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 اعمال دولٌةإدارة مواصفات ممرر: 
 

i.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
اعمال دولٌة إدارة   

2.  
 ورلمهرمز الممرر 

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الدراسً الثانً الفصل: المستوى الثالث  األول 

5.  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ التسوٌك

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

- 

7.  
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تسوٌك –اعمالإدارة بكالورٌوس 

8.  
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً

11.  
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات الممررتارَخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس.الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى  :مالحظة
 

ii. وصف الممرر Course Description: 

و َوضح لُا ت دولخدمات والمنتجاالمتعلمة بتسىَك ا َةاسااستزوَد الطالب بالمعارف األ ئلًر لممرا اذھ َهدف
الدولَة والتحدَات التٍ تواجه الشركات فٍ تطوَر وتنفَذ  األعمالالمشاكل والفرص الموجودة فٍ بَئة 

 التاسوَمَة الدولَة  االاستراتَجَات 
تإثر فٍ أن لتٍ َمكن الثمافُة( والسُااسُة واَة داللتصا، تحلَل  البَئة التاسوَمَة الدولَة )املة عن َمدم نظرة شا

 د ولَاً .خدماتها وعند تسىَك اسلعها ت لشركاا
دخول األاسواق لً ق ئلطرافضل أتحدَد ،وكَفَة اختَارھا ، ألجنبُة اق األاسىاتحدَد حجم ر   لممراكما َغطٍ     

فضل ر  أختُااكُفُة المزَج التاسوَمٍ للتصدَر، والمزَج التاسوَمٍ الدولٍ.، ولً ئباإلضافة الدولَة وتنمَتها ، 
 لتسىَمُةت اتُجُااالاسترا
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iii. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 الطالب لادرا علً أن:بعد االنتهاء من درااسة الممرر اسوف َكون 
a1   ا   أھمَتهها وأھدافالدولَة، و دارة األعمالَة إلاسااسَعرف المفاھَم األ 
a2 نظرَات التجارة الخارجَة و االاستثمار الخارجٍ و مَزان المدفوعات َشرح 
a3 الدولَة والمنظمات المالَة الدولَة واإلللَمَة" واألاسواق المالَة "  وتأثَرھا علً  األعمالمتغَرات  بَئة   َذكر

 الشركات الدولَة. .وااستراتَجَاتها الوظَفَة .
b1  َربط بَن  نظرَة التجارة الخارجَة و االاستثمار الخارجٍ   وعاللتهما  بمَزان  المدفوعات التجارٌ للدولة

 فَها. األجنبٍالصرف  أاسعارو
b2  الشركات  الدولَة.   أنشطةالدولَة والمنظمات الدولَة  علً  األعمالَمَم  انعكااسات ومخاطر بَئة 
b3 والتاسوَك والموارد البشرَة ،علً الماستوي الدولٍ . نتاجَمترح  المرارات  المتعلمة  باإل 
c1    لدولة. فٍ مَزان المدفوعات ل  األجنبٍَمَم تأثَرات التجارة الخارجَة، و االاستثمار 
c 2  الدولَة األعمالظمات الدولَة فٍ تأثَرات االاسواق العالمَة ، والمندرااسة وتحلَل البَئة الدولَة  و َطبك نماذج     . 
c 3   والموارد البشرَة الدولَة. نتاجالدولَة فٍ مجاالت ، التاسوَك الدولٍ، واإل األعمالَنفذ برامج وخطط 
d 1  الدولَة. ادارة األعمالالمنالشات الجماعَة المتعلمة بفٍ بناءة َشارن بطرَمة 
d2 الولت بفاعلَة..ئدارة َمتلن  مهارات االتصال الفعال ،و 
d3  َة المختلفةداراإلالماستوَات  ئلًوتوصَلها نجلَزَة َة   بالغة العربَة واإلدارَكتب التمارَر اإل. 

 

 

iv.  للبرنامج:مواءمة مخرجات تعلم الممرر مع مخرجات التعلم 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 
Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم الممصودة من البرنامج
(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 
- 

الدولَة،  دارة األعمالَة إلاسااسَعرف المفاھَم األ 
    اأھمَتهها وأھدافو

A1 -    َظهر المعرفة بالمبادب والمفاھَم
وما دارة والنظرَات العلمَة  الماستخدمة فٍ اإل

  وأدوات . أاسالَبَتصل بها من 

a2 
– 

نظزيبت التجبرة الخبرجية و االستثمبر الخبرجي و  يشزح

 ميزان المدفىعبت
A2 - خصائص المنظمات وبَئتها  َوضح

تها ئدار أاسالَبالداخلَة والخارجَة ،واسَااسات و
  . خرٌ اآلوعاللة  المنظمة بالمنظمات 

a3 الدولية والمنظمبت المبلية  األعمبلمتغيزات  بيئة   يذكز

الدولية واإلقليمية" واألسىاق المبلية "  وتأثيزهب على 

 .الشزكبت الدولية. .واستزاتيجيبتهب الىظيفية 

A3 -  التنبؤ  أاسالَبالكمَة و اسالَبَشرح األ
والتحلَل الرَاضٍ وتطبَماتها المختلفة 
وااستخدامها فٍ التخطَط االاستراتَجٍ للمنظمة 

