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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

َك ََل ِعْلَم َلَنا ِإَلا َماأنَقاُلوا ُسْبحَ   } 
 

َت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ أنَك أنَعلاْمَتَنا  }   
    العظيمصدق اهلل                 

                                                        

 32) :البقرة                                                                                 (
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 إل  الّجما  وتقديري البالغ شكري أقدمُ  كما المتواضعة  الرسالةِ  هذه جازأن عل  نيناأع الذي وتعال  ,
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 سددوا  الرسددالة  جددازنا فددي أسدد م مددن لكدد  والتقدددير الشددكر بخددال  أتقدددم وأخيددرا    وندده معددياعلدد  تع

 .تس يةت أو دعم  أو توجيه  أو برأي 
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 إهـــــــــداء

لد و  فدي طريدع عملندا ة  شع  شدمعأ من إل   ج دده حصديلةَ   عطدأو  يمدن وقد  علد  تعليمد ا 

 .هاهلل في عمر  أمدا  والدي العزيز.... لي الدرب في سبي  العلم  لينيرَ 
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 .هافي عمر 

والشدددمعة   رفيقدددة دربدددي وشدددريكة حيددداتي إلددد ت عوندددا  لدددي اندددوكشدددلالي انمدددن تحملدددت  إلددد 

 .خية  المضيمة زوجتي اللالية

 .نسرين  نيفين اللاليات  بناتيخا    والرا دا رياحين حياتي في الش   إل 

 .وأخواتي الكرام إل  اخي

  .مسيرتي العلمية عني عل  مواصلةِ ك  من شجّ  إل 

 المتواضعأهدي ثمرة جيدي  إلييم جميع   
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 هزيد المي ير  هالدكتور محمد م م: إشراف

شددركة الالتنظيمددي فددي  األدا العمليددات علدد   ةهندسدد اعدداد أثددر  إلدد  التعددر  الدراسددةهدددفت 

 ال يكد  بندا  )ثلة فدي مالمت العمليات ةهندس اعاد   كما بينت الدراسة أبعاد األردنفي  ا دو الدولية لل

 األدا أبعداد  إلد  إضدافة  (ةالتنظيميد الثقافدة العداملين  تمكدين العليا  اإلدار  ودعم اإللتزام التنظيمي 

 عشوامية عينة ختيارا وتم  األهدا تحقيع  التعلم والنمو  العمليات الداخلية )التنظيمي المتمثلة في 

شدركة الفدي  الوسدط  والددنياو  العليا اتالعاملين في اإلدار  من ستة وسبعين  موظفا (71) من مكونة

واستخدمت الدراسة المن ج الوصفي التحليلي  وتوصلت إل  مجموعة مدن  .األردنفي  ا دو الدولية لل

هندسة العمليات بأبعادها جا ت بدرجة مرتفعة  كما بينت النتامج أن األدا   اعاد النتامج مفادها أن 

وجود أثر ذو دَللة احصدامية التنظيمي بأبعاده جا  بدرجة مرتفعة  أما فيما يتص  بالفرضيات تبين 

  وبينددت التنظيمددي األدا  هندسددة العمليددات بأبعادهددا علدد اعدداد     (0.05)عنددد مسددتوى الدَللددة 

الدوليددة  شددركةال فددي النسددبية األهميددة مددن يا  أو متسدد مقدددارا   تشددك َل أبعدداد هندسددة العمليددات النتددامج أن 

الشددركة  اكتسددابوبنددا   عليدده أوصددت الدراسددة بضددرور   .(0.05) مسددتوى عنددد األردن فدديللدددوا  

 الجدددود   مسدددتوى تحسدددين منطلدددع مدددن  هندسدددة العمليدددات اعددداد ليدددات آل األردنللددددوا  فدددي  ةالدوليددد

 .التنظيمي األدا والمرونة في  اإلبداع  تشجيعو 

 فددي الدوليددة األدويددة شددركة - التنظيمددي األدا  - (ال ندددر )العمليددات هندسددة إعدداد : الرميسددية الكلمدات

 .األردن
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The study aimed to identify the effect of process re-engineering on the organizational 

performance of the International Drug Company in Jordan, and the study also showed 

the dimensions of process re-engineering represented in (rebuilding the organizational 

structure, commitment, and support to senior management, employee empowerment, 

organizational culture), In addition to the organizational performance dimensions 

represented in (internal processes, learning, and growth, achieving goals( and a random 

sample consisting of (76) of employees working in the upper, middle and lower 

departments of the International Drug Company in Jordan was chosen. The study used 

the descriptive-analytical method, and reached a set of results that the process re-

engineering with its combined dimensions came with a high degree, as the results 

showed that the organizational performance with its combined dimensions came with a 

high degree, while in relation to the hypotheses it was found that there was a 

statistically significant effect at the level of significance )0.05) to re-engineering with 

their dimensions on organizational performance, The results showed that the dimensions 

of process re-engineering do not constitute an equal amount of relative importance in 

the International Drug Company in Jordan at the level )0.05). Accordingly, the study 

recommended that the International Drug Company in Jordan should acquire 

mechanisms for process re-engineering, in terms of improving the quality level, and 

encouraging creativity, and flexibility in organizational performance. 

Keywords: Keywords: Process Reengineering - Organizational Performance - 

International Drug Company in Jordan. 


