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 Module Description          وصف المقرر :

 الحلصىة  بىللتييرا  الطىب  تعريىف إلى  المقرر ويهدف
 تمىلر  التىي والثقلفيى  والسيلسىي   االقتصىلدي   البيئى  في

 تحديىدا المقىرر ويرىم  أعمللهىل  الدوليى  فيهىل الرىرتل 
 التعلمى  األجنبيى  الرىرتل  عةى  ينبيىي التىي المرىتب 

 وإدارة الملليى   واإلدارة التسىوي،  :مجىل   فىي معهىل
 مجىل  في التحديل  أهم استعراض بعد   البرري  الموارد
 .الدولي  األعمل  إدارة

This course aims to introduce the most 
important problems facing human resources 

management at the international level. It 
focuses on problems of international 
recruitment and selection, the management 

of cultural diversity, and the design of 
incentive, training and evaluation systems, 
as well as other related problems 

 

 Module Aims                         أهداف المقرر :
 

استعراض أهم التحديل  في مجل  إدارة  1
 األعمل  الدولي 

Review the most important challenges in the field 
of International Business management 

تعريف الطب  بللتييرا  في البيئ   2
االقتصلدي   والسيلسي   والثقلفي  التي 

 فيهل الررتل  الدولي  أعمللهل تملر 

Introduce students to the changes in the 
economical, political, and cultural environment in 
which international companies practice their 
business. 

ينبيي عة   تعريف الطلل  بللمرتب  التي 3
 :الررتل  األجنبي  التعلم  معهل في مجل  
التسوي، واإلدارة المللي   وإدارة الموارد 

 البرري  .

Introduce students to the problems that should be 
dealt with by foreign companies in the following 
fields: marketing, financial management, and 
human resources management. 

المدراء تعريف الطلل  لةتحديل  املم  4
 الدوليين .

Introduce students the challenges that face 
international managers  .  

 
 

 



 

 Learning                                                             مخرجات التعليم:                                         

Outcomes 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:                         

 Identify the most important challenges التعرف عة  اهم التحديل  في مجل  إدارة األعمل  الدولي  1
in the field of International Business 

التعرف عة  التييرا  في البيئ  االقتصلدي   والسيلسي   2
 التي تملر  فيهل الررتل  الدولي  أعمللهل والثقلفي  

identify the changes in the economical, 
political, and cultural environment in 
which international companies practice 
their business 

معرف  مسؤوليل  ادارة الموارد البرري  عة  المستوى  3
 الدولي

Knowledge of the responsibilities of 
human resources management at the 
international level 

 to realize the challenges that face . ادراك التحديل  املم المدراء الدوليين 4
international managers  .  

 
 

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 العولم  والموارد البرري .

 3 1 مفهوم ادارة الموارد البرري  عة  المستوى الدولي.

 3 1 اختيلر مديري الررتل  الدولي .

 3 1 العوام  المؤثرة في اختيلر مديري الررتل  الدولي 

 6 2 مسؤوليل  ادارة الموارد البرري  الدولي 

 3 1 التحديل  التي تواجه المدراء الدوليين

 3 1 خصلئص وصفل  المدير الدولي

 3 1 التدري  والتطوير الدولي .

 3 1 محددا  التتيف الدولي

 6 2 استراتيجيل  إدارة الموارد البرري  الدولي 

 3 1 دراسل  حلل  عة  منرآ  أعمل  دولي .

 3 1 تطبيقل  ودراسل  ميداني .
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