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Course Number
Prerequisite Course
Course Objectives

يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التالية:
 .3نظريات الميزة المطلقة والميزة النسبية في التجارة الخارجية وتحليالتها واستنتاجاتها .

 .0ميزان المدفوعات وأسعار الصرف وما يتعلّق بهما من تحليالت نظرية وتطبيقات عملية .
 .2المؤسسات المالية الدولية وأنواع التمويل الدولي .
 .4التكتالت االقتصادية الدولية .
مخرجات التعليم (المعارف والمهارات)

) Learning Outcomes (knowledge and skills

بعد االنتهاء من دراسة هذا المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على:
حل التمارين التطبيقية .
 .3التحليل الناقد من خالل ّ

 .0استخدام الجداول اإلحصائية والرسم البياني في التحليالت النظرية والعملية .

 .2التعامل مع اإلحصاءات المتعلّقة بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات وأسعار الصرف.
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محتوى المقرر Course content
األسبوع

Week
مقدمة عامة

األسبوع األول

ماهية وأهمية العالقات اإلقتصادية الدولية
أشكال العالقات اإلقتصادية الدولية

1st week

التجارة الخارجية والتجارة الداخلية
نظريات التجارة الخارجية
األسبوع الثاني

تساؤالت حول التجارة الخارجية

النموذج البسيط للتجارة الخارجية

0nd week

نظرية الميزة المطلقة

تحليالت نظرية الميزة المطلقة

نظرية الميزة النسبية ()3
األسبوع الثالث

مفهوم الميزة النسبية

مع ّدالت التبادل المحلية والمدى السعري

3rd week

مع ّدل التبادل الدولي ومكاسب التجارة الخارجية

نظرية الميزة النسبية (: )0

مفهوم تكلفة الفرصة البديلة

األسبوع الرابع

تحليالت الميزة النسبية بهذا المفهوم

نظرية هكشر -أولين

4th week

الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج

الكثافة النسبية لعوامل اإلنتاج
النظريات (التفسيرات) الحديثة في التجارة الخارجية
تكاليف النقل والتد ّخل الحكومي
األسبوع الخامس

سياسة اإلغراق وقانون التكاليف المتناقصة

نظرية دورة المنتج

5th week

نظرية تشابه األذواق وتنوع المنتجات

النظريات (التفسيرات) الحديثة في التجارة الخارجية
األسبوع السادس

مؤشرات تطور التجارة الخارجية

مجمل ح ّدي التجارة الخارجية

6th week

صافي ح ّدي التجارة الخارجية

المقدرة على االستيراد
الجوانب النقدية للتجارة الخارجية
األسبوع السابع

ميزان المدفوعات

هيكل ميزان المدفوعات

7th week

أقسام ميزان المدفوعات

الفائض والعجز في ميزان المدفوعات
األسبوع الثامن

سوق الصرف األجنبي (العمالت األجنبية) ()3

مصادر الحصول على العمالت األجنبية وأوجه
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8th week

استخدامها

أسواق العمالت األجنبية

تعريف سعر الصرف األجنبي
أنظمة تحديد سعر الصرف التوازني

المعومة (المرنة)
نظام أسعار الصرف ّ

األسبوع التاسع

نظام أسعار الصرف الثابتة

9th week

نظام اسعار الصرف المدارة
سوق الصرف األجنبي (العمالت األجنبية) ()0
تسمية أسعار الصرف األجنبي

