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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 مواصفات مقرر: التجارة الدولٌة
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 التجارة الدولٌة

2 
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الثالث/الفصل األول

5 
 السابقة المقرر )إن وجدت(المتطلبات 

Pre-requisites (if any) 
مبادئ االلتصاد الجزئً وااللتصاد الكلً والنظرٌة االلتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة 

 االلتصادٌة الكلٌة

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

 ال ٌوجد

7 
 درس له المقررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 اقتصاد +مالٌة ومصرفٌة

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام/فصلً 

10 
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م . د. علً سف عبده كلٌب            

11 
 المقررمواصفات  تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II> وصف المقرر Course Description: 

د ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات فً التجارة الدولٌة، وٌُعد هذا الممرر من المواد األساسٌة لطلبة لسم االلتصا
وتحلٌل وتفسٌر ظاهرة التجارة الدولٌة وإبراز أهمٌتها المتزاٌدة والمالٌة، وٌغطً النظرٌات المفسرة لمٌام التجارة الدولٌة وٌهتم بدراسة 

فً االلتصادٌات المعاصرة؛ حٌث ٌحلل ظاهرة التخصص الدولً ومزاٌاه االلتصادٌة وٌستعرض باستخدام أدوات التحلٌل النظرٌات 
رفة الجمركٌة والصور المختلفة للتعاون المختلفة التً تفسر التبادل الدولً واألسس الخاصة بالسٌاسات التجارٌة بما فً ذلن التع

ه والتكامل االلتصادي على الصعٌد الدولً، كما ٌبحث فً العاللة بٌن النمو االلتصادي والتجارة الدولٌة وأثر التجارة الدولٌة على الرفا
المٌة على النشاط االلتصادي االلتصادي، والنظام التجاري الدولً الجدٌد وأركانه وأثر التكتالت االلتصادٌة ومنظمة التجارة الع

 والتجارة العالمٌة.

  

III> مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1  المرتبطة بالنظرٌات المفسرة لمٌامها.ٌظهر المعرفة والفهم  بأهمٌة التجارة الدولٌة وبالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم  ـ 
a2- واألنواع المختلفة لهذه التكتالت ٌوضح المفاهٌم االساسٌة المتعلمة بمراحل لٌام التكتالت االلتصادٌة اإلللٌمٌة والدولٌة. 
b1  أنظمة سعر الصرف المختلفةانواع كذلن بٌن انواع النظرٌات المفسرة لمٌام التجارة الدولٌة وـ ٌمارن بٌن. 
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b2- .ٌحلل بنود مٌزان المدفوعات لمعرفة كٌفٌة لٌد العملٌات وأسباب الفائض والعجز 
b3 .ـ ٌفرق بٌن أنواع السٌاسة التجارٌة الخارجٌة الختٌار األنسب منها 

- c1 .تمكٌن الطالب من إعداد تمارٌر خاصة بالنظام التجاري الدولً الجدٌد وبما ٌخدم مصلحة الٌمن 
c2-  فً صٌاغة السٌاسة التجارٌة للٌمن. ٌطبك ما درسه 

 d1.ًـ .ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك لتطبٌك أدوات السٌاسة التجارٌة وبنود اتفالٌات منظمة التجارة العالمٌة لخدمة االلتصاد الٌمن 
d2 -  ٌكتسب مهارة التفاوض مع اآلخرٌن 

 

 
  

IV> :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes  (  

-a1 
المفاهٌم االساسٌة المتعلمة بمراحل لٌام التكتالت ٌوضح 

واألنواع المختلفة لهذه  االلتصادٌة اإلللٌمٌة والدولٌة
 التكتالت.

A2  ٌوضح  المضاٌا والظواهر واألزمات االلتصادٌة .
 والمالٌة المعاصرة.

