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عذد انىحذاد
اصم انممرر
ادارح االعمبل انذونيخ
"تعهيم عه ثعذ "

انرمز  /انرلم
تضىيك 354

Code No.

MRK 354

المقرر ]√[ :إجباري [ ]
اختياري

وظري

عمهي

تذريت

معتمذ

3

-

-

3

يعرض المقرر في :الفصل الثاني
أ .رامي عجذانمهك طيت
rtayyib@kau.edu.sa

أصتبر انمبدح
انجريذ االنكترووي
وصف انممرر :
يشرح هذا المقرر مفهوم العولمة و االنفتاح العالمي الجديد من حيث االقتصاديات العالمية و كيفية مقارعتها .يركز هذا
لمقرر عمى المسببات و الخصائص التي تدفع المنظمات إلى الذهاب لمعالمية .و يفصل المقرر االيجابيات و السمبيات

لمعولمة .يستوعب الطالب نظام االقتصاديات العالمية و مدى تأثيرها عمى االقتصاديات المحمية و كيفية ترابطهم مع

بعضهم البعض .كما يتطرق المقرر بشكل تفصيمي بكيفية إدارة األعمال الدولية بجميع وظائفها اإلدارية (تسويق ،تمويل،
موارد بشرية ،و غيرها.) ..
اهداف المقرر


اإللمام بتأثيرات العولمة و مؤثراتها العالمية.



فهم مسببات و أساسيات الدخول إلى النظام العالمي.



معرفة االيجابيات و السمبيات لمعولمة و أهميتها.



معرفة األنظمة و التشريعات الخاصة بالتجارة العالمية.

 اإللمام باألدوات اإلدارية الخاصة بإدارة ألعمال الدولية.
انكتبة انممرر :
مدخل إلى إدارة اإلعمال الدولية .تأليف  :أ .د .أحمد عبدالرحمن أحمد
دار المريخ لمنشر ،الطبعة الثالثة
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طرق التقييم:
الواجبات

الدرجة
12

التقييم
المنتديات

6

االختبار الدوري األول

6

االختبار الدوري الثاني

6

االختبار النهائي

70

المجموع

100
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محتىيبد انممرر انذراصي
عىىان انفصم

انفصم
انفصم األول

ممذمخ إلدراح األعمبل

انفصم انثبنث

وظريبد االصتثمبر انخبرجي

انفصم انضبدس ثيئخ إدارح األعمبل انذونيخ ( انضيبصيخ و انمبوىويخ )
انفصم انضبثع

انجيئخ انثمبفيخ و االجتمبعيخ

انفصم انثبمه

انجيئخ انمبنيخ

انفصم انتبصع

انجيئخ انمبنيخ  :االصىاق وانمشبركىن فيهب

انفصم انعبشر

انتخطيظ االصتراتيجي انذوني

انفصم انحبدي
عشر
انفصم انثبوي
عشر

اصتراتيجيخ انتىظيم في االعمبل انذونيخ
انتضىيك انذوني

انفصم انثبنث
عشر
انفصم انراثع إدارح انمىارد انجشريخ انذونيخ
عشر

االدارح انمبنيخ انذونيه

انفصم انخبمش انتصذير و االوتبج و تأميه انمصبدر
عشر

نمزيذ مه
االصتفضبر
وااليضبح

أ .رامي عبدالملك طيب
rtayyib@kau.edu.sa

