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 Module Description      وصف المقرر :

 صدع  عمليد  بماھيد  التعريد  إلد  المقدرر يھدد 
 القددرار اتخددا  عمليدد  وأھميدد  القددرار واتخددا 
 إلد  يھدد  المقدرر كد ل  كلھدا  اإلداريد  للعمليد 
 صدداع  تسدداعد التدد  التقعيددا  بعدد  توضددي 
 وكيفيد  القدرار  محد  المشدكل  تدطيير علد  القدرار

 القرار إل  الوصو 

This course aims to introduce the students to the 
process of formulating and taking decisions. It also 

aims to make them aware of the importance of 
decision-making to the management process as a 

whole. It teaches some techniques that aid 
decision-makers investigate problems within 

contexts and work out potential solutions and 
decisions. 

 

 Module Aims     أهداف المقرر :

 .تعري  اليالب باليرق المختلف  التخا  القرارا   1
Introduce students to the different ways of 
making decision. 

2 
إكساب اليالب اليرق الفكري  الت  تساعد ف  

 تحلي  المشكال  اإلداري  بطسلوب ابتكاري وعلم 

Give student the intellectual ways that help in 
the analysis of managerial problems by 
innovative and scientific manner 

 القرار وبعاء البدائ خيوا  اتخا   تحديد 3
Determine the steps of decision-making and 
identifying alternatives. 

 

 Practice decision - making process .الممارس  العملي  لعملي  اتخا  القرارا  4

 

 



 Learning                                                                مخرجات التعليم:                                       

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                

 

 ادرا  العوام  المؤثرة ف  اتخا  القرارا  اإلداري  1
Know the factors influencing management 
decisions 

 اإللمام بمراح  تيور دراس  اتخا  القرارا  اإلداري  2

Recognize the stages of the 
development of studying managerial 
decision-making. 

 

 تيوير مھارا  اليالب ف  اتخا  القرارا  الجماعي  3
Develop students' skills in group 
decision-making. 
 

 تمكين اليالب من كيفي  تعفي  ومتابع  القرارا  4
enable how to implement and follow up the 
decision 

 

 

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 3 1 مقدم  ف  اتخا  القرارا  .

 3 1 العوام  المؤثرة ف  اتخا  القرارا  اإلداري  .

 3 1 اإلداري  .العوام  المؤثرة ف  اتخا  القرارا  

 3 1 مراح  تيور دراس  اتخا  القرارا  اإلداري  .

 3 1 القرارا  الفعال 

 3 1 الشھري االو 

 3 1 اعماي اتخا  القرار

 3 1 خيوا  اتخا  القرار )مراحله(

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )الوع  بوجود المشكل (

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )تشخيص المشكل (

 3 1 االمتحان الثاع 

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )البحث عن البدائ (

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )تقييم البدائ (

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )تعفي  ومتابع  القرار(

 3 1 خيوا  اتخا  القرارا  )تعفي  ومتابع  القرار(
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