 المختلفةدارة إلوفٍ وظائف ا

b1–  َررررربط بررررَن  نظرَررررة التجررررارة الخارجَررررة و االاسررررتثمار
الخرررارجٍ   وعاللتهمرررا  بمَرررزان  المررردفوعات التجرررارٌ 

 .فَها األجنبٍالصرف  أاسعارللدولة و

B1 ٍَحلل عناصر المزَج التاسوَمٍ المطبك ف .
 ، الصناعَة والخدمَة.األعمالمنظمات 

b2 
- 

الدولَة والمنظمات  األعمالَمَم  انعكااسات ومخاطر بَئة 
  .الشركات  الدولَة  أنشطةالدولَة  علً 

B3-  األعمالَشخص مشكالت منظمات 
حلول منااسبة لها والمواءمة بَن  ئلًوالوصول 

 والمجاالت التطبَمَة لها. األعمالنظرَات 

b3 والتاسروَك والمروارد  نتراجَمترح  المررارات  المتعلمرة  باإل
 . البشرَة ،علً الماستوي الدولٍ

  B4-   ً َة دارَة لألعمال اإلئدارَبتكر خططا
 المنظمة أھدافالمختلفة َما َحمك 

c1-    األجنبٍَمَم تأثَرات التجارة الخارجَة، و االاستثمار  C1  -   ةَالمهارات المهنُة األساسَوظف 
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعلٌم والتعلم والتموٌم: استراتٌجٌة أوال: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المعارف والفهم( ب
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

a1 - دارة َة إلاسااسرررررررَعرررررررف المفررررررراھَم األ
 ا   أھمَتهها وأھدافالدولَة، و األعمال

  المحاضرات 

  العروض اإلَضاحَة
 .)الباوربوَنت(

 .الحوار والمنالشة 

 .الواجبات المنزلَة 
 الحاالت العملَة .

 . االختبارات الفصلَة 

    االختبارات المفاجئة 

   . تحلَل الحاالت 

    تمََم التمارَر والبحوث
 والتكالَف  والواجبات.

 . ٍاالختبار النهائ 

a2 – نظرَات التجارة الخارجَة و  َشرح
االاستثمار الخارجٍ و مَزان 

 المدفوعات

  المحاضرات 

  العروض اإلَضاحَة
 )الباوربوَنت(.

 .الحوار والمنالشة 

 .الواجبات المنزلَة 

 . الحاالت العملَة 

 . االختبارات الفصلَة 

    االختبارات المفاجئة 

   . تحلَل الحاالت 

    تمََم التمارَر والبحوث
 والتكالَف  والواجبات.

 . ٍاالختبار النهائ 

a3- الدولَة  األعمالمتغَرات  بَئة   َذكر
والمنظمات المالَة الدولَة واإلللَمَة" 

واألاسواق المالَة "  وتأثَرھا علً 
الشركات الدولَة. .وااستراتَجَاتها 

 . الوظَفَة

  المحاضرات 

  العروض اإلَضاحَة
 )الباوربوَنت(.

 .الحوار والمنالشة 

 .الواجبات المنزلَة 

 الحاالت العملَة 

 . االختبارات الفصلَة 

   مفاجئة االختبارات ال 

   . تحلَل الحاالت 

    تمََم التمارَر والبحوث
 والتكالَف  والواجبات.

 . ٍاالختبار النهائ 

  

َة تاساعد ئداروَاستخدمها فٍ تصمَم نظم وأدوات   .فٍ مَزان المدفوعات للدولة
فٍ مجال  ااستراتَجَة المؤاساسة علً تحمَك مَزة 

 أعمالها.

c2-  َطبك نماذج درااسة وتحلَل البَئة الدولَة  و  تأثَرات
 الدولَة األعمالاالاسواق العالمَة ، والمنظمات الدولَة فٍ 

.      

