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Elective Courses 

 مقررات اختيارية

MPA 620/620E/620EE Organizational Behavior: (1 Credit) 

This course addresses the fundamentals of understanding, interpreting, predicting and managing 

individual, group dynamics and organization behavior in workplace settings. It provides a clear 

description of the aspects relating to the ‘soft skills’ of managing human behavior that must be 

attended to by professional managers to perform more effectively in contemporary complex and 

dynamic organizational environments. Special emphasis is given to develop students’ better 

understanding of individual perception and personality, communication patterns, individual and 

organizational learning, conflict and change, leadership and management styles and human needs 

and motivational techniques and apply these concepts to the development of an organization's 

human resource management. 

 MPA 620/620E/620EE  السلوك التنظيمي )ساعة معتمدة(

في أماكن العمل.  هاوديناميكيات الجماعة وسلوكته وإدار سلوكيات األفراد هذا املقرر أساسيات فهم وتفسير وتوقع  يتناول 

ويقدم وصًفا واضًحا للجوانب املتعلقة "باملهارات الناعمة" إلدارة السلوك اإلنساني والتي يجب أن يكتسبها املدراء 

في هذا املقرر املحترفون ألداء أكثر فعالية في البيئات التنظيمية املعقدة والديناميكية املعاصرة. يتم التركيز بشكل خاص 

، وأنماط التواصل، والتعلم الفردي والتنظيمي، الفرد وادراكه شخصيةلجوانب طالب بشكل أفضل على تطوير فهم ال

تنمية املوارد لوتطبيق هذه املفاهيم  وأساليب التحفيز والنزاعات والتغيير، وأنماط القيادة واإلدارة، واحتياجات اإلنسان 

 البشرية في املنظمة. 

 

MPP 621/621E/621EE Comparative Public Policy: (3 Credits) 

This course explores public policy actors, processes and outcomes from a cross-national 

perspective. It introduces students to debates around the best ways of explaining and understanding 

policy-making and policy outcomes in a comparative context and in the context of international 

factors such as "globalization" and international organizations and conventions. Students will have 

the opportunity to investigate a policy issue in-depth using a comparative approach. 
 

21EE MPP 621/621E/6(معتمدة ساعات ثالث) :املقارنة العامة السياسات 

 يتيح. فهو دولي متعددوالجهات الفاعلة والعمليات والنتائج املرتبطة بها من منظور  العامة السياسة املقرر  هذا يغطي 

من منظور مقارن وفي سياق العوامل  وفهمهاصنع السياسات ونتائجها عملية أفضل السبل لشرح  ةللطالب مناقش

 السياسة قضايا إلحدى العميق بالتحليل  الطالب يقوم وسوف. الدولية واالتفاقيات واملنظمات" العوملة"الدولية مثل 

.املقارن  املنهج باستخدام العامة  
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MPA 622/622E/622EE Organization Theory and Design: (3 Credits) 

 

Dealing with the new environmental complexities requires a fresh look at how organizations are 

designed, how they operate, and how they should be effectively re-designed to make a proper fit 

between organizations and their environments. This course provides an integrative framework 

that will assist students to understand, and systematically address organizational issues relating 

to structure and design, taking into account the internal and external needs of organizations, 

including determinants of structure such as environmental dynamics, organizational strategic 

direction, technology, and internal processes. 

MPA 622/622E/622EE ساعات معتمدة(  3) :نظريات التنظيم والتصميم التنظيمي 

 عملها، وكيفية العامة املنظمات وبناء تصميم لكيفية ومتجددة جديدة نظرة البيئية التعقيدات مع التعامل يتطلب

 فهم على الطلبة يساعد تكاملًيا إطاًرا املقرر  هذا يقدم لذا،. وبيئاتها فعال بشكل لتتوافق تصميمها إعادة يمكن وكيف

 االحتياجات باالعتبار  األخذ مع منهجي، بشكل الجوانب تلك وتناول  التنظيمي وتصميمها املنظمات ببنية املتعلقة القضايا

 االستراتيجية والتوجهات املتحركة البيئية العوامل مثل البنيوي  التصميم محددات ذلك في بما لها، والخارجية الداخلية

 .الداخلية املنظمة وعمليات التكنولوجي التطور  واعتبارات للمنظمة

 

MPA 623/623E/623EE Public Administration in Arab Countries: (3 Credits) 

This course provides a practical overview of realities of governance and public administrative 

systems in the Arab World. The course introduces  students to the historical evolution of 

governance structures in the Arab World. This includes mapping states building and 

administrative schemes from a post-colonial perspective reaching to today’s modern structures 

and systems of governance. The course also exposes students to relevant theories and best 

practices in the field. This includes but not limited to theories in decision-making, good 

governance, states building, New Public Management, and administrative reforms. Finally, 

students will be introduced to varieties of challenges facing the Arab region, and taking into 

consideration the uneven state of development of public administrative systems in the region. 

MPA 623 /623E/623EE  ساعات معتمدة( 3) :اإلدارة العامة في الدول العربية 

  املقرر  هذا يقّدم
ً
  نظرة

ً
  عامة

ً
 للطالب املقرر  هذا َيعرض كما. العربية أنظمة الحوكمة في اإلدارة العامة واقع عن عملية

 بعد ما منظور  من إدارية بناء وخطط خرائط رسم ذلك ويشمل. العربي العالم في الحوكمة وُبنى لهياكل التاريخي التطور 

  االستعمار 
ً
 وأفضل الصلة ذات بالنظريات الطالب املقرر  هذا يعّرف كما. املعاصرة الحوكمة ونظم الحديثة الهياكل إلى وصوال

 الدول  وبناء الرشيد والحكم القرار  صنع  نظريات الحصر، ال  املثال سبيل على هذا، ويشمل. املجال هذا في املمارسات
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،. اإلدارية واإلصالحات الجديدة العامة واإلدارة
ً
 تواجه التي التحّديات من متنوعة بمجموعة الطالب تعريف سيتم وأخيرا

 .االعتبار بعين املنطقة في العامة اإلدارية األنظمة تطور  في التفاوت حالة أخذ مع العربية، املنطقة

MPP 625/625E/625EE Public Policy Making in Arab Countries: (3 Credits) 

This course examines the policymaking processes in Arab Countries. The course provides 

special on problem definition and policy development and evaluation. The focus is on how issues 

become important and contributions of different political actors, institutions, and ideologies in 

the formulation of public policy. The course considers a range of social, economic, and 

regulatory policies that affect different countries in the Arab World. 
 

