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Course Syllabus 

 0330441: رمز المادة الـمــــادة:   إدارة األعمال الدولية

 0330110والمرافقة:   المتطلبات السابقة أو/ مستوى المادة: الرابعة

 3الساعات المعتمدة:    موعد المحاضرة:  

 

   عضو هيئة التدريس   

 رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم
الساعات 

 المكتبية
 البريد اإللكتروني

     

 

 :وصف المادة

ستراتيجية التي تتالئم مع  ببيةعة امعمعال االعمال في البيئة الدولية ، وكيفية اختيار اإل  يتناول المساق مفهوم  إدارة

الدولية وأثر المخعابر الدوليعة ع عد أدائهعا ثعم كيع  يممع  إاامعة تسالفعاج اسعتراتيجية دوليعة فعي اعض لةبعة التفعاو  

  الدولية ، والتسدياج التي تواجه االدارة الدولية المستقب ية . 

 :أهداف المادة

  معرفة بيئة األعمال العالمية والدولية 

 عرفة اإلستثمار في التجارة الدولية م 

  مكونات النظام المالي الدولي لألعمال 

  ادارة األعمال الدولية 

 مكونات المادة: 

: الةبععاد، ، سععمير و  ععامم ، جمععال ة  االدارة الدوليععة ة  عمععاق : جامةععة القععد  المفتو ععة ، الكتببب المقببررة.  1

2007 . 

 مناظرات ... الخ محاضرات، مناقشات، أساليب تدريس المادة:

 

 

 



  Learning outcomesنتائج التعلم 

 

  Knowledge and understanding.  المةرفة والفهم  1

إثراء القدراج المةرفية ل طالب م   يث المةرفة والمهاراج امساسية ل مادة ، بسيث يموق الطالب اادراة ع د 

 التةبير ع  المفاهيم امساسية ل مساق  .

   Cognitive skillsراك ومساكاة امفمار  . مهاراج اإلد2

إكساب الطالب مهاراج القدرة ع د اإلستنتاج والتس يض والربط بعي  السقعائو والمة ومعاج النةريعة التعي درسعها 

 والجامب التطبيقي ل مساق . 

 ( Communication skills. مهاراج االتصال والتواصض امكاديمي )م  المصادر وامشخاص 3

لطالب اعادراة ع عد الوصعول العد المة ومعة المط وبعة والسصعول ع يهعا مع  بطعوق المتعب والمراجع  أق يموق ا

 المخت فة ، وكذلك م  امشخاص . 

 مهاراج عم ية خاصة بالتخصص والمهنة ذاج الةالاة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

وتطبيو ما  صض ع يه م  مفاهيم ومهاراج فنية ع د أر  الواا  . وأق  أق يموق الطالب اادر ع د إستخدام

 يموق اادراة ع د دراسة وتس يض الساالج الدراسية المخت فة . 

 أدوات التقييــــم:

  تقارير و/أو أبساث اصيرة و/أو مشاري 

 امتساماج اصيرة 

 واجباج 

 تقديم شفو، لألبساث والتقارير 

 امتساماج فص ية ومهائية 

 

 

 يع العالمات على أدوات التقييمتوز

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي  

التقبببببببارير و/أو األبحبببببببا  / الواجببببببببات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 



 األمانة العلمية والتوثيق

 أس وب التوثيو 

  إسناد السقوق الفمرية مصسابها 

  االبتةاد ع  السطو امكاديميPlagiarism  

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

  البيئة العالمية لألعمال  - 

 
 البيئة الدولية لألعمال  -

 
 

  إستراتيجية ادارة األعمال الدولية    - 

  الثقافة الدولية لألعمال    - 

 
 التجارة الدولية واإلستثمار الدولي   -

 
 

  المخاطر الدولية لألعمال   - 

 
 الموارد البشرية الدولية   -

 
 

  اإلنتاج الدولي لألعمال    - 

  التسويق الدولي لألعمال    - 

  عمال الدولية مالية األ   - 

  النماذج الدولية الناجحة لشركات األعمال الدولية   - 

  التنويع واألعمال الدولية    - 

  التطوير والتغيير الدولي لألعمال    - 

 مناقشة األبحا  والمقاالت العلمية التحديات التي تواجه األعمال الدولية    - 

   ليةالتحديات التي تواجه االعمال الدو  - 

  حاالت عملية -  

  فتره االمتحان النهائي 

 

 

 حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل كل ساعة تدريس

 



 سياسة الحضور والغياب:

 

% م  الساعاج المقررة ل مادة بدوق عذر مرضي أو اهر، يقب ه عميد 15ال يسمح ل طالب بالتغيب أكثر م  

رتب اعتبار الطالب منسسباً م  المادة في  الة ابول الةميد ل ةذر، بينما يمن  م  التقدم لالمتساق الم ية إذ يت

 النهائي وتموق عالمته في المادة صفراً في  الة عدم ابول الةميد ل ةذر المرضي أو القهر،.

 

 المراجع العلمية للمادة      

           المتـــــــــــب . أ
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عبععد السععالم ، أبععو تسععو ، إدارة امعمععال الدوليععة : القععاهرة : الععدار الجامةيععة ل نشععر ،   .2

2001  . 

3. Hill, Charles w, Global Business Today , New yourk ; Mc Graw-

Hill ,2004 

4.  Wild  and Wild and Han ,International Business, New Jersy ; 

person prentice Hall ,2006         

 

 الدورياج الة مية . ب

1. http://search.epnet.com (EBSCO through the university library)  

 

 

 

  Websitesالمواا  اإللمترومية   . ج

http://www.international-business-center.com/  
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