
 مختصر توصيف المقرر
 

 (2)قراءات انجليزية في إدارة األعمال اسم المقرر:

 MGT 212 رقم المقرر:

 121MGT اسم ورقم المتطلب السابق:

 3 مستوى المقرر:

 3 الساعات المعتمدة:

Readings in Business 2 Module Title: 

MGT 212 Module ID: 

121MGT Prerequisite: 

3 Level: 

3 Credit ours: 

 
 Module Description                                وصف المقرر :

Teach the students with the most common terms in Business fields e.g. Finance, Marketing, 
Human Resource, production; in order to enrich the student knowledge for any of  her future 
career and academic activities 

 
 

 Module Aims                                                   أهداف المقرر :
 

1 
تزويد الطالب  بالمصطلحات اإلنجليزية الشائع استخدامها 

إدارة األعمال باللغة  المختلفة في في  المجاالت
 اإلنجليزية،

providing students with the common 
English terminologies used in the various 
fields of business administration in 
English 

2 
تحيسن قدرة الطالب مستقبالً في مزاولة أي نشاط عملي أو 

بحث عن المعلومات  أكاديمي وتوسيع قدرة الطالب على ا
 ية . باللغة االنجلي

Improving the student's ability in the 
future to engage in any practical or 
academic activity and expansion of the 
student's ability to search for information 
in English. 

 اإلنجليزيةتطوير مهارات الطالب البحثية في اللغة  3
Developing the research skills in the 
English language 

 
 Learning التعليم:                                                                                             مخرجات

outcomes 
 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:        

 

1 
م  قدرة على فهم المصطلحات االدارية والمفاه ا

 ةاالدارية باللغة االنجليزي

The ability to understand the terms of 
administrative and managerial concepts in 
English 

2 
القدرة على الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق 

 العملي
Ability to relate between  the gained 
knowledge  and practical application 

3 

 
                       



 محتوى المقرر )يتم تعبئتها باللغة المعتمدة في التدريس( 

 قائمة الموضوعات
(Subjects) 

 عدد األسابيع
(Weeks) 

ساعات 
 التدريس

ours) 

- Introductio. 1 3 

- Business basics. 1 3 

- Management Functions. 1 3 

- Scope of Management. 1 3 

- International Business. 1 3 

- The Target Market. 1 3 

- Marketing Research. 1 3 

- Product Design. 1 3 

- Multinational Corporations. 1 3 

- Exploring Foreign Markets. 1 3 

- Management and Human Resources Development. 1 3 

- Leadership Styles. 1 3 

- Steps in the Decision. 1 3 

- Business Computer Systems. 1 3 

- Expert Systems. 1 3 

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة: )يتم تعبئتها بلغة الكتاب الذي يدرس(                         

 اسم الكتاب المقرر
Textbook title 

 
Business Concepts for English practice. 

 اسم المؤلف )رئيسي(
Author's Name 

 
Marianne McDougal Arden, Barbara Tolley Dowling. 

 اسم الناشر
Publisher 

 
Heinle and  Heinle Publishers. 

 سنة النشر
Publishing Year 

 
 م2010

 (1المرجع )اسم 
Reference (1) 

Management. 

 اسم المؤلف
Author's Name 

 
Bartol. 

 اسم الناشر
Publisher 

 
K. M Publisher. 

 سنة النشر
Publishing Year 

 
 م2009

 (2اسم المرجع )
Reference (1) 

Organisational Behaviour 

 اسم المؤلف
Author's Name 

David Body 
 

 اسم الناشر
Publisher 

 
K. M Publisher. 

 سنة النشر
Publishing Year 

 
 م2008



 