 

 

 625E/625EE625/MPP (ثالث ساعات معتمدة) :صنع السياسات العامة في الدول العربية 

 بصياغةيتناول هذا املقرر عمليات صنع السياسة العامة في البلدان العربية. ويركز املقرر على تحديد املشكالت الخاصة  

السياسات العامة وتقييمها. وينصب التركيز على كيفية معالجة القضايا املهمة املقدمة من مختلف الجهات واملؤسسات 

 واالقتصادية االجتماعية العوامل مجموعة مناقشة عند العامة، السياسة صياغة في املؤثرة واأليديولوجيات الفاعلة

  .العربي العالم في ةمختلف بلدان في تؤثر  التي التنظيمية والسياسات

(3 Credits) :MPP627 /627E/627EE Energy Policy in the Gulf States 

 This course covers topics like extraction of oil and gas; siting and regulation of infrastructures, 

operation and control of the international market for crude oil and products; major environmental 

regulations that apply to the energy sector, the formulation of legal frameworks to regulate 

renewable energy sources, and the implications of new climate change and renewable energy 

mandates for the electric power sector.  
 

MPP627 /627E/627EE (ثالث ساعات معتمدة: )سياسات الطاقة في دول الخليج 

 والسيطرة والتشغيل التحتية، البنى وتنظيم املواقع وتحديد والغاز، النفط استخراج مثل موضوعات املقرر  هذا يغطي 

 األطر  وصياغة الطاقة، قطاع على تنطبق التي الرئيسة البيئية واألنظمة ومنتجاته، الخام للنفط الدولية السوق  على

 الطاقة قطاع في املتجددة الطاقة وأولويات املناخ تغير  على املترتبة واآلثار  املتجددة، الطاقة مصادر  لتنظيم القانونية

 .الكهربائية

 

MPA 631/631E/631EE Managing Non-Profit Organizations: (3 credits) 

 This course focuses on a wide range of management needs, problems, and issues of not-for-

profit organizations. It considers several issues including the role of the executive director; 

working with a volunteer and non-volunteer boards of directors; managing volunteers and other 
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staff; budgeting and financial management; program evaluation, grant writing, fund raising and 

managing relations with the community.  

MPA 631/631E/631EE-ثالث ساعات معتمدة(إدارة املنظمات غير الهادفة للربح( : 

. للربح الهادفة غير  املنظمات تواجه التي اإلدارية واملوضوعات واملشكالت االحتياجات من واسع مدى على املقرر  هذا يركز  

 وغير  املتطوعين من اإلدارة مجالس مع والعمل التنفيذي، الرئيس دور  مثل املوضوعات من للعديد املقرر  ويعرض

 التبرعات جمع املنح، طلبات كتابة البرامج، تقييم الية،امل واإلدارة املوازنة إدارة والعاملين، املتطوعين إدارة املتطوعين،

 .املجتمع مع العالقات وإدارة

 

MPA633/633E/633EE International Economic Development Issues: (3 Credits) 

This course focuses on contemporary issues in economic development in an international context. 

It tackles major real work problems faced by policy makers in developing countries. The course 

combines description and analysis with an emphasis on theoretical models of the issues that 

comprise the subject of economic development. It also provides students with some foundational 

analytic tools for addressing core problems associated with economic development. 

 633EEMPA633/633E/( ثالث ساعات معتمدة: )قضايا دولية في التنمية االقتصادية 

 يواجهها التي الرئيسة العمل مشكالت ويتناول . دولي سياق في االقتصادية التنمية في املعاصرة القضايا علىاملقرر هذا  يركز 

 النماذج على التركيز  مع هوتحليلالواقع  وصف بين املقرر  يجمع الحال وبطبيعة. النامية البلدان فيالعامة  السياسات واضعو 

 األساسية املشكالت ملعالجة األساسية التحليلية األدوات بعض للطالب يوفر  كما. االقتصادية التنمية لقضايا النظرية

 . االقتصادية بالتنمية املرتبطة

(3 credits)Profit Organizations: -MPA 635/635E/635EE Marketing for Non 

 This course presents marketing concepts and techniques, marketing strategy, and the 7 P’s of the 

marketing mix (product, place, price, promotion, physical environment, process and people) as 

applicable in a nonprofit setting. This course is directed toward specific Customer Service 

Marketing applications that have focused relevance to non-profit organizations. Special attention 

is given to marketing of services, customer service, development of marketing strategies, and 

sales to targeted markets.  
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MPA635/635E/635EE  ساعات معتمدة( 3) :التسويق للمنظمات غير الهادفة للربح 

 السعر، املكان، باملنتج،)املتمثلة  التسويقي املزيج ومكونات التسويق واستراتيجيات وتقنيات مفاهيم املقرر  هذا يتناول 

 غير  املنظمات تطبقها كما( الخدمة من املستفيدين فيهم بما واإلفراد التسويقية العمليات املادية، البيئة الترويج،

 املتعلقة للجوانب خاص اهتمام إيالء مع ،العمالء بخدمة املتعلقة التسويق مجاالت حول  املقرر  هذا ويتمحور . الربحية

 املستهدفة لألسواق املبيعات وأنشطة املالئمة التسويقية االستراتيجيات وتطوير  العمالء وخدمة الخدمات بتسويق

 .للربح الهادفة غير  للمنظمات

MPA 636/636E/636EE Negotiation: (1 credit) 

 This course provides a practical overview of how to develop and improve your negotiation 

skills, as it becomes an essential requirement in career advancement. The course introduces 

students to major concepts and theories of negotiation. This includes the negotiation process, 

maximizing your returns, the characteristics of the good negotiator. The course also exposes 

students to develop practical skills applicable to a broad range of contexts. This involves direct 

training in identifying crucial elements of negotiation situations and implementing appropriate 

resolution strategies. Finally, students will be trained on teamwork skills by working within and 

through group exercises. 

 

636EEMPA 636/636E/ ساعة معتمدة(التفاوض( : 

هارات التفاوضية حيث تصبح مطلبا أساسيا في التقدم املهذ ا املقرر ملحه عمليه عن كيفية تطوير وتحسين  يقدم 

الوظيفي. ويركز املقرر على تقديم املفاهيم الرئيسية ونظريات التفاوض. وهذا يشمل عمليه التفاوض، وتعظيم العوائد 

الب باألساس الالزم لتطوير املهارات العملية التي تنطبق على الخاصة بك، وخصائص املفاوض الجيد. كما يزود املقرر الط

ذلك التدريب املباشر على تحديد العناصر الحاسمة لحاالت التفاوض وتنفيذ  بما في مجموعه واسعه من املجاالت

استراتيجيات الحل املناسبة. وأخيرا، تدريب الطالب على مهارات العمل الجماعي من خالل ممارسه التمارين الجماعية 

 والحاالت الدراسية. 