 
 

a2-  ٌظهر المعرفة والفهم  بأهمٌة التجارة الدولٌة وبالمبادئ
والمفاهٌم  المرتبطة بالنظرٌات المفسرة والمصطلحات 

 .لمٌامها

A3 باألزمات االلتصادٌة والمالٌة  . ٌظهر المعرفة
 وبالمصطلحات والكتب باللغة االنجلٌزٌة فً مجاله.

  b1 -   ٌحلل بنود مٌزان المدفوعات لمعرفة كٌفٌة لٌد العملٌات 
 فً مٌزان المدفوعات وأسباب الفائض والعجز 

B1  الظواهر والمضاٌا االلتصادٌة والمالٌة.. ٌحلل . 

b2-    ٌفرق بٌن أنواع السٌاسة التجارٌة الخارجٌة الختٌار
 األنسب منها

B3 . ٌحدد  نظرٌاً وكمٌاً العاللات  بٌن  المتغٌرات، وٌتنبأ
 بمستمبل الظواهر والعاللات االلتصادٌة الوالعٌة.

b3–    انواع النظرٌات المفسرة لمٌام التجارة الدولٌة  ٌمارن بٌن 
 .أنظمة سعر الصرف المختلفةو
 

B4 . ٌمارن بٌن النظرٌات والمدارس الفكرٌة االلتصادٌة
والمالٌة، وٌنمد وٌتخذ  المرار االستثماري وااللتصادي 

 والمالً المناسب.

- c1 
 ٌعد تمارٌر خاصة بالنظام التجاري العالمً الجدٌد

C3 . التمارٌر والبحوث العلمٌة ودراسات الجدوى ٌعد
 االلتصادٌة.

c2-   
 ٌطبك ما درسه فً صٌاغة السٌاسة التجارٌة للٌمن.

C4 ٌضع السٌاسات االلتصادٌة والخطط والبرامج االنمائٌة .
 وفك االسلوب العلمً.

  d1 ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك لتطبٌك أدوات السٌاسة  التجارٌة  ـ
اتفالٌات منظمة التجارة العالمٌة لخدمة االلتصاد وبنود 
 الٌمنً.

D2.ٌعمل ضمن فرٌك متمٌزاً بسمات المٌادة . 

d2- 
 .ٌكتسب مهارة التفاوض مع اآلخرٌن

D3 ٌتواصل بفاعلٌة مع الوحدات والمؤسسات االلتصادٌة .
 والمالٌة والبٌئة المحٌطة.
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 التعلٌم والتعلم والتقوٌممواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات 
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 
ٌظهر المعرفة والفهم  بأهمٌة التجارة الدولٌة    

وبالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم  المرتبطة 
 بالنظرٌات المفسرة لمٌامها.

 المحاضرة  -
 والمنالشةالحوار  -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -
 امتحانات تحرٌرٌة -

a2- 
ٌوضح المفاهٌم االساسٌة المتعلمة بمراحل لٌام  

واألنواع  التكتالت االلتصادٌة اإلللٌمٌة والدولٌة
 .  المختلفة لهذه التكتالت

 المحاضرة  -ا
 الحوار والمنالشة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة
 والجماعٌة 

 سرٌعة امتحانات  -
 المشاركة فً لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحرٌرٌة -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1– 
انواع النظرٌات المفسرة لمٌام ٌمارن بٌن  

أنظمة سعر وكذلن بٌن التجارة الدولٌة 
 .الصرف المختلفة

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من  -

 لبل الطالب
 الحوار والمنالشة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

)تعلم ومجموعات العمل 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضاحٌة  -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 اختبارات تحرٌرٌة -

b2 
- 

ٌحلل بنود مٌزان المدفوعات لمعرفة كٌفٌة 
فً  والعجزلٌد العملٌات وأسباب الفائض 

  مٌزان المدفوعات.

