وكذلك المخازن، وإدارة النقل وأنظمة متقدمة من التخطيط،. مثل تخطيط اإل التزويد  اإلدارة من تخطيط سلسلة 

 والتصميم، وسيتم مناقشة مشاكل القرار والخدمات اللوجستية العمليات. التزويدوعالوة على ذلك، سيتم تحليل نماذج سالسل 

Supply Chain Management (2101445)  (3 Cr Hrs)  

 This course focuses on the analysis, design, management and operation of supply chains in 

manufacturing and professional service industries. Using a broad definition of supply chain 

management (SCM), supply chain problems are being tackled in profit and non-profit environments. 

The former includes retailers, wholesalers, logistics service providers, manufacturers and suppliers, 

while the latter includes the public sector and non-governmental organizations, for example in 

disaster relief logistics 

 (2101351الدولية ) االعمال  االدارة

جميع جوانب اإلدارة الدولية، وتقدير  على يحاول هذا المساق التعرف على بيئة األعمال العالمية، وفهم كيفية تأثير الثقافات المختلفة

ة المتغيرات الثقافية في عملية االتصال لمثل هذا النوع من االعمال، باالضافة الى تعلم كيفية التحضير  للمفاوضات التجارية متعدد

 .واالستراتيجات الخاصة بذلك .الثقافات وفهم لماذا تنخرط الشركات في األعمال التجارية الدولية

International Business Management (2101351)  (3 Cr Hrs) 

This course attempts to recognize the global business environment, understand how culture affects 

all aspects of international management, appreciate the cultural variables in the communicat ion 

process, learn how to prepare for cross-cultural business negotiations, understand why companies 

engage in international business. 
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سلوك 

 (2101209) منظمات االعمال 

تناول موضوع السلوك التنظيمي دراسة عناصر السلوك الفردي )اإلدراك ،التعلم، الدافعية، واالتجاهات النفسية (باإلضافة إلى ي

داء واإلنتاجية ورضاهم عن العمل عناصر السلوك الجماعي )جماعات العمل، االتصال ( ونواتج سلوك األفراد داخل أعمالهم على األ
التعرف على مسببات سلوكيات األفراد داخل المنظمات وإمكانية التنبؤ به والتحكم بها من خالل التأثير في  الى لمساقويهدف هذا ا .

التعرف على دوافع  وهيكليتها.دراسة الجماعات التنظيمية من جميع جوانبها من حيث مفهوم الجماعة وخصائصها  تلك المسببات.
دراسة التغيير والتطوير التنظيمي من حيث مفهومه  الجماعة في التأثير على سلوك الفرد،وأدوات الجماعة في التأثير على الفرد.

ع دراسة اإلبداعالوة على ذلك   دراسة الصراع التنظيمي وأسلوب إدارته.وكذلك  بعاده وأهدافه وطرق تطبيقه في المنظمات.او

 التنظيمي بالتطرق إلى حاجة المنظمات إلى اإلبداع ومصادره ومعوقاته والبيئة التنظيمية للمنظمات المبدعة.

 

Behaviour of business organizations (2101209) 

This course main objective is to explain and apply principles of: organization theory, group dynamics, 

motivation theory, and managerial leadership to the management of workplaces. Organizationa l 

behavior is about people at work in all kinds of organizations and how they may be motivated to work 

together in more effective ways.  

 ( 21011221) دارة التغيير

ة إلى النماذج والمداخل الرئيسي باإلضافةأهميته وأنواعه. هذا  ومبادئهعناصره،  التغييرتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بطبيعة  

ء  التنظيميخلية والخارجية التي تضغط باتجاه التغيير مجموعة القوى الدا التغيير إلدارة التحديات المعاصرة التي تواجه مدرا

المنظمات في الوقت الحاضر والتعرف إلى أهم المهارات الضرورية من اجل التعامل الناجح مع والتحديات التي تواجهها المنظمات 