 

MPA 638/638E/638EE Grant Writing and Fund Development: (3 Credits) 

 Creating an environment for successful fund development within a nonprofit organization is a 

serious undertaking that requires a substantive understanding of, and experience with, develop-

ment programs and fundraising practices. Course provides the learner with the basic theories, prin-

ciples, and techniques for fund development as well as grant writing and grant management.  
 

MPA 638/638E /638EEساعات معتمدة( 3: )الكتابة للحصول على املنح وزيادة املوارد املالية 
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عمليات تهيئة البيئة املالئمة لخلق الدعم املجتمعي وتقديمه للمنظمات غير الهادفة للربح الفهم العميق والواعي،  تتطلب 

. يزود هذا املقرر املنظماتوالخبرة العملية املالئمة لتطوير برامج الحصول على املساعدات املطلوبة لهذا النوع من 

 املشاركين فيه بالنظريات واملبادئ واألسالي
ّ
نهم من تطوير مهاراتهم إلعداد مشاريع املساعدات ب األساسية التي تمك

 الحصول عليها وإدارتها بصورة فعالة. و بادرات املو 

 

MPA 639/639E/639EE Social Cost-Benefit Analysis: (3 Credits) 

The course offers an overview of the conceptual foundations of social cost-benefit analysis and 

familiarizes participants with the underlying principles and main methods of valuation of social 

costs and benefits. By the end of this course, the participants will be able to identify and evaluate 

the social costs and benefits associated with non-profit and public projects, and to assess whether 

the projects and programs are desirable from society’s point of view.  
 

MPA 639/639E /639EE (ثالث ساعات معتمدة: )جتماعيةتحليل التكاليف واملنافع اال 

 األساسية املبادئ على ويركز  االجتماعية، واملنافع التكاليف لتحليل املفاهيمية األسس عن عامة ملحة املقرر  هذا يقدم 

نهاية هذا املقرر، سوف يكون الطالب قادرين على تحديد التكاليف  عند. والفوائد التكاليف لتقييم تلك الرئيسة والطرق 

 تلك املشاريع كانت إذا ما وتقييم وتقييمها، واملشاريع العامة للربح هادفة غير  باملشاريع املرتبطة االجتماعية واملنافع

 . املجتمع نظر  وجهة من فيها مرغوًبا والبرامج

MPA 641/641E/641EE Alternative Public Service Delivery (3 Credits) 

 This course investigates different modes of public service delivery including public-private, 

public-non-profit, public-public and private-non-profit partnerships, intergovernmental relations, 

government councils and an array of other forms of non-traditional forms of public service 

delivery exclusively through single jurisdiction public services agencies. The focus of the course 

will also be on legal, strategic and financial frameworks for such collaborations.  

MPA 641/641E/641EE ثالث ساعات معتمدة(.الوسائل البديلة لتوفير الخدمات العامة( : 

هذا املقرر العديد من النماذج واألنواع املختلفة واملمكنة لطرق تقديم الخدمات العامة بما فيها األنواع املختلفة  يقدم 

للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاع العام واملنظمات غير الربحية، والشراكة لدى منظمات القطاع العام 

ملؤسساتية البينية، والهيئات الحكومية وأي نوع آخر من األنواع غير التقليدية فيما بينها. كما يعرض املقرر للعالقات ا

لتقديم الخدمات العامة للمستفيدين منها. ويركز هذا املقرر أيًضا على تناول األطر التشريعية واإلستراتيجية واملالية لهذه 

 األنواع من أشكال التعاون والشراكات. 

MPA 642/642E/642EE E-Government Management: (3 Credits) 

This course focuses on issues of information technology and E-Government management 

including issues of opportunities and challenges of introduction of E-government, security issues, 

database management, and public engagement through E-government. This course also looks at 
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legal and human resources issues facing the introduction of e-government practices in the Arab 

World. Among other things, the course considers the impact of E-government strategies on 

governance in light of social equity and e-literacy issues in developing countries. 

 

642E/642EE  MPA642/ (معتمدة ساعات ثالث) :إدارة الخدمات الحكومية االلكترونية  

 تواجه التي والتحديات الفرص ذلك في بما اإللكترونية الحكومة وإدارة املعلومات تكنولوجيا قضايا على املقرر  هذا يركز 

يتناول  .اإللكترونية الحكومة خالل من الجمهور  وإشراك البيانات، قواعد املرتبطة بها وإدارة األمنية واملسائل ، تطبيقها

. ممارسات الحكومة اإللكترونية في العالم العربيتطبيق هذا املقرر أيًضا القضايا القانونية واملوارد البشرية التي تواجه 

 ومحو  االجتماعية العدالة قضايا ضوء في نظم الحوكمة في اإللكترونية الحكومة إستراتيجيات أثر  دراسة على املقرر  ويركز 

 . النامية البلدان في اإللكترونية األمية

MPA 643/643E/643EE Institutional Reform in the Public Sector: (3 Credits)  

Reforming public institutions and promoting good governance have risen to center stage on the 

global and national agendas of many governments. This course aims at introducing students to 

various approaches to improving the delivery of public services, social protection, and 

regulations through improving institutional capacity and governance structures in the public 

sector. The course also examines the promotion of the rule of law, improving civil service 

systems, and fighting corruption. The course uses a comparative approach to explore experiences 

from a number of countries, and to critically evaluate the successes and obstacles that have faced 

them. By the end of this course, students are expected to understand the imperatives of change in 

the public sector and the various theoretical and practical approaches to reform. Furthermore, 

students are expected to gain the skills necessary to critically evaluate approaches to public 

sector institutional reform and evaluate their potential for sustainability.  

MPA 643/643E/643EE ساعات معتمدة( 3) :اإلصالح املؤسس ي في القطاع العام 

 من للعديد والوطنية العاملية األعمال جداول  على مركزية أولوية الرشيد الحكم وتشجيع العامة املؤسسات إصالح أصبح

إلى تعريف الطالب بمناهج مختلفة لتحسين تقديم الخدمات العامة والحماية االجتماعية  قرر امل هذا يهدف. الحكومات

 إلى دراسة 
ً
واللوائح واألنظمة من خالل تحسين القدرات املؤسسية وهياكل الحوكمة في القطاع العام. ويتطرق املقرر أيضا

ستخدم هذا املقرر الدراس ي طريقة وأسلوب تعزيز سيادة القانون وتحسين أنظمة الخدمة املدنية ومكافحة الفساد. ي

تحليٍل نقدّيٍ للنجاحات والعقبات التي واجهتها هذه البلدان.  واجراءاملقارنة الستكشاف الخبرات من عدد من البلدان، 

ملختلفة النظرية والعملية ا واملناهجضرورات التغيير في القطاع العام  يدركوا، ُيتوقع من الطالب أن املقرر نهاية هذا  عندو 

 على ذلك، ُيتوقع من الطالب اكتساب املهارات الالزمة للتقييم النقدي 
ً
املتوخاة في اإلصالح املؤسس ي  للطرق لإلصالح. وعالوة

 للقطاع العام وتقييم إمكاناتها لالستدامة.