C2   -  المحلَة واإلللَمَة   األعمالَعمل فٍ بَئة
التٍ تاسند له  بكفاءة وفاعلَة  األعمالوَدَر 

 . المالئمة ئدارة األعمالبااستخدام تمنَات 

c3   الدولَة فٍ مجاالت ،  األعمالَنفذ برامج وخطط
 .والموارد البشرَة الدولَة نتاجالتاسوَك الدولٍ، واإل

C2 َعد الخطط والبرامج التاسوَمَة والبَعَة .
 الحالَة والماستهدفة المحلَة والخارجَة.لألاسواق 

d1-  فٍ المنالشات الجماعَة المتعلمة بناءة َشارن بطرَمة
 . بتطوَر المنتجات الجدَدة فٍ الشركة

D2-   فٍ المنالشات بناءة َشارن بطرَمة
 المنظمة  . أنشطةالجماعَة المتعلمة ب

d2- الولت بفاعلَةئدارة َمتلن مهارات االتصال الفعال ،و D3-  ئدارة َمتلن مهارات االتصال الفعال ،و
 الولت بفاعلَة .

d3 ئلررررًَررررة والتاسررروَمَة  وَوصرررلها دارَكترررب  التمرررارَر اإل 
 َة المختلفةداراإلالماستوَات 

D3-ئدارة َمتلن مهارات االتصال الفعال ،و
 الولت بفاعلَة .
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 التدرٌس والتموٌم:     استراتٌجٌة ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات الذهنٌة( ب
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

b1–  َربط بَن  نظرَة التجرارة الخارجَرة و
وعاللتهمررررا    االاسررررتثمار الخررررارجٍ 

بمَرررزان  المررردفوعات التجرررارٌ للدولرررة 
 فَها. األجنبٍالصرف  أاسعارو

  المحاضرات والعروض
 اإلَضاحَة )الباوربوَنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . الحاالت العملَة 

  وحل المشكالت 

 . االختبارات الفصلَة 

   . تحلَل الحاالت 

    تمََم التمارَر والبحوث
 والتكالَف  والواجبات.

  .ٍاالختبار النهائ 

b2 -  األعمرالَمَم  انعكااسات ومخاطر بَئرة 
الدولَررررة والمنظمررررات الدولَررررة  علررررً 

 الشركات  الدولَة.   أنشطة

  المحاضرات والعروض
 اإلَضاحَة )الباوربوَنت( 

 .الحوار والمنالشة 

 . الحاالت العملَة 

  وحل المشكالت 

 . االختبارات الفصلَة 

   . تحلَل الحاالت 

    تمََم التمارَر والبحوث
 والتكالَف  والواجبات.

  .ٍاالختبار النهائ 

 نتررراجَمتررررح  المررررارات  المتعلمرررة  باإل 
والتاسررروَك والمرررروارد البشرررررَة ،علررررً 

 الماستوي الدولٍ .

    

 التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical 

Skills CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

c1-    َمرررَم ترررأثَرات التجرررارة الخارجَرررة، و
فرررررررٍ مَرررررررزان   األجنبرررررررٍاالاسرررررررتثمار 

  .المدفوعات للدولة

 ئدارة العرض المرئٍ و
 الحوار .

  التعلَم من خالل المجموعات 

 حل المشكالت 

 لتدرَب العملٍ  ا 

 المالحظة الشخصَة 

  تمََم البحوث والواجبات
 ومنالشتها.

   االختبارات التحرَرَة
 والتطبَمَة 

c2-  َطبررررك نمرررراذج درااسررررة وتحلَررررل البَئررررة
الدولَة  و  ترأثَرات االاسرواق العالمَرة ، 

 الدولَرة األعمالوالمنظمات الدولَة فٍ 
.      

 ئدارة العرض المرئٍ و
 الحوار .

  التعلَم من خالل المجموعات 

 حل المشكالت 

 لتدرَب العملٍ  ا 

 المالحظة الشخصَة 

  تمََم البحوث والواجبات
 ومنالشتها.

   االختبارات التحرَرَة
 والتطبَمَة 

c3   الدولَرة فرٍ  األعمالَنفذ برامج وخطط
 نتررراجمجررراالت ، التاسررروَك الررردولٍ، واإل

 والموارد البشرَة الدولَة.

 ئدارة العرض المرئٍ و
 الحوار .

  التعلَم من خالل المجموعات 

 حل المشكالت 
 لتدرَب العملٍ  ا

 المالحظة الشخصَة 

  والواجبات تمََم البحوث
 ومنالشتها.

   االختبارات التحرَرَة
 والتطبَمَة
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     التدرٌس والتموٌم: استراتٌجٌة رابعا: مواءمة مخرجات تعلم الممرر )المهارات العامة( ب
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدرٌس استراتٌجٌة 
Teaching Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة 
Assessment 
Strategies 

d1-  فٍ المنالشات بناءة َشارن بطرَمة
الجماعَة المتعلمة بتطوَر المنتجات 

 . الجدَدة فٍ الشركة

  كتابة التمارَر 

  . ٍالتطبَك العمل 

   دوارتمثَل األ . 

   . الحوار والمنالشة 

    ئشران الطالب فٍ ئدران
 الوالعفٍ  المهارة ومماراستها

  .تموَم المنالشات الجماعَة 

 - تموَم ااستخدام الطلبة
 للحااسوب.

   أثناءتموَم أداء الطالب 
 تمدَم العرض والتمرَر.

  المالحظة الشخصَة 

 المنالشة الماستمرة 

d2-  َمتلن مهارات االتصال الفعال
 الولت بفاعلَةئدارة ،و

  كتابة التمارَر 

  . ٍالتطبَك العمل 

   دوارتمثَل األ . 