المعرفة  باالكتساعلى أساس فردي أو جماعي  حقيقةدراسية  االتح. في هذا المساق يقوم الطلبة بمناقشة اإلداريةفي البيئات 

 .المتغيرة اإلداريةالضرورية في كيفية التعامل مع التغيير والبيئة 

Change Management (2101221) 

 This course aims to introduce students to the nature of change, its elements, principles, importance 

and types. In addition, this course discusses the following topics: the main theories and models that 

enable business organizations to deal with change, the set of internal and external forces that push 

toward organizational change, contemporary challenges facing executives and managers in business 

organizations and the identification of the necessary skills that managers should obtain to deal 

successfully with these challenges. In this course, students should be able to discuss, either 

individually or in groups, real case studies to gain the knowledge of dealing with change and changing 

business environment. 
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 ( 2101409( و الرقابة االدارية )2101360المتطلب السابق إدارة المشروعات الصغيرة  ) 2101450اإلدارة االستراتيجية 

 
بالتحليل للواقع الحالي  ياإلستراتيجكعلم وكوظيفة تقوم على التخطيط  ةاإلستراتيجيتهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بعلم اإلدارة 

المبينة على أسس علمية وعملية في تحقيق األهداف المرسومة كما ان دراسة  والتنبؤ للمستقبل في أداء منظمات األعمال والتقديرات

 المادة ستعرف الطالب بدراسة " اتخاذ القرار " لمواجهة االشكاالت المتوقعة سواء في البيئة الداخلية للمنظمة اة الخارجية والتي تعيق

 ةاإلستراتيجيالطالب بأساليب وطرق عملية التخطيط  وضع الخطط بمختلف مدياتها " قصيرة متوسطة ، بعيدة ( وكذلك تعريف

 وتنمية وتطوير معرفته وقدرته على تحليل القرارات ومحاولة اتخاذها بالشكل األمثل .

 

Strategic Management. (2101450) 

This module illustrates strategic management as a function and science, and stress the role of strategic 

planning and analysis of the organization’s current situation and it’s future position, Strategic 

management based on scientifically and practically conditions to set strategic plans. The module 

designed to enable  students to understand the meaning of decision – making as well as it’s application 

to assist managers  to deal with  expected problems in the internal and external environment. (Student 

should pass 91credit hours). 

 

 

 ( 2101100( متطلبها )2101200ورقمها ) 2مبادئ إدارة االعمال /

 
 

يقدم لك المساق المفاهيم والمبادئ األساسية لإلدارة الفعالة باستخدام اإلطار األساسي لمهام التخطيط والتنظيم والريادة والتحكم. 

سائل التشغيلية والتنظيمية ؛ وبعض عمليات اإلدارة واألدوات المفاهيم الرئيسية للخدمة وكيفية بناء نظام الخدمة لخلق قيمة العمالء ؛ الم

إلدارة عملية الخدمة. تغطي الدورة المجاالت الوظيفية األساسية للعمليات ، والتسويق ، والموارد البشرية ، والمالية ؛ عالقاتهم 

تدريبات واختبارات عملية لصنع القرار  المادةالمتبادلة؛ والشواغل االستراتيجية لكل مجال وظيفي لتقديم الخدمة بنجاح. كما تقدم 

 لإلدارة وتستكشف ممارسات القيادة المعاصرة واتجاهات اإلدارة بما في ذلك تأثير العولمة وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

 

 

Principles of Management (2) 
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 The course introduces you to the fundamental concepts and principles of 

effective management using as the basic framework the tasks of planning, organizing, leading, and 

controlling; the major concepts of service and how to build the service system to create customer 

value; operational and organizational issues; and some of the management processes and tools for 

managing a service operation. The course covers the core functional areas of operations, marketing, 

human resources, and finance; their interrelationships; and the strategic concerns of each functiona l 

area to successfully deliver the service. The course further provides experiential exercises and tools 

for decision making for management and explores contemporary leadership practices and 

management trends including the impact of globalization and information technology 
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