MPA 644/644E/644EE Contemporary Public Management Techniques: (3 Credits) 
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 Since the second half of the twentieth century, scholars and managers in the public sector started 

noting changes that created a shift in the way we think about the planning and delivery of public 

goods and services. Hence, new approaches to public service stress the need to extend 

organizational linkages across boundaries, creating linkages with communities for service 

delivery, and gaining responsibility to involve communities and promote public values. Other 

new approaches include e-government, empowering employees, and performance-based 

management. This course introduces students to the recent  innovations in public sector 

management and service delivery. By the end of the course, students will be able to critically 

evaluate new public sector management techniques, and present solutions to problems that have 

faced implementation in different countries.  

644E/644EE/ 644MPA -معتمدة( ساعات 3) :تقنيات اإلدارة العامة املعاصرة 

 

 التي التغيرات يالحظون  العام القطاع منظمات في واملمارسون  العامة اإلدارة في الباحثون  بدأ العشرين، القرن  منتصف منذ

 القرارات ومتخذو  العاملون  كان ففي املاض ي،. العامة والخدمات السلع تقديم حول طريقة تفكيرنا طريقة في تحوال  أحدثت

 جديدة مداخل ظهرت أنه غير . ملنظماتهم الخارجية البيئة في يدور  ملا أقل وباهتمام تنظيماتهم حدود داخل يعملون  العامة

 تقديم عند مجتمعاتها مع الوثيقة الروابط وتكريس الخارجية، املنظمات بيئة مع والتواصل االتصال جسور  ملّد  تدعو 

 قيمة لتعظيم العالقة ذات الخارجية البيئة أطراف ودمج إلشراك العامة املنظمات مسؤولية وزادت اليها، الخدمات

 من املؤسس ي األداء على القائمة واإلدارة العاملين وتمكين االلكترونية الحكومة وتعتبر . بمجتمعاتها املنظمات تلك مساهمة

 إدارة بطريقة تطورا الوسائل أحدث لطلبته املقرر  هذا يقدم لذا،. املعاصرة العامة لإلدارة للتوجهات األخرى  التطبيقات

 الطلبة لدى يكون  أن املفترض فمن املقرر، دراسة من االنتهاء بعد. خدماتها لتقديم املثلى والكيفية العام القطاع منظمات

 للمشكالت حلول  وتقديم نقدي تحليلي وبشكل البلدان بمختلف العام القطاع إدارة وأساليب وسائل واقع تقييم على القدرة

 .تواجهها التي

 

MPA 645/645E/645EE Contemporary Issues in Public Administration: (3 Credits)  

This course will acquaint students with various selected subject area related to contemporary 

issues in public administration. These areas may include, but not limited to “rightsizing” or 

limiting the size and scope of government, the transfer of private sector models to the public 

sector, management of reorganization and role change, restoring civil society, adopting 

marketing principles, managing form results, satisfying citizens and holding government 

accountable, empowering employees, citizens and the community, introducing e-government and 

modern technology, and benchmarking practices. This course may be repeated with a change in 

topic/s. 

MPA 645/645E/645EE  ساعات معتمدة( 3) :القضايا املعاصرة في اإلدارة العامة 

تتعلق بقضايا اإلدارة العامة املعاصرة. قد تشمل متعددة مواضيع مختارة و في تعريف الطلبة بمجاالت  املقرر هذا  يساهم 

أو الحد من حجم ونطاق الحكومة. باإلضافة إلى ذلك، نقل  الهيكلة إعادةهذه املجاالت، على سبيل املثال ال الحصر، 
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وتغيير الدور، وتفعيل دور املجتمع املدني، واعتماد الهيكلة عمليات إعادة  نماذج القطاع الخاص إلى القطاع العام، وإدارة

واملواطنين واملجتمع، وإدخال  العاملينمبادئ التسويق، وإدارة النتائج، وإرضاء املواطنين ومساءلة الحكومة، وتمكين 

مع  رر بأكثر من فصلاملقهذا طرح الحكومة اإللكترونية والتكنولوجيا الحديثة وممارسات املقارنة املرجعية. قد يتكرر 

 .التي يتناولها تغيير في املواضيع

(3 Credits):MPA 646/646E/646E Fundraising and Philanthropy  

 This course is designed for students who want to become familiar with the essentials of 

philanthropy and fundraising. It will provide them with a theoretical framework for nonprofit 

fundraising as well as real-world experiences. The emphasis is on the grounding of fundraising 

in philanthropy and its increasing importance in today’s world, the principles and strategic issues 

of fundraising in nonprofit organizations. Students will also gain knowledge on characteristics of 

nonprofit organizations and their differing fundraising needs and systems, motivations for 

giving, the role of government support, ethical concerns and legal issues, types of funding 

sources, capital campaigns and internet fundraising and writing grant proposals.  

 

 MPA 646/646E/646EE جمع التبرعات والعمل الخير ي: )3 ساعات معتمدة(

 يزودهم وسوف. التبرعات وجمع الخيرية األعمال أساسيات على التعرف في يرغبون  الذين للطلبة املقرر  هذه تصميم تم

 على املقرر  هذا  تركيز  ينصب. واقعية تجارب إلى باإلضافة الحكومية، غير  املنظمات في التبرعات لكيفية جمع نظري  بإطار 

 التبرعات لجمع االستراتيجية والقضايا واملبادئ اليوم، عالم في املتزايدة وأهميتها الخيرية األعمال في التبرعات جمع أسس

 في املختلفة واحتياجاتها الربحية غير  املنظمات بخصائص املقرر املعرفة طلبة سيكتسب كما. الربحية غير  املنظمات في

 مصادر  املرتبطة بها وأنواع والقانونية األخالقية والقضايا الحكومي الدعم ودور  التبرع ودوافع ونظمها التبرعات جمع

 .املنح مقترحات وكتابة اإلنترنت عبر  املال لجمع التمويلية والحمالت التمويل

MPA 647/647E/647EE Ethical and Legal Foundations for Public Service:  

(3 Credits) 

 This course explores models of ethical and moral reasoning from a philosophical and a practical 

perspective for the practice of public administration and public policy. It uses some case studies 

to explore ethical questions. It also explores the practice of codes of ethics employed by various 

public service agencies and professional associations. The course also explores the legal 

frameworks of public administration and public policy with a reference to the practice of 

administrative law. 