   . الحوار والمنالشة 

    ئشران الطالب فٍ ئدران
 الوالعالمهارة ومماراستها فٍ 

 - .تموَم المنالشات الجماعَة 

 -  تموَم ااستخدام الطلبة
 للحااسوب.

 -  ٍتموَم أداء الطالب ف
توصَل المعلومات لزمالئه 

تمدَم العرض  أثناء
 والتمرَر.

  المالحظة الشخصَة 

 المنالشة الماستمرة 

d3 َة والتاسوَمَة  دارَكتب  التمارَر اإل
َة داراإلالماستوَات  ئلًوَوصلها 

 المختلفة

  كتابة التمارَر 

  . ٍالتطبَك العمل 

   دوارتمثَل األ . 

   . الحوار والمنالشة 

    ئشران الطالب فٍ ئدران
 الوالعالمهارة ومماراستها فٍ 

 - .تموَم المنالشات الجماعَة 

 -  تموَم ااستخدام الطلبة
 للحااسوب.

 -  ٍتموَم أداء الطالب ف
توصَل المعلومات لزمالئه 

تمدَم العرض  أثناء
 والتمرَر.

  المالحظة الشخصَة 

 المنالشة الماستمرة 

 

v.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 
 التعلم للممرر
(CILOs) 

1  
دارة ممدمة إل
 الدولٌة األعمال
 

  ئدارة الدولَة و األعمالمفهوم
 الدولَة . األعمال

 دارة األعمالالتطور التارَخٍ إل 
الدولَة والعوامل المؤثرة فٍ 

 التطور .

1 3 a1, , c1 , 
d1, d2,، 

d3,   
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 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الدولَة   ئدارة األعمال أھداف 
  الدولَة . ئدارة األعمالخصائص 
  الدولَة . ئدارة األعمالعملَات 

تصنَف الشركات علً الماستوي 
 الدولٍ .

2  
نظرٌة التجارة 
 الخارجٌة

 .نظرَة المَزة المطلمة- 

 .نظرَة المَزة الناسبَة 

 نتاجنظرَة ناسب عناصر اإل. 

 .النظرَة الحدَثة 

  ، لماذا تتاجر الشركات مع الخارج
 التنافاسَة للدول .المَزة 

التجارة الحرة والاسَااسة التجارَة ، 
  التكامل االلتصادٌ/ 

2 6 a1,a2, b1,  
c1,d.1, 

d2,، d3, ,  

 األجنبًاالستثمار   3
وكٌفٌة تحلٌل 
واختٌار السوق 

 الدولٌة
 

 

  األجنبٍمفهوم وطبَعة االاستثمار . 

  األجنبٍنظرَات االاستثمار  

  نظرَة دورة حَاة الاسلعة 

  كَفَة تحلَل واختَار االاسواق
 ة األجنبَ

   خطوات اختَار االاسواق الدولَة 
 لماذا تاستثمر الشركات فٍ الخارج. 

2 6 a1, a2, , 
b1 c2,  , 
d.1, d2,، 

d3, ,  

مٌزان المدفوعات       4
  العمالت أسعارو

  ٌمَزان المدفوعات " الحاساب الجار
حاساب  –حاساب رأس المال  –

 اختالل التوازن "  –االحتَاطَات 

 العمالت " لاعدة الذھب  أاسعار– 
   –الرلابة علٍ الصرف 
 الاسعر الحالٍ والماستمبلٍ

1 3 

a1, a3,  
b2,  c1,  ,  
d1, d2, 

d3, , 

 األعمالبٌئة  5  
 الدولٌة
 

البٌئة  .1
السٌاسٌة 
 والمانونٌة

 
 

  الدولَة  األعمالمفهوم ومكونات بَئة
.  . 

 البَئة والمخاطر الاسَااسَة 

 الدولَة  منشأةبَن ال ھدافتعارض األ
 والبلد المضَف

 ات الحكومَة الضارة جراءاإل
 بالشركات

البَئة المانونَة " بعض جوانب 
النظم  –االاستثمار الخارجٍ المانونَة 

المانونَة التٍ تخضع لها الشركات م . 
 ج "

1 3 

a1, a3,  
b2,  c1, 
c2,  d1, 
d2, d3, , 

 األعمالبٌئة  6
 الدولٌة
 

البٌئة االجتماعٌة 
 والثمافٌة

 عناصر البَئة الثمافَة 

     العناصر الفَزَمَة  

 العناصر الدَموغرافَة 

 العناصر الاسلوكَة 

 المواءمة بَن الثمافات المختلفة 
 التفاوض والفوارق الثمافَة 

1 3 a1, a3,  
b2,  c1,     
d1, d2, 

d3, , 
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 الدولٌة

 
 

 البٌئة المالٌة

 " المنظمات المالَة الدولَة واإلللَمَة 

  التطورات فٍ األاسواق العالمَة
 والمالَة 

 – األجنبٍاألاسواق " أاسواق الصرف 
أاسواق  –أاسواق المروض والاسندات 

األاسواق  –األاسهم )البورصات( 
 الرئَاسة .

