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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى ✓ متطلب قسم   كلية

    اختياري ✓  إجباري ب.

السنة  : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثامنالمستوى  الرابعة /

 

 إدارة المؤسسات المالية  وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال يوجد    وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

                                                                                                         ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 10 الواجبات 2

 10 المكتبة 3

 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، 
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

الدولية وأخالقيات  االدارة، وكفية ادارة االعمال الدولية وصياغة استراتيجيات  المرتكزات الفكرية إلدارة االعمال الدولية

 االعمال الدولية  وحاضناتادارة االعمال الدولية 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف مقرر ادارة االعمال الدولية الى اكساااب الطالم معلومات وافية حول ادارة االعمال الدولية ودراسااة المفاهيم االساااسااية 

باالمرتكزات الفكرياة المرتبطاة بهاا حياص يصاااااابل لادياه االلماام الكاافي حول كيفياة ادارة المن ماة الادولياة من خالل تعريفاه 

وخصااااااائة إدارة االعمال الدولية ،واخالقياتها ،واطالعه على الهيكظ التن يمي واالطار الثقافي لها، وتمكينه من اسااااااتيعاب 

 طبيعة القيادة الدولية وادراكه بمتطلبات بناء االستراتيجية الدولية وإكسابه مهارات ادارة حاضنات االعمال الدولي

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع @يعرف جميع المصطلحات والمفاهيم والمبادئ والقواعد المرتبطة بمقرر ادارة االعمال الدولية.  1.1

 ،الدوليةخصائة كيانات من مات االعمال، الثقافة وعناصرها وانعكاساتها على االدارة  يحدد 1.2

العوامظ المؤثرة في تصميم وانتقاء الهياكظ التن يمية الدولية ، القيادة الدولية واثرها على 

 العمظ الدولي. @

 2ع

1.3   

1...   

  المهارات 2

ياغة االسااااااتراتيجية الدولية ، منهج االخالقيات في االدارة الدولية . ،  2.1 يشاااااارح منهجية صاااااا

 االعمال الدولية وخصائة كيانات من مات االعمال الدولية . @المرتكزات الفكرية إلدارة 

 1م

بين دوافع ومداخظ صياغة االستراتيجية الدولية ، و استراتيجيات الدخول الى االسواق  يميز 2.2

العالمية واثرها على الهيكظ التن يمي، ونماذج الهياكظ التن يمية الدولية، انواع الحاضنات 

 الدولية. @

 2م

2.3   

2...   

  الكفاءات 3

يتعاااون بكفاااءة في مجموعااات لتنفيااذ عمااظ أو تطبيق معين ويعمااظ بشااااااكااظ مسااااااتقااظ إلنجاااز  3.1

 @تكليفاتال

 1ك

 2ك @ تكليفاتيستخدم التقنيات الحديثة في انجاز ال 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 إلدارة االعمال الدوليةالمرتكزات الفكرية   .1

 6 خصائة إدارة االعمال الدولية  .2

 6 االطار الثقافي إلدارة االعمال الدولية  .3

 3 الهيكظ التن يمي لإلدارة الدولية  .4

 6 القيادة الدولية  .5

 6 صياغة االستراتيجية الدولية و منهجية صياغتها  .6

 6   ادارة حاضنات االعمال الدولية  .7

 6 في االدارة الدوليةمنهج االخالقيات   .8

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كظ من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
يعرف جميع المصااااااطلحااات والمفاااهيم والمبااادئ 

 .المرتبطة بمقرر ادارة االعمال الدوليةوالقواعد 

@ 

 المحاضرات الن رية

 المناقشات

 التعلم االلكتروني

 العصف الذهني
اختبار فصااالي اول تاختبار 

 فصلي ثاني.

 اختبار نهائي
1.2 

خصااااااائة كيانات من مات االعمال، الثقافة  يحدد

وعناصاااااارها وانعكاسااااااااتها على االدارة الدولية. 

العواماااظ المؤثرة في تصااااااميم وانتقااااء الهيااااكاااظ 

التن يميااة الاادوليااة ، القيااادة الاادوليااة واثرهااا على 

 @ .العمظ الدولي

…    
 المهارات 2.0

2.1 

 يشاااارح منهجية صااااياغة االسااااتراتيجية الدولية ،

منهج االخالقيات في االدارة الدولية . ، المرتكزات 

الفكرية إلدارة االعمال الدولية وخصاااااائة كيانات 

 @ . من مات االعمال الدولية
 المحاضرات الن رية

 المناقشات

 التعلم االلكتروني

 العصف الذهني

اختبار فصااالي اول تاختبار 

 فصلي ثاني.