 المحاضرة  -
العروض االٌضاحٌة من  -

 لبل الطالب
 الحوار والمنالشة  -

 العصف الذهنً  -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 التمارٌرتمٌٌم  -
 اختبارات تحرٌرٌة -
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-b3 
ٌفرق بٌن أنواع السٌاسة التجارٌة الخارجٌة 

 الختٌار األنسب

  المحاضرة -
  الحوار والمنالشة -
  العصف الذهنً -
المهام واالنشطة  -

ومجموعات العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام بحثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم المنالشة والحوار. -
 امتحان شفوي  -
المالحظة وتمٌٌم مشاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 اختبارات تحرٌرٌة -

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهنٌة والعملٌةمخرجات المقرر/ المهارات 
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1- 
ٌعد تمارٌر خاصة بالنظام التجاري الدولً 

 الجدٌد وبما ٌخدم مصلحة الٌمن.
 

 المحاكاة   -

 التطبٌك العملً.    -
االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌب العملً -
 دراسة الحاالت  -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 امتحانات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 المشاركة فً لاعة الدرس -

c2- 
السٌاسة ٌطبك ما درسه فً صٌاغة 

 التجارٌة للٌمن.

 العروض العملٌة والمحاكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
)االنشطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة( 
والتغذٌة الحوار والمنالشة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -

 اختبارات  تحرٌرٌة. -
 اختبارات شفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 ومالحظة االداء.االمتحان العملً  -
 المشاركة فً لاعة الدرس. -

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching 
Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

d1- 
ٌعمل منفرداً أو ضمن فرٌك لتطبٌك أدوات 

السٌاسة التجارٌة وبنود اتفالٌات منظمة 
 التجارة العالمٌة لخدمة االلتصاد الٌمنً.

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
االنشطة والمهام    -

 والتكالٌف
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة

 التطبٌك العملً.  -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنشطة -
 االمتحانات الشفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 
بما ٌكتسب مهارة التفاوض مع اآلخرٌن 

 ٌحمك المصلحة العامة للوطن

 الحوار والمنالشة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
االنشطة والمهام    -

 والتكالٌف
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 التمارٌر والتكالٌف واألنشطةتمٌٌم  -
 االمتحانات الشفوٌة  -
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 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌك العملً. 

 تمٌٌم النزول المٌدانً

 

V>  محتوى المقررموضوعات Course Content 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 
مفاهٌم عامة فً 

 التجارة الدولٌة

تعرٌف التجارة الدولٌة  -
 )الخارجٌة(     

ما الفرق بٌن التجارة  -
 الداخلٌة والخارجٌة.

أسباب لٌام التجارة  -
 الخارجٌة

 أهمٌة التجارة الخارجٌة. -
 اهداف التجارة الخارجٌة -
التجارة الخارجٌة  -

 التخصص الدولً

1 3 a1, a2, 

2 

النظرٌات 
المفسرة لمٌام 

 التجارة الخارجٌة
)الفكر التجاري 

 والتملٌدي(

مذهب التجارٌٌن )الفكر  -
 التجاري(

 .أفكار دٌفٌد هٌوم 

     :ًالفكر الكالسٌك        
افتراضات النظرٌة      -

 التملٌدٌة )الكالسٌكٌة(.
نظرٌة المٌزة  -           

 المطلمة )آدم سمٌث(.
نظرٌة المٌزة النسبٌة )دٌفٌد  -

 رٌكارو(
أوالً: االفتراضات األساسٌة 

 لنظرٌة المٌزة النسبٌة.
ثانٌاً: كٌفٌة حساب المزاٌا 

 النسبٌة.
ثالثاً: مكاسب التجارة الدولٌة 

لمائمة على التخصص وفماً ا
 للمزاٌا النسبٌة.