2 6 a1, a3,  
b2,  c1,     
d1, d2, 

d3, , 

 الدولٍ .مفهوم التاسوَك    التسوٌك الدولً 8    

 . البَئة التاسوَمَة الدولَة 

 التاسوَك الدولٍ .ماستوَات مراحل و 
 لرارات التاسوَك الدولٍ .

1 3 a1, a3,  
b1,  c2,     

d.1, 
d2,d3,   

الموارد على إدارة  
 المستوى الدولً

  الموارد البشرَة علً ئدارة مفهوم
 الماستوي الدولٍ .

  علً الماستوي  المدَرَنكَفَة اختَار
 الدولٍ .

 ارد البشرَة الموئدارة لَات ئوماس
 علً الماستوي الدولٍ

  الدولََن المدَرَنالتحدَات امام 

1 3 a1, a3,  
b1,  c2,     

d.1, 
d2,d3,   

المالٌة دارة اإل 
 الدولٌة

التصنٌع  نتا واإل  
 الدولً  

 

 المصادر -"تموَل الشركات دولَا
المال رأس ئدارة -الداخلَة لألموال

 -العامل

  مخاطر التضخم والعمالت ئدارة–
-المحافظ االاستثمارَة الدولَةئدارة 

الجوانب المالَة للمرار 
  -االاستثمارٌ

 وئَجاد  نتاجااستراتَجَات اإل
 -المصادر  عالمَا

 ٍالبحث والتطوَر"-التصنَع الدول 

 واسطاء -التصدَر " ئعادة التصدَر
 دور الدولة فٍ التصدَر-التصدَر

2 6 a1, a3,  
b1,  c2,     

d.1, 
d2,d3,   

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ٍالتعلم التعاون 
     العروض التوضَحَة 
               ٍالعصف الذھن 
  دوارتمثَل األ               
                     الحوار والمنالشة 
                                       ٍالتعلَم الذات 
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vi. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
No 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

  فردَةانشطه وتكالَف  1
 

10 3,4,7,12,13 a1,a2,  
,b1,b2,c1,c2 

 ,a2, b1, b2, c1   11 ,9 ,6 5 تحضَر الطالب الموضوع وعرضه 2
c2,   

 ,All  Weeks     a1,a2, , b1 5 الحوار والمشاركة التفاعلَة للطالب فٍ الماعة 3
b2, c1,c2,d2, 

d3  

 === ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vii. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 إلىنسبة الدرجة 
الدرجة النهائٌة 
Proportion 

of Final 
Assessment 

 التعلممخرجات 
CILOs 

(symbols) 

1 
 4,7,12 والتكالَف   نشطةاأل

20 20% 
a1,a2,  

,b1,b2,c1,c2 

2 
 8 اختبار تحرَرٌ نصفٍ

20 20% 
 a1,a2, , b1, 
b2, c1,c2,d2, 

d3  

 جمَع المخرجات  %60 60 16  االمتحان النهائٍ 3

 Total  === %100 100   اإلجمالً

 

 (. :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 الدولَة"، الرَاض: دار المرَخ  ئدارة األعمال ئلً، "مدخل 2014عبد الرحمن،  أحمد، أحمد 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  ،األردنالعام"،: دار الحامد، عّمان  طارالدولَة: اإل ئدارة األعمال،" 3004علٍ عباس 

 ،ٍالدولَة، جامعة العلوم والتكنولوجَا، صنعا، ج.ٌ ئدارة األعمال، 302 5منصور العرَم 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل

.اإلنترنتتوجَه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فٍ   
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viii. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 بذلن. % من المحاضرات وَحرم فٍ حال عدم الوفاء56َلتزم الطالب بحضور  -
الممررر تمرَررا بحضرور وغَراب الطرالب للماسرم وَحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرٍ حرال  أاسرتاذَمدم  -

 الحرمان من مجلس الماسم. ئلرار% وَتم 36تجاوز الغَاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2

ترأخر لمدة ربع اساعة لرثالث مررات فرٍ الفصرل الدرااسرٍ، وئذا تأخر للطالب حضور المحاضرة ئذا  َاسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام َمنع من دخول المحاضرة. أاستاذزَادة عن ثالث مرات َحذر شفوَا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلَمة من بدء االمتحان 30ممدار )تأخر ال َاسمح للطالب دخول االمتحان النهائٍ ئذا  -
 النهائٍ تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فٍ الكلَة.ئذا تغَب الطالب عن االمتحان  -

 :Assignments & Projectsالتعََنات والمشارَع  4

الممرررر نرروع التعََنررات فررٍ بداَررة الفصررل وَحرردد مواعَررد تاسررلَمها وضرروابط تنفَررذ التكلَفررات  أاسررتاذَحرردد  -
 وتاسلَمها.

