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مواصفات المقرر الدراسي 

  

  :اقتصاديات االعمال  كلية                                   النهرينجامعة :                

 البيانات العامة للمقرراوالً : 

 ادارة االعمال الدولية المصرفية  البرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها المقرر -1

 ثانوي /-    -            رئيس                 عناصر المقرر        -2

  االستثمار والموارد :اقتصاديات ادارة القسم المسؤول عن المقرر -3

 :اقتصاديات ادارة االستثمار والمارداألقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسيالقسم او  -4

  الثالثةالمرحلة            االولالفصل الدراسي       2017-2016     السنة الدراسية  -5

 12/9/2016مقرر :تاريخ أعتماد توصيف ال -6

         امتياز جيد جدا جيد متوسط مقبول ضعيفمستويات التقييم -7
 

 البيانات األساسيةثانياً : 

 UE310ي كود المقرر الدراس            ادارة االعمال الدولية عنوان المقرر الدراسي      -1

          الساعات المعتمدة    -2

 عدد الوحدات المجموع  عملي تطبيقي نظري عدد الساعات

3 3   3 3 
 

 الكادر التدريسي : -3
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 مدم.م. بركة بهجت اح

ثالثاً : البيانات المهنية 
 

:يتوقع في نهاية المقرر ان يصبح الطالب ملما  بماهية ادارة االعمال الدولية  األهداف العامة للمقرر -1

،تعريفها خصائصها البيئة التي تعمل بهامنظمة االعمال الدولية. كما يتوقع ان بلم بكل المغيرات التي 

تحدث في بيئة االعمال الدولية ،وان يعمل بروح فريق العمل في اشتراكها ببرنامج يختاره الفريق في 

التقديم لموضوع دولي حيوي له عالقة بأدارة االعمال  ويهدف هذا المقرر على تشجيع الطلبة على 

 المناقشة واالبداع واداء الرأي المبرر علميا.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
 يفسر المصطلحات العامة الدارة االعمال الدولية .  1               أ- 
 ولية .ديشرح ماهية ادارة االعمال ال    2               أ- 
   يستعرض البيئة التي تعمل بها منظمة االعمال الدولية .3               أ-
  يوضح التطبيقات التي تعمل بها منظمة االعمال الدولية  للسلع والخدمات.4               ا-

  ب- المهارات الذهنية
يتوقع رؤية خاصة الدارة االعمال الدولية  في ظل التحديات والمتغيرات  1ب-               

 الحاصلة.
 يحدد ويحلل اسباب الجاح واالخفاق لمنظمات االعمال الدولية  في ظل 2ب-               

 المتغيرات العالمية.
  يعد برنامج عمل لمنظمة االعمال الدولية المصرفية في ظل التحديات 3                ب-

                العالمية.  
  ج- المهارات المهنية والعلمية

 اتخاذ القرارات في ظل ظروف غامضة ومعقدة ومتداخلة.1جـ-               
             يطبق ادوات واليات عمل منظمة االعمال الدولية  دراسات حالة. 2جـ-               

   د- المهارات العامة والمنقولة               
  يشارك بالرأي المسموع في المناقشات داخل المنظمة التعليمية.1   د-             
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  التواصل مع االخرين على المستوى التنظيمي والشخصي.2   د-             
   العمل بروح (فريق العمل)3            د-
  يستخدم شبكة االنترنت فيالبحث الدراسي.4            د-

المحتوى -3     

 

 

عدد المواضيع 
الساعات 

دروس  محاضرة 
أرشاد  عملية / أكاديمية /

  6 6 مقدمة في ادارة االعمال الدولية المصرفية 

 البيئة السياسية والقانونية
 

6 6  

  6 6 البيئة الثقافيةواالجتماعية

  6 6 البيئة المالية 

  6 6 المنظمات االقتصادية والماليية الدولية

  6 6 البيئة المالية االسواق والمشاركون فيها

  6 6 الخطيط االستراتيجي الدولي

  6 6 استرتيجية التنظيم في االعمال الدولية 

  6 6 التسويق الدولي

 

  أساليب التعليم والتعلم- 4     
 المحاضرات العلمية. 4-1
 6  الحوار والمناقشات. 4-2
  الواجبات.4-3
  االمتحانات.4-4
  دراسات الحالة.5-5

- أساليب تقييم الطلبة  5  
 

.                المناقشات الشفهية في المحاضرة1 -5      
. عرض حاالت ومفاهيم وطلب دراستها واعداد تقارير عنها5-2      

                االختبارات واالمتحان الشامل.5-2       
جدول التقييم الزمني   -أ
 

  الثامن             األسبوعاختبار تحريري اول  1التقييم        
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 ع الثالث عشر              األسبواختبار تحريري ثاني 2التقييم       
  اعمال الفصل                     االسبوع الرابع عشر3التقييم                                                               

                    
 النسبة المئوية لكل تقييم  -ب
 

 %   10       األختبار األول                                         

 %   10       األختبار الثاني                                         
%    10....                                 الفصل الدراسي          إعمال

 %    10        الحلقة النقاشية                                      

   %                                                                                                   األخرى التقييم                             أنواع
   % 60                   امتحان الفصل الدراسي األول           

 %100المجموع                                                                              

- قائمة المراجع  6  

 المقرر   ( اوراق ، ملزمة ). مذكرات1-      6

 )2010(      ادارة االعمال الدولية   احمد عبد الرحمن احمد الكتب الدراسية.6-2     

 )2010مدخل الى ادارة االعمال الدولية احمد عبد الرحمن احمد (. كتب مقترحة 6-3     

 Ahmed A.Ahmed The Internationalization of. مجالت دورية 6-4     

the Business Administration Curricala in Arab Universities 

The J. of Teaching in International Business Vol.18 No.1 2006 

- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم  7

           

   م.م.بركة بهجت احمدمنسق المقرر :
 سالم الشامي .درئيس القسم: 
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 2016 /   9 /12التاريخ :    

 