نظرٌة الطلب المتبادل )معدل 
التبادل الدولً"جون ستٌوارت 

 مٌل"(

2 6 a1, a2,b1,b2, c2.d1 

 المدرسة الحدٌثة 3

  نظرٌة هٌكشر وأولٌنH-
O  نظرٌة نسب عناصر(

 اإلنتاج(
الفروض التً تموم علٌها 

3 9 a1, a2,b1,b2, c2.d1,d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  
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 H-Oنظرٌة 
ً  H-Oاختبار نظرٌة -  والعٌا
وحٌرة  H-Oتمٌٌم نظرٌة -

 )لغز لٌنتٌف(.

 نظرٌة ستافان لٌندر 
تفسٌر لٌندر لمٌام التجارة -

 الدولٌة.
 تمٌٌم نظرٌة لٌندر-

  "نظرٌة )نموذج( بورتر
المزاٌا التنافسٌة فً تفسٌر 

 التجارة الدولٌة"

 نظرٌة التبادل الال متكافئ 

  نظرٌة الفجوات
 التكنولوجٌة

 دورة حٌاة الُمنتَج 

4 
السٌاسات 

 التجارٌة

 .مفهوم السٌاسة التجارٌة 

  مبدأ الحرٌة فً التجارة
 الدولٌة وحجج المناصرٌن
مبدأ التمٌٌد والحماٌة فً 
التجارة الدولٌة وحجج 

 المناصرٌن.

 .أدوات السٌاسة التجارٌة 

 .أهداف السٌاسة التجارٌة 

  اآلثار االلتصادٌة للسٌاسة
 التجارٌة.

  المعدالت االسمٌة والفعلٌة
 للتعرفة الجمركٌة.

1 3 a2,b1,d2,.c1,d1,d2 

 مٌزان المدفوعات 5

 مفهوم مٌزان المدفوعات. -
 ألسام مٌزان المدفوعات. -
العجز والفائض فً مٌزان  -

 المدفوعات.
 مٌزان المدفوعات الٌمنً. -

1 3 a2, a3,b1,b2,c1,c2,d1,d2 

6 
سوق الصرف 

 األجنبً

  مفهوم سوق الصرف
 األجنبً.

  وظائف سوق الصرف
 األجنبً.

  أنظمة سعر الصرف
 األجنبً.

  المعاٌٌر التً تحكم سعر
 الصرف األجنبً.

  المؤثرات األساسٌة على
 سعر الصرف.

  ًسوق الصرف األجنبً ف
 الٌمن

1 3 ,a1,a2,c1,c2,d1d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  
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7 
التكتالت 

االلتصادٌة 
 الدولٌة

مفهوم التكتالت االلتصادٌة  -
 الدولٌة.

التكتالت االلتصادٌة أشكال  -
 الدولٌة:

 منطمة التجارة الحرة. -1
 االتحاد الجمركً. -2
 السوق المشتركة. -3
االتحاد االلتصادي )الوحدة  -4

 االلتصادٌة(.
التكامل االلتصادي التام  -5

 )االتحاد النمدي(

2 6 
a1, 

a2,b1,b2,b3,c1,c2,d1,d2, 

8 
العولمة والنظام 

التجاري العالمً 
 الجدٌد

التجاري اركان النظام  -
 العالمً

االتفالٌة العامة لتحرٌر  -
التجارة فً السلع الجات 

GATT. 
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  -

 واالستثمار )االنكتاد(
 منظمة التجارة العالمٌة. -
االتفالٌة العامة لتحرٌر  -

التجارة فً الخدمات الجاتس 
GATS 

اتفالٌة تحرٌر الخدمات  -
 المالٌة.

 GATSالعاللة بٌن ال  -
 والخدمات المالٌة.

مواد اتفالٌة الخدمات المالٌة  -
 وكٌفٌة تطبٌمها.