األسبوع العاشر

طرق التسمية وخصائصها

10th week

أنواع أسعار الصرف األجنبي

سوق الصرف األجنبي (العمالت األجنبية) ()2

عمليات التعامل اآلجل في العمالت األجنبية
تسمية األسعار اآلجلة

األسبوع الحادي عشر

11th week

العالوة والخصم

مخاطر التعامل بالعمالت األجنبية
سوق الصرف األجنبي (العمالت األجنبية) ()4

أوضاع المتعاملين في أسواق العمالت األجنبية

األسبوع الثاني عشر

مخاطر التعامل بالعمالت األجنبية

12th week

اتفاقيات أسعار الفوائد اآلجلة
سياسات ميزان المدفوعات
السياسات النقدية والمالية

األسبوع الثالث عشر

السياسات التجارية

13th week

تغيير قيمة العملة الوطنية

المالية الدولية

المؤسسات المالية الدولية

األسبوع الرابع عشر

طرق التمويل الدولي

14th week

أنواع التمويل الدولي

التعاون والتكامل االقتصادي

التعاون والتكامل االقتصادي

األسبوع الخامس عشر

أشكال (مراحل) التكامل االقتصادي

15th week

اآلثار االقتصادية للتكامل االقتصادي
دراسات تطبيقية

التجارة الخارجية

األسبوع السادس عشر

مؤشرات تطور التجارة الخارجية

ميزان المدفوعات

أسعار العمالت األجنبية

العمل اإلقتصادي العربي المشترك
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16th week

أساليب التدريس Teaching and Learning Methods
 -3المحاضرات

Yes

1- lectures

 -0الشفافيات

Yes

2- Slides

 -2التطبيقات العملية

3- Practical Exercises

 -4الزيارات الميدانية

4- Field Visits

 -5البحوث

5- Research

 -6أخرى

6- Others

Yes
وسائل التقييمAssessment Tools :

االختبارات

Examinations

االختبار األول

%05

First Exam

االختبار الثاني

%05

Second Exam.

االختبار النهائي

%52

Final Exam.

الواجبات المنزلية والمشاركة

Yes

Homework and participation.

أخرى

Others.
المرجع األساسي والمراجع اإلضافية Textbook and Supporting Material

 -3المرجع األساسي الموصى به
المؤلف
عنوان الكتاب
الناشر
سنة النشر

1- Text Book
طالب محمد عوض

Authors:

التجارة الدولية  :نظريات وسياسات
مطبعة النور  ،صويلح  ،األردن

Editor:

3995

Year of Edition:

 -0مراجع أخرى
المؤلف
عنوان الكتاب
الناشر
سنة النشر

2- Other Books
ماهر شكري ومروان عوض

Authors:

المالية الدولية :العمالت األجنبية
والمشتقات المالية بين النظرية والتطبيق
عمان  ،األردن
دار الحامد للنشرّ ،
0224

 -2المجالت العلمية

نوع التقييم

Title:

Title:
Editor:
Year of Edition:
Research Journal

تواريخ هامةImportant Dates:
Evaluation Method & Scheme

االختبار األول

First Exam.

االختبار الثاني

Second Exam.

االختبار النهائي

Final Exam.

الواجبات المنزلية والمشاركة

Homework and participation

أخرى

Others.
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عضو هيئة التدريس Instructor
االسم:

Name:

رقم المكتب والهاتف:

Office Number and
Telephone:
E- mail:

البريد اإللكتروني:
الساعات المكتبية:

Office Hours:
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 .3يلتزم الطالب بحضور كافة المحاضرات وحسب الجدول الدراسي ويسمح له

بالغياب بعذر أو بدون عذر بما ال يزيد عن ( )7ساعات .إن أي تجاوز للنسبة

المسموح بها للغياب سيعرض الطالب للحرمان وتعطى له عالمة ( )FAفي حال

عدم توفر عذر مقبول من قبل المدرس وعمادة الكلية.

 .0يلتزم الطالب بتقديم االختبارات واالمتحانات وتقارير البحوث وأية مهام صفية أو
سياسات واستراتيجيات التدريس والتعليم

منزلية يتم تكليفه بها في المواعيد المحددة.

 .2يستطيع الطالب مراجعة مدرس المقرر خالل الساعات المكتبية للحصول على
مساعدة إضافية فيما يتعلق بالمواضيع التي تمت مناقشتها داخل الصف.

 .4هنالك مراجع رئيسة وثانوية للمقرر على الطالب الرجوع لها لزيادة تحصيله
العلمي.

 .5لتعزيز الجانب المهاري ،سيتم عرض ومناقشة حاالت دراسية وتمارين مختلفة.

 .6كوسيلة لمساعدة الطالب ,يمكن للطالب الرجوع إلى برنامج التعليم اإللكتروني ,

علما بأن الملخصات الموجودة على الموقع ال تغني عن المرجع الرئيسي للمادة.
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