 فٍ تاسلَمه.تأخر الطالب فٍ تاسلَم التكلَفات عن الموعد المحدد َحرم من درجة التكلَف الذٌ تأخر ئذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفٍ حال ثبوت لَام الطالب بالغش فٍ االمتحان النصفٍ أو النهائٍ تطبك علَه الئحة ش -
 َحرم من الدرجة المخصصة للتكلَف.فٍ حال ثبوت لَام الطالب بالغش او النمل فٍ التكلَفات والمشارَع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فٍ حالة وجود شخص َنتحل شخصَة طالب ألداء االمتحان نَابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخرٌ اسَااسات  7

 مثل ااستخدام الموباَل أو مواعَد تاسلَم التكلَفات ..... الخ آخرٌ أٌ اسَااسات  -
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  اعمال دولٌةإدارة   :ممرر خطة

i.  الممرر  أستاذمعلومات عنInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبٌة 
 )أسبوعٌا(

Office Hours 
 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

الثالثا
 ء

TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

ix.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم الممرر

Course Title 
اعمال دولٌة إدارة   

2.  
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and 
Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للممرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 األول الثانً : الفصلالمستوى الثالث

5.  
 المتطلبات السابمة الممرر )إن وجدت(

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ التسوٌك

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 ال ٌوجد

7.  
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 تسوٌك –اعمالإدارة بكالورٌوس 

8.  
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 الفصل الدراسً

11.  
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 د. فضل المحمودي

11.  
 مواصفات الممررتارَخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
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x. وصف الممرر Course Description: 

و َوضح لُا ت دولخدمات والمنتجاالمتعلمة بتسىَك ا َةاسااستزوَد الطالب بالمعارف األ ئلًر لممرا اذھ َهدف
الدولَة والتحدَات التٍ تواجه الشركات فٍ تطوَر وتنفَذ  األعمالالمشاكل والفرص الموجودة فٍ بَئة 

 التاسوَمَة الدولَة  االاستراتَجَات 
تإثر فٍ أن لتٍ َمكن الثمافُة( والسُااسُة واَة داللتصا، تحلَل  البَئة التاسوَمَة الدولَة )اعن ملة َمدم نظرة شا

 د ولَاً .خدماتها وعند تسىَك اسلعها ت لشركاا
دخول األاسواق لً ق ئلطرافضل أتحدَد ،وكَفَة اختَارھا ، ألجنبُة اق األاسىاتحدَد حجم ر   لممراكما َغطٍ     

فضل ر  أختُااكُفُة المزَج التاسوَمٍ للتصدَر، والمزَج التاسوَمٍ الدولٍ.، ولً ئافة باإلضالدولَة وتنمَتها ، 
 لتسىَمُةت اتُجُااالاسترا

  

xi. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من درااسة الممرر اسوف َكون الطالب لادرا علً أن:
a1   ا   أھمَتهها وأھدافالدولَة، و دارة األعمالَة إلاسااسَعرف المفاھَم األ 
a2 نظرَات التجارة الخارجَة و االاستثمار الخارجٍ و مَزان المدفوعات َشرح 
a3 الدولَة والمنظمات المالَة الدولَة واإلللَمَة" واألاسواق المالَة "  وتأثَرھا علً  األعمالمتغَرات  بَئة   َذكر

 الشركات الدولَة. .وااستراتَجَاتها الوظَفَة .
b1  َربط بَن  نظرَة التجارة الخارجَة و االاستثمار الخارجٍ   وعاللتهما  بمَزان  المدفوعات التجارٌ للدولة

 فَها. األجنبٍالصرف  أاسعارو
b2  الشركات  الدولَة.   أنشطةالدولَة والمنظمات الدولَة  علً  األعمالَمَم  انعكااسات ومخاطر بَئة 
b3 والتاسوَك والموارد البشرَة ،علً الماستوي الدولٍ . نتاجَمترح  المرارات  المتعلمة  باإل 
c1  ولة. فٍ مَزان المدفوعات للد  األجنبٍَمَم تأثَرات التجارة الخارجَة، و االاستثمار 
c 2  الدولَة األعماللدولَة فٍ تأثَرات االاسواق العالمَة ، والمنظمات ادرااسة وتحلَل البَئة الدولَة  و َطبك نماذج. 
c 3   والموارد البشرَة الدولَة. نتاجالدولَة فٍ مجاالت التاسوَك الدولٍ، واإل األعمالَنفذ برامج وخطط 
d 1  الدولَة. ادارة األعمالالجماعَة المتعلمة بفٍ المنالشات بناءة َشارن بطرَمة 
d2 الولت بفاعلَة..ئدارة َمتلن  مهارات االتصال الفعال ،و 
d3  َة المختلفةداراإلالماستوَات  ئلًوتوصَلها نجلَزَة َة   بالغة العربَة واإلدارَكتب التمارَر اإل. 