كٌفٌة تحرٌر وتنفٌذ الخدمات  -
 المالٌة

فوائد انضمام الٌمن لمنظمة  -
 التجارة العالمٌة

3 9 a 1,b2,b3,c1,c2 

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

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 )تطبٌقات( التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 التعلمرموز مخرجات 
Course ILOs 

1 
تتراوح تطبٌمات وتمارٌن مصاحبة للممرر 

تطبٌمات ٌموم بها المعٌد ساعاتها  8 – 6بٌن 
 مضمنة فً ساعات المحاضرة

=== === === 

 ===   اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  
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Number of Weeks /and Contact Hours 
Per Semester 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحاضرة 
 المنالشة والحوار 
 ًالعصف الذهن 
  حل المشكالت 
  .المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة 
 )التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام البحثٌة 
  االدوارالمحاكاة ولعب 
 الزٌارة الخارجٌة 
 دراسة الحاالت 

 

I.  األنشطةTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 األسبوع
Week 
due 

 الدرجة
Mark 

وضح أسباب لٌام التجارة الدولٌة مبٌناً األهمٌة النسبٌة  1
 لها .

 a1+a2+b1 
 

W2 2 

مثال رلمً وضح متى تموم التجارة بٌن الٌمن  باستخدام 2
 وسلطنة عمان وفماً لنظرٌتً المزاٌا المطلمة والنسبٌة.

d1+d2+ a1+a2 
 

W4 4 

اٌهما أفضل للٌمن أن تضم التحاد جمركً أم لتكتل   3
 التصادي ولماذا.

a 1,a 2 ,b1, b2, d1  
W8  4 

تكلٌف لمنالشة لضٌة معاصرة مؤثرة فً التجارة  4
 .الدولٌة

a1+a2+b1+b2 
c1+c2+d1 

W10 10 

 20   المجموع  

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessme
nt Tasks 

موعد التقٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى درجة  التمٌٌم 

 النهائً(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

 W1- W12 10 20% تكالٌف وانشطة  .1
+ a1+a2+b1 

b2+c1+c2 
 

 %5 5 كل األسابٌع حضور   .2
a1+a2+b1 
b2+c1+c2 

 
 +a1+a2+b1 + b2 %15 15 السابع اختبار نصفً  .3

c2 

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائً 4
a1,a2,b1,b2,b3, 

c1,c2,d1,d2, 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد
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II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

مجموعة محاضرات مجمعة من مراجع مختلفة ) جودة عبد الخالك، دمحم رئٌف، عادل المهدي، عمر زهٌر حافظ  ودمحم  -1
 محمود اإلمام، إضافة إلى موالع على النت(

  Essential References المراجع المساعدة:

 ( التجارة الدولٌة دار أمجد للنشر والتوزٌع، المملكة األردنٌة الهاشمٌة.2115عبد الكرٌم األشهب،)نوال  -1

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌه الطالب للبحث عن موضوع الممرر فً موالع االنترنت

 

 
  

 Total  100 100%المجموع 
 

VI> الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  للقسمم وٌحمرم الطالمب ممن دخمول االمتحمان فمً حمال تجماوز الغٌماب ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضور وغٌاب الطالب
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تمأخر لممدة ربمع سماعة لمثالث ممرات فمً الفصمل الدراسمًخ وإذا تمأخر زٌمادة عمن  ٌسمح
 ثالث مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقررخ وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  وغٌرهما ٌحمددها اسمتاذ المقمرر فمً المحاضمرة  أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفمات
 األولى.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  
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 التجارة الدولٌة :خطة مقرر
 

I.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name 

 عبده كلٌبأ.م.د. علً سٌف 
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
003441111 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

.comalibensaif@yahoo   3    

 

II.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1 
 اسم المقرر

Course Title 
 التجارة الولٌة

2 
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الثالث/الفصل الدراسً األول

5 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
مبادئ االقتصاد الجزئً والكلً +النظرٌة االقتصادٌة الجزئٌة 

 والنظرٌة االقتصادٌة الكلٌة 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
--- 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالمقرر 
course is offered 

 مالٌة ومصرفٌة  بكالورٌوس اقتصاد وبكالورٌوس

8 
 لغة تدرٌس المقرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 مكان تدرٌس المقرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة واالقتصاد