 اختبار نهائي

2.2 

يميز بين دوافع ومداخظ صااااااياغة االسااااااتراتيجية 

الدولية ، و اسااااااتراتيجيات الدخول الى االسااااااواق 

العااالميااة واثرهااا على الهيكااظ التن يمي، ونماااذج 

الهياااكااظ التن يميااة الاادوليااة، انواع الحاااضاااااانااات 

 @ .الدولية

… .    
 لكفاءات 3.0

3.1 
يتعاون بكفاءة في مجموعات لتنفيذ عمظ أو تطبيق 

 @معين ويعمظ بشكظ مستقظ إلنجاز التكليفات

 والحوارالمناقشة 

 تعاونيالتعلم ال
 المالح ة المباشرة

3.2 
 والحوارالمناقشة  @ يستخدم التقنيات الحديثة في انجاز التكليفات

 التعلم الذاتي
 المالح ة المباشرة

…    

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس األولاالختبار الفصلي  1

 %20 ثاني عشرال االختبار الفصلي الثاني 2

3 
نهاية الفصظ  االختبار النهائي

 الدراسي

50% 

4 
طول الفصظ  والتكليفات الواجبات

 الدراسي

10% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
ساعات ارشاد اكاديمي  6 

 ساعة مكتبية 6

 للتواصظ معهم لبحص المشكالت التى تصادفهم. للطالبخاصة  ساعاتتحديد  

 علىإلزامهم التواصظ اإللكتروني مع الطالب لبحص كظ ما يتعلق بالصعوبات التي تواجههم في دراستهم وذلك عن طريق  -

استخدام البريد اإللكتروني الجامعي فيما يتصظ بكظ مايخة المقرر من واجبات واستفسارات ومعرفة لنتائج االمتحانات 

 الفصلية والقصيرة وغيرها.

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
( : إدارة األعمال الدولية ، الطبعة األولى ، دار  2009الدوري ، زكريا & صالل ، أحمد )

 .وائظ للنشر والتوزيع، عمان ، األردن

 المساندةالمراجع 

 وغيرها ( –والتقارير  -العلمية قائمة المراجع األساسية ) الدوريات

 د.عايدة خطاب واخرون:ادارةاالعمال الدولية،جامعةعين شمس،القاهرة. 

 ،2001أحمد عبد الرحمن محمد: مدخظ الى ادارة االعمال الدولية، دار المريخ للنشر. 

 : أساسيات إدارة االعمال الدولية "األصول العلمية واألدلة عبد السالم  ابو قحف

 2003التطبيقية،منشورات الحلبي الحقوقية، 

 الدوريات العلمية الخاصة بادارة االعمال الدولية . طاهر 

  المكتبة االلكترونية المجانية لجامعة نجران. –مراجع الشبكة العنكبوتية 

 : ادارة االعمال الدولية و العالمية : استراتيجيات الشركات عابرة القارات،  فريد النجار

 الدولية و متعددة الجنسية العالمية: الدار الجامعية للطباعة والنشر.

  محمد عثمان اسماعيظ حميد:استراتيجيات االدارة الدولية فى الشركات الدولية و المتعددة

 الجنسية، دار النهضة العربية،

 عة الملك عبد العزيز  لالقتصاد واالدارة..مجلة جام 

 :مجلة ادارة المن مة العربية للتنمية االداريةhttp://www.arado.org.eg/Edara/. 

  :مجموعة النيظ العربية طباعة نشر توزيع، ،  أساسيات إدارة االعمال الدولية موسى عطية

2000 

 

Aiedah khattab, Intrenational Business Management, Ain Shams 

University, Cairo 

Ahmed Abdulrahman Mohammed, Entry to International Business 

management, Dar Almarikh, 2001 

Mousa Ateiah, Essentials of International Business Management, 

Alneil group , 2000 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 International Journal of Project 

Management:http://www.sciencedirect.com/science/journal/026

37863 

 International Management Journals 

http://www.managementjournals.com/index.htm 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ(...  ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

  ات دراسية مجهزة ليتناسم مع عدد الشعم لكظ فصظ دراسي قاع

 

http://www.arado.org.eg/Edara/
http://www.managementjournals.com/index.htm


 

 
7 

 متطلبات المقرر العناصر

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 السبورة ، جهاز عرض البيانات ومتوفر معه مصدر للطاقة 

  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

الحصول على التغذية الراجعة من 

 الطالب بخصوص فعالية التدريس
 استبانة الكترونية   الطالب والطالبات

 مراجعة الورقة االختبارية 
لجنة مراجعة الورقة االختبارية وفقا 

  للنموذج المعتمد من الكلية 
 نموذج معتمد من الكلية

   

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشريم )قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 هـ     1441-3/3/3/1440مجلس القسم  رقم الجلسة

 هـ 17/2/1441 الـموافق قسم إدارة األعمال األول   بتاريخ األربعاءاجتماع  تاريخ الجلسة

 