 
 

xii.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 االسبوع
 Week   

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1  
دارة ممدمة إل
 الدولٌة األعمال
 

  ئدارة الدولَة و األعمالمفهوم
 الدولَة . األعمال

 دارة األعمالالتطور التارَخٍ إل 
الدولَة والعوامل المؤثرة فٍ 

 التطور .
 الدولَة   ئدارة األعمال أھداف 
  الدولَة . ئدارة األعمالخصائص 
  الدولَة . ئدارة األعمالعملَات 

تصنَف الشركات علً الماستوي 

1 3 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الدولٍ .

2  
نظرٌة التجارة 
 الخارجٌة

 .نظرَة المَزة المطلمة- 

 .نظرَة المَزة الناسبَة 

 نتاجنظرَة ناسب عناصر اإل. 

 .النظرَة الحدَثة 

  ، لماذا تتاجر الشركات مع الخارج
 المَزة التنافاسَة للدول .

التجارة الحرة والاسَااسة التجارَة ، 
  التكامل االلتصادٌ/ 

2,3 6 

 األجنبًاالستثمار   3
وكٌفٌة تحلٌل 
واختٌار السوق 

 الدولٌة
 

 

  األجنبٍمفهوم وطبَعة االاستثمار . 

  األجنبٍنظرَات االاستثمار  

  نظرَة دورة حَاة الاسلعة 

  كَفَة تحلَل واختَار االاسواق
 ة األجنبَ

   خطوات اختَار االاسواق الدولَة 
 لماذا تاستثمر الشركات فٍ الخارج. 

4,5 6 

مٌزان المدفوعات       4
  العمالت أسعارو

  مَزان المدفوعات " الحاساب
 –حاساب رأس المال  –الجارٌ 
اختالل  –االحتَاطَات حاساب 

 التوازن " 

 العمالت " لاعدة الذھب  أاسعار– 
   –الرلابة علٍ الصرف 
 الاسعر الحالٍ والماستمبلٍ

6, 3 

5  ٍ3 7 امتحان نصف 

 الدولٌة األعمالبٌئة  5  
 

البٌئة السٌاسٌة  .2
 والمانونٌة

 
 

  األعمالمفهوم ومكونات بَئة 
 الدولَة .  .

 البَئة والمخاطر الاسَااسَة 

 منشأةبَن ال ھدافتعارض األ 
 الدولَة والبلد المضَف

 ات الحكومَة الضارة جراءاإل
 بالشركات

البَئة المانونَة " بعض جوانب 
النظم  –االاستثمار الخارجٍ المانونَة 

المانونَة التٍ تخضع لها الشركات م . 
 ج "

8 3 

 الدولٌة األعمالبٌئة  6
 

البٌئة االجتماعٌة 
 والثمافٌة

 عناصر البَئة الثمافَة 

     العناصر الفَزَمَة  

 العناصر الدَموغرافَة 

 العناصر الاسلوكَة 

 المواءمة بَن الثمافات المختلفة 
 التفاوض والفوارق الثمافَة 

9 3 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

 الدولٌة األعمالبٌئة    7 
 
 

 البٌئة المالٌة

  المنظمات المالَة الدولَة واإلللَمَة 

  التطورات فٍ األاسواق العالمَة
 والمالَة 

 – األجنبٍاألاسواق " أاسواق الصرف 
أاسواق  –أاسواق المروض والاسندات 

األاسواق  –األاسهم )البورصات( 
 الرئَاسة .

10, 11 6 

 مفهوم التاسوَك الدولٍ .   التسوٌك الدولً 8    

  البَئة التاسوَمَة الدولَة. 

 التاسوَك الدولٍ ماستوَات مراحل و
. 

 لرارات التاسوَك الدولٍ .

12 3 

الموارد على إدارة  9
 المستوى الدولً

  الموارد البشرَة علً ئدارة مفهوم
 الماستوي الدولٍ .

  علً  المدَرَنكَفَة اختَار
 الماستوي الدولٍ .

 الموارد البشرَة ئدارة لَات ئوماس
 علً الماستوي الدولٍ .