E647EMPA 647/647E/ ساعات معتمدة( 3: )األسس األخالقية والقانونية للخدمة العامة 
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األخالقية والقانونية واسقاطها  للجوانب واملنطق القيمي املرتبطة الفلسفية يهدف هذا املقرر إلى تقديم املفاهيم والنظريات 

صنع القرار عمليات ومدى تأثيرها في  األخالقعلى مجال الخدمة العامة وقضايا التنمية. يتمحور هذا املقرر حول أسئلة 

في الخدمة األخالقي أهمية املواثيق الدولية ومدونات السلوك  املقرر أيضا تحليل حاالت مختلفة. ويتناول و من خالل دراسة 

ي وما هو قانوني نهاية هذا املقرر سيكون الطالب قادرا على التمييز بين ما هو أخالق عندالعامة ومجاالت التنمية وممارساتها. 

فهم وتحليل مدونات السلوك والتعرف على و تطبيق املفاهيم النظرية في تحليل قضايا أخالقية مختلفة و في مجال العمل، 

 األطر القانونية لإلدارة والسياسات العامة. 

MPA648 /648E/648EE Alternative Dispute Resolution: (1 credit) 

The course uses a hands-on strategy to prepare students with skills to resolve disputes in ways that 

reduce conflict and allow more deliberation and collective decision-making. 
   

648EE 648E// 648MPA(ساعة معتمدة): النزاعات تسوية بدائل 

 املداوالت من بمزيد والسماح الصراع من والحد النزاعات لتسوية الالزمة املهارات الطلبة إكساب على املقرر  هذا يركز 

 .واستراتيجياتهأيًضا إلى مهارات التفاوض وأساليبه املقرر  ويتطرق . بشكل جمعي توافقي القرارات واتخاذ

 

 

 

: (1 credit)MPA649 /649E/649EE Arabic Business Writing for Executives 

The course prepares students to write effective and professional business communication emails, 

memos, letters and reports. The course also prepares students for business writing etiquette. The 

course is taught entirely in Arabic.  

649E/649EE 649/(معتمدة)ساعة : العربية للمدراء التنفيذيين كتابة األعمال باللغة 

 مهارات لتحسين الطلبة إعداد ويتم. والتقارير االدارية واملذكرات واملهنية، التجارية الرسائل لكتابة الطلبة املقرر  هذا ُيِعّد 

  .يقدم هذا املقرر باللغة العربية فقط .لديهم وبما يتفق مع معايير العمل املطلوبة الرسمية الكتابة

(1 credit) s:MPA 650/ 650E/650EE English Business Writing for Executive 

The course prepares students to write effective and professional business communication emails, 

memos, letters and reports. The course also prepares students for business writing etiquette. The 

course is taught entirely in English. The course may also be taken by non-degree seeking 

students. 

650E/650EE650/MPA   ساعة معتمدة( :باللغة اإلنجليزية للمدراء التنفيذيين كتابة األعمال( 
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وبما يتفق مع  ، والتقارير  والرسائل واملهنية واملذكرات التجارية الفعالة للرسائل على كيفية كتابة الطلبة املقرر  هذا يعّد  

يمكن أن يسجل بهذا املقرر الطلبة الذين ال يسعون لنيل درجة علمية. يتم  .. معايير وقواعد وأخالقيات العمل املطلوبة

 .تقديم هذا املقرر باللغة االنجليزية فقط

MPA 651/MPA651E/651EE Project Management: (1 credit) 

The course focuses on opportunities and challenges of capacity building in the public sector, 

continuous learning and its role in capacity building for staff, identifying needs and planning 

government projects. Also the impact of training and capacity development measure in the case of 

the public sector; budgeting, and funding and implementing government projects; and attributes 

and features of the successful government project manager. 
 

MPA 651/MPA651E/651EE   :ساعة معتمدة( إدارة املشاريع(  

 بناء في ودورها املستمر  التعلم وعملية العام، القطاع في القدرات بناء تواجه التي والتحديات الفرص على املقرر  هذا يركز 

 القدرات وقياس التدريب أثر  بقياس املقرر  هذا يهتم كما. الحكومة ملشاريع والتخطيط االحتياجات وتحديد العاملين، قدرات

 الناجح الحكومي املشروع مدير  وسمات املشاريع؛ تنفيذ في والحوكمة والتمويل وامليزانية العام؛ القطاع حالة في وتنميتها

 . وصفاته

 

MPA 652/ 652E/652EE Quality Management and Organizational Performance: (1 credit) 

 The course prepares students with strategies to evaluate organizational performance and use 

modern management techniques to produce quality service outcomes. It includes topics such as 

Total Quality Management, strategic management of quality, government standards for quality 

and quality enhancement, and tools for quality improvement and evaluation. The course may also 

be taken by non-degree seeking students.  
 

652EE 652E/MPA 652/MPA ساعة معتمدة( :إدارة الجودة واألداء التنظيمي( 

 لتحقيق الحديثة اإلدارة أساليب واستخدام التنظيمي األداء وتقييم والتنظيم للتخطيط الطلبة بإعداد املقرر  يقوم 

 ومعايير  للجودة اإلستراتيجية واإلدارة الشاملة، الجودة إدارة مثل مواضيع املقرر  ويشمل. الخدمة عالية لجودة مستويات

  مها.املتبعة في تحسينها وتقيي واألدوات وتحسينها، الجودة الحكومية

MPA 655/655E/655EE National Development and Good Governance: (1 credit) 

This course covers Governance and its place in traditional public administration and new public 

management schools, the role of the public sector vis-à-vis other actors in the new governance 

model, and the role of government in economic and national growth and development. The course 

may also be taken by non-degree seeking students.  
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655E/655EE655/MPA  ساعة معتمدة(التنمية الوطنية والحوكمة الرشيدة( : 

تشمل الحوكمة ومكانتها في اإلدارة العامة التقليدية ومدارس اإلدارة العامة الجديدة، ودور  يطرح املواضيع التي املقرر  هذا 

التنموي القطاع العام تجاه الجهات الفاعلة األخرى في نموذج الحوكمة الجديد، ودور الحكومة في النمو االقتصادي و 

 الوطني. 

MPA 656/656E/656EE Transformational Leadership: (1 credit) 

Materials covered in this course include negotiations and employee motivation, management of 

change, strategies to avert resistance to change, public relations and management of inter-

organizational and intra-organizational relations, conflict management and crisis management. 

The course may also be taken by non-degree seeking students. 

