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2الساعات المعتمدة
إدارة الموارد البشریةالمتطلب السابق
4مستوى المقرر

-عمليالساعات الفعلیة

أهداف المقرر 
تعریف الطالب باإلدارة الدولیة وعالقتها باألعمال الدولیة-
تزوید الطالب بالمفاهیم الرئیسیة والنظریات والمؤشرات في اإلدارة الدولیة-
تعریـــف الطــالب بمختلـــف الممارســات اإلداریــة والمهـــارات واألســـالیب وتطبیقاتهـــا فــي العملیـــات علــى األصــعدة المحلیــة والعالمیــة-

للشركات
تعزیـــز مهـــارات الطــالب فــي التحلیــل والتخـــاطب والتـــأقلم مــع الثقافـــات المختلفــة، وتهیئتـــه لممارســة وظیفـــة إداریـــة دولیــة أو القیــام-

بأعمال على النطاق العالمي.

توصف المقرر 
یعد المقرر مدخًال في مجال اإلدارة الدولیة من خالل دراسة التأثیر الثقافي والمنظومات السیاسیة والقانونیة والشروط التنافسیة.•
ویتفحص كیفیة تأثیر هذه القوى البیئیة االجمالیة على عملیة التخطیط االستراتیجي للمؤسسات. •
یرتكز المقرر على الخبرات التي اكتسبتها الشركات الصغیرة والكبیرة الدولیة لمختلف القطاعات والمناطق في العالم في ضوء•

أعمالها. الشركاتهذهالتغیرات الحاصلة في البیئة االقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة التي تمارس فیها
یلقي الضوء على مختلف الممارسات اإلداریة والمهارات واألسالیب وتطبیقاتها في العملیات على األصعدة المحلیة والعالمیة•

للشركات
الثقافي،واطارهاالتاریخي،وتطورهاالدولیة،اإلدارةبأساسیاتالمتعلقةالموضوعاتمنمجموعةالمقررهذایتضمن•

التغیرات الحاصلة في البیئة االقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة التي تمارس فیها الشركاتالدولیة، و والقیادةالتنظیمیة،ومعماریتها
زالدولیة أعمالها. دارةالدولیة،والمالیةالدولي،واإلمدادالدولي،والتسویقالدولیة، البشریةعلى إدارة المواردویرّك ٕ الحاضناتوا

....الدولیة
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طریقة التدریس والتدریب
المحاضرات العلمیةالعمل الجماعي
عروض الوسائط المتعددة/ أو التفاعلیة(من الطالب ) التفاعل والمشاركة اإلیجابیة
تطبیقات برامج حاسوبیة / أو برمجةعروض تقدیمیة من قبل الطالب
زیارة میدانیة: مشاریع/ موقع انشاء/ مكاتب مهنیةإعداد بحوث معمقة
حلقات النقاش

المعارف والمهارات والمخرجات التعلیمیة
المعرفة والفهم لموضوعات المقررالعممل ضمن فریق
القدرة على تطبیق المعرفة المكتسبة على حاالت أخرىالمشاركة الفاعلة، والتعبیر عن الذات واآلراء
التفكیر: النقدي/ االبداعيإعداد التقاریر المیدانیة
القدرة على التحلیل والدراسةمعرفة كیفیة الحصول على المعلومات
العمل المهني: ممارسة/ أخالقیاتالقدرة البحثیة: إعدادًا وكتابة

الكتاب المرجعي للمقرر
,Luthans, F. and J.P. Dohالمرجع المعتمد International Management: Culture,

Strategy, and Behavior, 7th Edition, 2009

مفردات المنهاج 

محتوى المقرر 

الموضوع

الفصل األول: العولمة والترابط الدولي
الفصل الثاني: البیئة اإلقتصادیة والسیاسیة والقانونیة والتقانیة

الفصل الثالث: معاني وأبعاد الثقافة
الفصل الرابع: اإلدارة عبر الثقافات

الفصل الخامس: الثقافات التنظیمیة والتنوع
الفصل السادس: إعداد اإلستراتیجیة وتنفیذھا

الفصل السابع: استراتیجیات الدخول والبنى التنظیمیة
: إدارة المخاطر السیاسیة وعالقات الدول والتحالفاتثامنالفصل ال

توزیع تدریس مواضیع المنهاج
الموضوعاألسبوعتوزیع المحاضرات

العولمة والترابط الدولي1
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البیئة اإلقتصادیة والسیاسیة والقانونیة والتقانیة2
معاني وأبعاد الثقافة3
دراسة حالة4
مراجعة عامة واختبار أول5
اإلدارة عبر الثقافات6
الثقافات التنظیمیة والتنوع7
إعداد اإلستراتیجیة وتنفیذھا8
دراسة حالة9

مراجعة عامة واختبار ثاني10
استراتیجیات الدخول والبنى التنظیمیة11
إدارة المخاطر السیاسیة وعالقات الدول والتحالفات12
حلقة نقاش13
حلقة نقاش14
امتحان نھائي15
امتحان نھائي16

تقییم الطالب  

توزیع الدرجات

الدرجة
30االختبارات السریعة      

-الوظائف
-االمتحان العملي  

-غیرها      
30مجموع درجة األعمال الفصلیة

70االختبار النهائي الفصلي
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