  الدولََن المدَرَنالتحدَات امام 

13 3 

المالٌة دارة اإل 10
 الدولٌة

التصنٌع  نتا واإل  
 الدولً  

 

 المصادر -"تموَل الشركات دولَا
رأس ئدارة -الداخلَة لألموال

 -المال العامل

  مخاطر التضخم والعمالت ئدارة–
المحافظ االاستثمارَة ئدارة 
الجوانب المالَة للمرار -الدولَة

  -االاستثمارٌ

 وئَجاد  نتاجااستراتَجَات اإل
 -المصادر  عالمَا

 ٍالبحث والتطوَر"-التصنَع الدول 

 التصدَر " ئعادة التصدَر-
دور الدولة فٍ -واسطاء التصدَر

 التصدَر

14, 15 6 

11  ً16 امتحان نهائ  

والساعات الفعلٌةعدد األسابٌع اجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
16 48 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

           المحاضرات 
        حل المشكالت 
   ٍالتعلم التعاون 
     العروض التوضَحَة 
               ٍالعصف الذھن 



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

  دوارتمثَل األ              
                     الحوار والمنالشة 
                                       ٍالتعلَم الذات 

 

xiii. والتكلٌفات  نشطةاألTasks and Assignments: 

 م
N
o 

 / التكلٌف نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحمة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 3,4,7,12,13 10  فردَةانشطه وتكالَف  1

 11 ,9 ,6 5 تحضَر الطالب الموضوع وعرضه 2

    All  Weeks 5 الحوار والمشاركة التفاعلَة للطالب فٍ الماعة 3

 ==  Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

xiv. التعلم تمٌٌم Learning Assessment: 

 الرلم
No. 

 التمٌٌم أنشطة 
Assessment Tasks 

 التمٌٌم أسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

الدرجة  إلىنسبة الدرجة 
oportion of Final 

Assessment النهائٌةPr 

 %20 20 4,7,12 والتكالَف   نشطةاأل 1

 %20 20 7 اختبار تحرَرٌ نصفٍ 2

 %60 60 16  االمتحان النهائٍ 3

 Total  %100 100   اإلجمالً

 

 (. :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 الدولَة"، الرَاض: دار المرَخ  ئدارة األعمال ئلً، "مدخل 2014عبد الرحمن،  أحمد، أحمد 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  ،األردنالعام"،: دار الحامد، عّمان  طارالدولَة: اإل ئدارة األعمال،" 3004علٍ عباس 

 ،ٍالدولَة، جامعة العلوم والتكنولوجَا، صنعا، ج.ٌ ئدارة األعمال، 302 5منصور العرَم 

 .Electronic Materials and Web Sites etc... اإلنترنتوموالع  لكترونٌةالمصادر اإل

.اإلنترنتتوجَه الطلبة بالرجوع لموالع مرتبطة بموضوعات الممرر فٍ   

 

xv. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

 بذلن. % من المحاضرات وَحرم فٍ حال عدم الوفاء56َلتزم الطالب بحضور  -
الممررر تمرَررا بحضرور وغَراب الطرالب للماسرم وَحررم الطالرب مرن دخرول االمتحران فرٍ حرال  أاسرتاذَمدم  -

 الحرمان من مجلس الماسم. ئلرار% وَتم 36تجاوز الغَاب 

 :Tardyتأخر الحضور الم 2



 

 

 

                                                                                             

 رئٌس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوٌر األكادٌمً  عمٌد الكلٌة          الجودة نائب العمٌد لشئون        رئٌس المسم  

 د/الماسم العباس        د/هدى العماد  د/مشعل الرٌفً        د/ناصر الطوٌل  د/فضل المحمودي

 جامعة صنعاء

 كلٌة التجارة وااللتصاد

 لسم إدراة االعمال

 برنامج إدراة االعمال

ترأخر لمدة ربع اساعة لرثالث مررات فرٍ الفصرل الدرااسرٍ، وئذا تأخر للطالب حضور المحاضرة ئذا  َاسمح -
 الممرر، وعند عدم االلتزام َمنع من دخول المحاضرة. أاستاذزَادة عن ثالث مرات َحذر شفوَا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلَمة من بدء االمتحان 30ممدار )تأخر ال َاسمح للطالب دخول االمتحان النهائٍ ئذا  -
 النهائٍ تطبك اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فٍ الكلَة.ئذا تغَب الطالب عن االمتحان  -

 :Assignments & Projectsالتعََنات والمشارَع  4

الممرررر نرروع التعََنررات فررٍ بداَررة الفصررل وَحرردد مواعَررد تاسررلَمها وضرروابط تنفَررذ التكلَفررات  أاسررتاذَحرردد  -
 وتاسلَمها.

 فٍ تاسلَمه.تأخر الطالب فٍ تاسلَم التكلَفات عن الموعد المحدد َحرم من درجة التكلَف الذٌ تأخر ئذا  -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفٍ حال ثبوت لَام الطالب بالغش فٍ االمتحان النصفٍ أو النهائٍ تطبك علَه الئحة ش -
 َحرم من الدرجة المخصصة للتكلَف.فٍ حال ثبوت لَام الطالب بالغش او النمل فٍ التكلَفات والمشارَع  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فٍ حالة وجود شخص َنتحل شخصَة طالب ألداء االمتحان نَابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن -

 :Other policies آخرٌ اسَااسات  7

 مثل ااستخدام الموباَل أو مواعَد تاسلَم التكلَفات ..... الخ آخرٌ أٌ اسَااسات  -

 
 