 

656E/656EE/ 656MPA (معتمدة: )ساعة القيادة التحويلية 

تجنب مقاومة التغيير،  واستراتيجياتوتحفيز املوظفين، وإدارة التغيير،  املفاوضاتمثل  مواضيعيتضمن هذا املقرر 

 ، وإدارة الصراع وإدارة األزمات. نفسها والعالقات العامة وإدارة العالقات املشتركة بين املنظمات وداخل املنظمة

MPA 657/657E/657EE Budget Management Skills: (1 credit) 

 

The course includes a wide array of budgeting and financial management strategies which include 

but are not limited to: performance budgeting, zero-based budgeting, program budgeting, 

preparation of a public sector budget, new budgeting tools and strategies, and budget monitoring 

and balancing.  
 

657EE/ MPA657 /657E :ساعة معتمدة( مهارات إدارة املوازنات( 

، على سبيل املثال ال تشمل والتي ،لها املالية واإلدارة امليزانيةإدارة  إستراتيجيات من واسعة مجموعة املقرر  يتضمن

 إعداد وأدوات العام، القطاع ميزانية وإعداد امليزانيات، برنامج ووضع الصفرية، امليزانية وإعداد األداء موازنةالحصر،

  .واملوازنة امليزانية ورصد واإلستراتيجيات، الجديدة امليزانية

MPA 658/658E/658EE Strategic Management of Media Relations: (1 credit)  

The course discusses the strategic roles of communications and media relations that aim to improve 

the image about the organization and support covers materials like understanding the 

communications process, understanding strategic communications principles, establishing the 

goals for a communications program, implementing the principles of persuasion, and reaching 

target audiences from a public service perspective.   
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658E/658EE658/MPA  ساعة معتمدة(اإلدارة االستراتيجية للعالقات مع وسائل اإلعالم( : 

لتحسين الصورة  يناقش هذا املقرر إلى الدور االستراتيجي الذي تلعبه لالتصاالت والعالقة مع وسائل اإلعالم املختلفة

وضع أهداف برنامج االتصاالت الذهنية للمنظمة، ودعم الشركات والعالقات مع أصحاب املصلحة. ثم يلي ذلك التركيز على 

 اإلقناع والوصول إلى الجمهور املستهدف من منظور الخدمة العامة.  أسس وتطبيق

MPA 659/659E/659EE Strategic Communication Skills: (1 credit) 

The focus of this course is on enhancing presentation skills and public speaking skills among 

participants. The instructor will use hands-on tools and coaching methods to deliver the contents 

of this course.  
 

659/659E/659EE MPA ساعة معتمدة( :االستراتيجية االتصال مهارات( 

أدوات التدريب العملي وأساليبه  أستاذ املقرر لمشاركين. يستخدم لالخطابة و تعزيز مهارات العرض  على املقرر هذا  يركز 

 لتقديم محتوياته. 

 

MPA 660/660E/660EE Strategic Economic development: (1 credit) 

The course offers an understanding of economic development and redevelopment principles and 

revitalization strategies including people-based and place-based approaches. It also explores the 

role of government, community, non-governmental organizations, private sector, universities and 

small businesses in economic development and neighborhood revitalization.  
 

 

 

660E/660EE660/MPA  ساعة معتمدة(استراتيجية التنمية االقتصادية( : 

املقرر على فهم مبادئ التنمية وإعادة البناء وإستراتيجيات التنشيط االقتصادي بما في ذلك املقاربات املستندة هذا يساعد  

األفراد. ويستكشف أيًضا دور الحكومة واملجتمع املحلي واملنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجامعات و إلى املكان 

 والشركات الصغيرة في التنمية االقتصادية. 

MPA 661/661E/661EE Strategic Planning: (1 credit) 

 

 The courses prepares students with tools of strategic management including strategies to evaluate 

assets, challenges, and opportunities. The course also prepares students with skills to develop 

strategic plans including the development of S.M.A.R.T. measures to evaluate the success, and 

modify strategic plans.  
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MPA 661/661E/661EE ساعة معتمدة( :التخطيط االستراتيجي( 

تقييم األصول والتحديات والفرص. كما يزود  استراتيجياتاملقرر الطلبة بأدوات اإلدارة اإلستراتيجية بما في ذلك  يزود

لتقييم النجاح، وتعديل  مقاييسك S.M.A.R.Tالطلبة باملهارات الالزمة لتطوير الخطط اإلستراتيجية بما في ذلك تطوير 

 . عند الحاجة االستراتيجيةالخطط 

 

MPA 662/662E/662EE Legal Issues in Administration: (1 credit) 

 

The course addresses legislative matters and processes, administrative law issues, regulatory 

processes and their relation to law, legal accountability and administrative legal disciplinary issues.  

 

MPA662/662E/662EEساعة معتمدة() األسس القانونية في اإلدارة( 

والعمليات التشريعية وقضايا القانون اإلداري والعمليات التنظيمية وعالقتها بالقانون  املسائل هذا املقرر  تناول ي

 واملساءلة القانونية والقضايا التأديبية القانونية اإلدارية. 

(1 credit) MPA663/663E/663EE Client Relationship Management: 

The course emphasizes how to build a long-term winning relationship with the clients. It covers 

topics such as a customer-centered/focused organization, how to build a customer database/ 

profile, developing a winning customer service strategy, acquiring customers & retaining them. 

 

3E/663EEMPA 663/66 ساعة معتمدة( :إدارة العالقات مع العمالء( 

 املتعلقة اإلستراتيجيات تصميم املقرر  يتضمن. العمالء مع وإدارتها العالقات تنمية بأدوات الطلبة هذا املقرر  يزود 

 .رضاهم وتحقيق معهم التواصل على والعمل لهم، بيانات قاعدة إنشاء وكيفية العمالء، من املختلفة األنواع مع بالعالقات

MPA 664/664E/664EE Client Service Management: (1 credit) 

The course is designed to prepare the students with tools and techniques that can be used in the 

customer service management in order to become elite in this service. In addition, it covers many 

subjects on how to build an organization with customer service focus. It teaches the students on 

the customer service process, customer service levels and how to deal with different customers 

and lastly to measure their satisfaction.  

MPA 664/664E/664EE )إدارة خدمة العمالء: )ساعة معتمدة 
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 بكيفية متعلقة موضوعات ويقدم الخدمة، هذه تقديم في والتميز  العمالء خدمة بإدارة متعلقة قضايا املقرر  يطرح هذا

 ووسائل العمالء من املختلفة األنماط مع التعامل وكيفية العمالء، خدمة ومراحل العمالء، باحتياجات موجهة منظمة بناء

 .رضاهم قياس

 

 

MPA 665/665E/665EE Managing Work Stress and Conflicts: (1 credit) 

 This course is designed for managers to encourage collaborative problem solving and gain 

consensus, diagnose conflict on your team and Identify your anger triggers and remain poised in 

conflict situations. It covers topics such as what is work stress and its antecedents, types of work 

stress, how to create an atmosphere that supports good working conditions Not to mention how 

to  develop strategies for managing stress with peers, strategies to resolve conflicts and focus your 

energies to be more productive. 

