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  توصیف مقرر دراسينموذج 

  إدارة الموارد البشریة  :قـسم  إدارة األعمال  كلیـة

  BAFB306  رمز المقرر  األعمال الدولیة  المقرر اسم

  3  الساعات المعتمدة
  BAFB201  المتطلب السابق

  مستوى المقرر
  ابعثالث والرال المستویین -ةالسنة الثانی

    عملي  3  الساعات الفعلیة

 

  )المعرفة والقدرة المستهدف دعمها لدى الطالب في موضوعات المقرر( أهداف المقرر

مع  وعالقتها باالقتصاد الدولي التاریخي الدولیة وتطورها األعمال ساسیاتبأ بلاالط تعریف إلىیرمي المقرر 

تنظیم وادارة التركیز على التجارة الخارجیة واالستثمارات الدولیة والمؤسسات ثنائیة ومتعددة األطراف المعنیة ب

 االقتصادیة، البیئة تغیرات؛ یهدف المقرر إلى وضع الطالب بصورة العالقات الدولیة في نطاق األعمال

 تحدید المقرر ویشمل؛ أعمالهاوتمارس من خاللها  الدولیة تولدها المؤسسات التيالعالمیة  والثقافیة والسیاسیة،

   .التي تواجهها التحدیات هملتصدي ألاو  معها التعامل الدولیة الشركات على ینبغي التيالموارد البشریة  مشكالت

  )الموضوعات األساسیة(وصف المقرر 

 ؛ وانتشرت في مختلفعقود ةأربعحوالي  ا منذوبدأ االهتمام به ؛نسبیاً  ةحدیثمن الحقول العلمیة الاألعمال الدولیة أصبحت 

 .إدارة األعمال خاصة في مناهجعامة و الجامعات 

وارتبط ذلك بمفهوم العولمة . ، یمكن إدراك أن األعمال المقصودة هي تلك التي تتخطى الدول والحدود”الدولیة“من تعبیر  انطالقاً 

 .الذي غّیر مفاهیم العالقات اإلقتصادیة السائدة وأضفى إلیها مفاهیم جدیدة لم تكن مألوفة من قبل

واالتصاالت والمعلومات، الدور األهم واألساس في انتشار األعمال على  كان للثورة التقانیة، وخاصة تلك المرتبطة بالمعلوماتیة

أضف إلى ذلك المؤسسات متعددة الجنسیة، التي كانت لها الذراع الطولى في توسع وانتشار أنشطة التجارة . النطاق الكوني

  .الخارجیة واالستثمارات األجنبیة بأشكالها المختلفة

  )ات المطبقة خالل تدریس هذا المقرراآللی(طریقة التدریس والتدریب 

  العمل الجماعي  المحاضرات العلمیة √

  )من الطالب( التفاعل والمشاركة اإلیجابیة  √  أو التفاعلیة/ عروض الوسائط المتعددة √

  عروض تقدیمیة من قبل الطالب √  أو برمجة/ تطبیقات برامج حاسوبیة  

 مكاتب مهنیة/ موقع انشاء/ مشاریع: زیارة میدانیة   إعداد بحوث معمقة  

     حلقات النقاش √
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  )المفترض اكتسابها أو تدعیمها لدى الطالب(  المعارف والمهارات والمخرجات التعلیمیة

 العممل ضمن فریق √ المعرفة والفهم لموضوعات المقرر √

  التعبیر عن الذات واآلراءالمشاركة الفاعلة، و  √  القدرة على تطبیق المعرفة المكتسبة على حاالت أخرى √

  إعداد التقاریر المیدانیة   االبداعي/ النقدي: التفكیر √

  معرفة كیفیة الحصول على المعلومات   القدرة على التحلیل والدراسة √

 أخالقیات/ ممارسة: العمل المهني   إعدادًا وكتابة: القدرة البحثیة  

 الكتاب المرجعي للمقرر

 /International Business: The Challenge of Global Competition, Ball/ Geringer/ Minor  المرجع المعتمد
McNett, McRraw-Hill/Irvin, Twelfth Edition 

 International Management: Culture, Strategy, and Behavior Luthans, F. and J.P. Doh -  ةجع اإلضافیاالمر 

7th Edition, 2009 
- Multinational Firms: The Global-Local Dilemma , John H. Dunning; Jean-Louis 
Mucchielli. Routledge, 2001 

  وتوزیع تدریس مواضیعه مفردات المنهاج

     المقرر  محتوى
 )ما ھي المواضیع التي سیتم تدریسھا في المقرر؟( 

 الموضوع

  ماھیة األعمال الدولیة

  ت الخارجیة المباشرةالتجارة الدولیة واالستثمارا

  التسویق الدولي عولمة األسواق و

  البنى التنظیمیة لألعمال الدولیة

  توزیع المحاضرات
  )تواریخ تدریس المواضیع المحددة في البند السابق( 

  
  

  األسبوع
 

  الموضوع
 

الصفحات 
المقررة من 

في حال (  الكتاب
  )وجوده

   طبیعة األعمال الدولیة وماھیتھا  1

   ظریات التجارة الخارجیةن  2

   مؤشرات التجارة العالمیة  3

   الصادرات والواردات وتنظیم القیود التجاریة  4

   نظریات اإلستثمار الخارجي  5

   ومنافعھ ومساوئھ اتجاھات اإلستثمار األجنبي المباشر  6

   عولمة األسواق  7

   الملكیة الفكریة والقوى القانونیة األخرى  8

   سویق الدوليالت  9

   البنى التنظیمیة لألعمال الدولیة  10

   مراجعة  11

   مراجعة  12
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  تقییم الطالب  

  توزیع الدرجات

 

    30                االختبارات السریعة      

                             الوظائف

  االمتحان العملي  

             ) یرجى التحدید(غیرها 

          رجة األعمال الفصلیة          مجموع د

  70  االختبار النهائي الفصلي
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