 

665EE/ 665E665/MPA  :ساعة معتمدة( إدارة ضغوط العمل والنزاعات( 

ن املديرين املقرر  هذا تصميم تم
ّ
 املقرر  ويتناول . تعاوني وبشكل التنظيمي بالنزاع الصلة ذات العمل مشكالت حل من ليمك

 ضغوط موضوع املقرر  يتناول  كما. لظهوره املحّفزة والظروف ودوافعه أسبابه على والتعرف وتشخيصه التنظيمي النزاع فهم

 أـيضا املقرر  ويعرض. حدوثه من تقلل مناسبة تنظيمية بيئة خلق وكيفية فيها، ينشأ التي والظروف وأنواعه العمل

 فيها الجميع ينصرف سليمة عمل بيئة خلق أجل من التنظيمية النزاعات وحل العمل، زمالء مع التوتر  إدارة استراتيجيات

 .انتاجيتهم وزيادة طاقاتهم تكريس الى

 

 

MPA 666/666E/666EE Institutional Performance and Employees Appraisal:  

(1 credit) 

This course is designed to prepare mangers to understand the Performance appraisal process which 

is viewed as a system of highly interactive processes that involve personnel at all levels of the 

organization. The course covers topics such as job expectations, writing job descriptions, selecting 

relevant appraisal criteria, developing assessment tools and procedures, and collecting interpreting, 

and reporting results. 

666E/666EE666/MPA   ساعة معتمدة(والتقييمتقييم األداء املؤسس ي( : 
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حيث العمليات التفاعلية ب غنيلفهم عملية تقييم األداء التي ينظر إليها على أنها نظام  املديرينتصميم هذا املقرر إلعداد  تم

توقعات العمل وكتابة وصف الوظائف، واختيار  مثل. ويغطي املقرر موضوعات االداريةمستوياتهم جميع بتشمل املوظفين 

 تفسير وتقديم التقارير الخاصة بالنتائج. و معايير تقييم أداء العاملين ذات الصلة، وتطوير أدوات وإجراءات التقييم، وجمع 

MPA 667/667E/EE Information Technology in Management: (1 credit) 

Demand is high for graduates with exceptional IT management skills who can solve problems, 

manage projects and apply their expertise in a technological environment. This course is 

designed to educate and develop managers to effectively manage the planning, design, selection, 

implementation, use and administration of emerging and converging information and 

communications technologies. It is also designed to equip graduates with key skills in technical 

aspects of computing such as networking, programming and databases along with key project 

management skills. The course will take students from the core technical aspects of information 

technology and progress up through the managerial and strategic organizational aspects and 

directions.  

EE7E/66766667/MPA  ساعة معتمدة(تكنولوجيا املعلومات في اإلدارة( : 

 متميزة قدرات لديهم وممن املعلومات تقنية بمجال استثنائية بمهارات يتمتعون  الذين الخريجينطلب متزايد على  هناك

 وتطوير  تنمية بهدف املقرر  هذا تصميم تم فقد لذا،. بمجالها خبراتهم وتوظيف مشاريعها، وإدارة مشكالتها حل على

 املعلومات بتكنولوجيا املتعلقة األنشطة وتنفيذ واختيار  وتصميم تخطيط لعمليات الفاعلة اإلدارة في املديرين مهارات

 بالجوانب عالقة له فيما األساسية باملهارات الطلبة لتزويد املقرر  تصميم تم كما. واستخداماتها االدارية واالتصاالت

 املقرر  ينتقل. املشاريع إلدارة األساسية املهارات إلى باإلضافة البيانات وقواعد والبرمجة الشبكات مثل للحوسبة التقنية

 االستراتيجية الجوانب على التركيز  الى واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا الفنية األساسية القواعد على التركيز  من تدريجيا

. األنشطة هذه إلدارة والتنظيمية  

 

MPA 669/669E/669EE Introduction to Economic Thinking: (1 credit) 

 Economic thinking enables to approach managerial decision problems in a systematic and 

consistent way by recognizing trade-offs, incentives that motivate decision makers, and their 

strategic interactions. The purpose of this course is to introduce basic economic concepts of 

practical value in business life, to provide an internally consistent conceptual framework for 

thinking about the interaction between the firm and the market and to give a social welfare 

perspective to market economy  

669/669E/669EEMPA  ساعة معتمدة(مقدمة في الفكر االقتصادي( : 

ن
ّ
بتبادل  االعتراف خالل من ومتسقة منتظمة بطريقة اإلدارية القرارات مشاكل مع التعامل من االقتصادي التفكير  يمك

 اقتصادية مفاهيم تقديم هو  املقرر  هذا من والغرض. للتفاعل استراتيجيا معها القرار  صناع تدفع التي والحوافز  املنافع
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 املنظمة والسوق  بين التفاعل في للتفكير  داخلًيا متسق مفاهيمي إطار  وتوفير  العمل، حياة في عملية قيمة ذات أساسية

 .السوق  القتصاد االجتماعي الرفاه منظور  وإعطاء

 

MPA 670/670E/670EE credit) 1( :Diversity Management 

This course provides an in-depth exploration of diversity influences in organizations. Includes stereotypes 

and other blocks to equal treatment and the impact of increasing diversity on organizational objectives, 

selection and staffing, and career expectations, This course focuses on identifying cultural values as expressed 

in diversity issues, including the impact on and relationship to economic systems, identify systems and 

processes that effectively manage diversity in the workplace including recruiting, selecting, training and 

managing the performance of diverse groups of individuals. 

 

670/670E/ 670EEMPA ساعة معتمدة(إدارة التنوع( : 

النمطية التي تحد من  املنظمات. تشمل القوالب النمطية وغير بيئة يوفر هذا املقرر استكشافا متعمقا لتأثيرات التنوع في 

االختيار والتوظيف والتوقعات الوظيفية. يركز هذا عمليات وتأثير التنوع املتزايد على األهداف التنظيمية و  القرص املتساوية

النظم االقتصادية والعالقة معها،  ىتحديد القيم الثقافية املعرب عنها في قضايا التنوع، بما في ذلك التأثير عل على املقرر 

اختيار وتدريب وأداره أداء التوظيف و ديد النظم والعمليات التي تدير التنوع في مكان العمل بفعالية بما في ذلك وتح

 .املجموعات املتنوعة من االفراد

 

MPP 671/671E/671EE Issues in Public Policy: (3 Credits) 

 

 This course presents techniques for information collection and various analytical methods that can 

be used in conducting research and policy analysis.  It will expose students to the approaches and 

tools needed to carry out an analysis of policy issues, including the development of alternative 

courses of action, stakeholder management, and implementation issues.  
 

MPP 671/671E/671EE ثالث ساعات معتمدة(قضايا في السياسات العامة( : 

التي يمكن استخدامها في إجراء البحوث وتحليل و  تحليلهالجمع املعلومات وطرق  املختلفة تقنياتللهذا املقرر  يعرض

قضايا السياسات بما في ذلك تطوير مسارات لالسياسات. ويركز املقرر على مناقشة املناهج واألدوات الالزمة إلجراء تحليل 

 وقضايا التنفيذ.  العالقةبديلة للعمل وإدارة العالقات مع أصحاب 
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MPA 673/673E/673EE Directed Readings: (3 Credits) 

Individual conferences; supervised readings; reports on personal investigations and similar 

undertakings. Prerequisites: Completion of compulsory courses in public administration is 

expected. Consent of faculty sponsor and Program Director.  
 

673EEMPA 673/673E/ ثالث ساعات معتمدة(قراءات موجهة( : 

ف بها تتضمن التقارير التحقيقية وما شابه ذلك من القرارات و  ، اشرافه تحتيتم اقتراحها للطالب و  قراءاتوهي  
ّ
التي ُيكل

: إكمال املقررات اإللزامية في اإلدارة العامة، وموافقة عضو لهذا املقرر  املشرف. املتطلب السابق من قبل أستاذهالطالب 

 ومدير البرنامج.  املقترح لإلشرافهيئة التدريس 

MPA 674/674E/674 EE Directed Research: (3 Credits) 

An individualized research project and report which, if feasible, should include field work with a 

public organization. Prerequisites: Completion of required courses in public administration is 

expected. Consent of faculty sponsor and Program Director.  
 

MPA 674/674E/674EE ثالث ساعات معتمدة(بحث موجه( : 

 ميدانًيا مع منظمة عامة. املتطلب مشروع هو 
ً

إكمال  السابق لهذا املقرر: بحث فردي وتقرير يقدمه الطالب، ويتضمن عمال

 املقررات اإللزامية في اإلدارة العامة، موافقة عضو هيئة التدريس املكلف ومدير البرنامج. 

MPA 676/676E/676EE Study Abroad: (3 Credits) 

This course is based on a study abroad experience where students can focus on multiple issues 

facing other nations. The focus of this course should be on comparative analysis between the study 

abroad site and one or more countries in the Middle East. 
 

676/676E/67EEEMPA  ثالث ساعات معتمدة(الدراسة بالخارج( : 

املقرر مبني على أساس اكتساب الخبرات من خالل الدراسة بالخارج، إذ يركز الطالب فيه على موضوعات متعددة  هذا 

تواجه األمم األخرى. ويركز هذا املقرر أساًسا على إجراء التحليل املقارن بين الدولة التي تقع بها الدراسة بالخارج وواحدة 

 أو أكثر من دول الشرق األوسط. 

MPA 677/677E/677EE Security management: (3 credits) 

This course introduces students to concepts, tools and practices in the Security Management. The 

course provides the student with the basic concepts of security management, its role in achieving 

national security and its relationship with the elements of power of the state, the way of 

formulating security strategies and how to read security indicators. The course focuses on topics 
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specializing in security management such as environmental security, cyber security and human 

security.  

MPA 677/677E/677EE ساعات معتمدة( 3) :اإلدارة األمنية  

املفاهيم األساسية لإلدارة  ويتضمن املقرر اإلدارة األمنية.  مجال في واملمارسات واألدوات املفاهيم للطالبهذا املقرر  يقدم

األمنية ودورها في تحقيق األمن الوطني وعالقتها بعناصر قوة الدولة، وأسلوب صياغة االستراتيجيات األمنية وكيفية قراءة 

املؤشرات األمنية. ويركز املقرر على موضوعات متخصصة في اإلدارة األمنية مثل األمن البيئي، واألمن اإلليكتروني، واألمن 

 بشري. ال

 

 

: MPA 678/ 678E/ 678EE Regional and international conflicts resolutions 

(3 credits) 

The course covers basic concepts in conflict resolution: e.g. conflict, war, conflict prevention, 

conflict resolution, peace process, peace agreement, reconciliation, and peacebuilding. Key 

issues concern peacemaking during armed conflicts, mediation, ceasefires, the crafting of peace 

accords, the role of third party and international organizations. The course furthermore addresses 

areas such as the role of peacekeepers and civil society, security guarantees, economic 

development, and war crimes.  

 

 MPA 678/ 678E/ 678EE قرارات النزاعات اإلقليمية والدولية )3 ساعات معتمدة(

 ةاملقرر املفاهيم األساسية في حل النزاعات: مثل الصراع، والحرب، ومنع نشوب الصراعات، وحل النزاعات، وعملي يغطي

السالم، واتفاق السالم، واملصالحة، وبناء السالم. وتتعلق القضايا الرئيسية بصنع السالم خالل النزاعات املسلحة، 

لم، ودور الطرف الثالث واملنظمات الدولية. ويتناول املقرر أيضا والوساطة، ووقف إطالق النار، وصياغة اتفاقات الس

  .الحرب وجرائم االقتصادية، والتنمية األمنية، والضمانات املدني، واملجتمع السالم حفظةمجاالت مثل دور 

 

(3 credits): PA 679/679E/679EE Information systems securityM 

This course introduces the concepts and issues related to securing information systems and the 

development of policies to implement information security controls. Topics include the historical 

view of networking and security, security issues, trends, security resources, and the role of 

policy, people, and processes in information security. Upon completion, students should be able 
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to identify information security risks, create an information security policy, and identify 

processes to implement and enforce policy.  

PA 679/679E/679EEM  :ساعات معتمدة( 3)أنظمة املعلومات األمنية 

تطبيق التي من شأنها تأطير و والقضايا املتعلقة بتأمين نظم املعلومات وتطوير السياسات  املفاهيم املقرر هذا  يقدم

، والتطورات بهذا املجالضوابط أمن املعلومات. وتشمل املوضوعات العرض التاريخي للشبكات واألمن، قضايا األمن، 

الطلبة قادرين  سيكون موارد األمن، دور السياسة واألشخاص والعمليات في أمن املعلومات. عند االنتهاء من هذا املقرر، 

 سياسة. هذه الء سياسة أمن املعلومات، وتحديد العمليات لتنفيذ وتطبيق على تحديد مخاطر أمن املعلومات، وإنشا

 

 

 

 