 

III.  وصف المقررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارات فً التجارة الدولٌة، وٌُعد هذا الممرر من المواد األساسٌة لطلبة لسم 
االلتصاد والمالٌة، وٌغطً النظرٌات المفسرة لمٌام التجارة الدولٌة وٌهتم بدراسة وتحلٌل وتفسٌر ظاهرة التجارة الدولٌة وإبراز 

فً االلتصادٌات المعاصرة؛ حٌث ٌحلل ظاهرة التخصص الدولً ومزاٌاه االلتصادٌة وٌستعرض باستخدام أدوات أهمٌتها المتزاٌدة 
التحلٌل النظرٌات المختلفة التً تفسر التبادل الدولً واألسس الخاصة بالسٌاسات التجارٌة بما فً ذلن التعرفة الجمركٌة والصور 

لصعٌد الدولً، كما ٌبحث فً العاللة بٌن النمو االلتصادي والتجارة الدولٌة وأثر المختلفة للتعاون والتكامل االلتصادي على ا
التجارة الدولٌة على الرفاه االلتصادي، والنظام التجاري الدولً الجدٌد وأركانه وأثر التكتالت االلتصادٌة ومنظمة التجارة العالمٌة 

 على النشاط االلتصادي والتجارة العالمٌة.

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com
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IV.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة الممرر سوف ٌكون الطالب لادرا على أن:
a1  .ٌظهر المعرفة والفهم  بأهمٌة التجارة الدولٌة وبالمبادئ والمصطلحات والمفاهٌم  المرتبطة بالنظرٌات المفسرة لمٌامها 
a2-  واألنواع المختلفة لهذه التكتالت االساسٌة المتعلمة بمراحل لٌام التكتالت االلتصادٌة اإلللٌمٌة والدولٌةٌوضح المفاهٌم. 
b1  أنظمة سعر الصرف المختلفةانواع وكذلن بٌن انواع النظرٌات المفسرة لمٌام التجارة الدولٌة ٌمارن بٌن. 
b2-  العملٌات وأسباب الفائض والعجز.ٌحلل بنود مٌزان المدفوعات لمعرفة كٌفٌة لٌد 
b3 – .ٌفرق بٌن أنواع السٌاسة التجارٌة الخارجٌة الختٌار األنسب منها 

- c1 .تمكٌن الطالب من إعداد تمارٌر خاصة بالنظام التجاري الدولً الجدٌد وبما ٌخدم مصلحة الٌمن 
c2- .أن ٌطبك ما درسه فً صٌاغة السٌاسة التجارٌة للٌمن 

d 1 ل منفرداً أو ضمن فرٌك لتطبٌك أدوات السٌاسة التجارٌة وبنود اتفالٌات منظمة التجارة العالمٌة لخدمة االلتصاد ـ أن .ٌعم
 الٌمنً.

d2- أن ٌكتسب مهارة التفاوض مع اآلخرٌنb3 – .ٌفرق بٌن أنواع السٌاسات االلتصادٌة الختٌار األنسب منها 

 

V. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرقم
Ord
er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئٌسة
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Con. 

H 

1 
مفاهٌم عامة فً 

 التجارة الدولٌة

 
 تعرٌف التجارة الدولٌة )الخارجٌة(      -
 الداخلٌة والخارجٌة.ما الفرق بٌن التجارة  -
 أسباب لٌام التجارة الخارجٌة -
 أهمٌة التجارة الخارجٌة. -
 اهداف التجارة الخارجٌة -
 التجارة الخارجٌة التخصص الدولً -

W1 3 

2 

النظرٌات المفسرة 
لمٌام التجارة 

 الخارجٌة
)الفكر التجاري 

 والتملٌدي(

 )مذهب التجارٌٌن )الفكر التجاري 

 .أفكار دٌفٌد هٌوم 

  افتراضات النظرٌة      -الكالسٌكً:            الفكر
 التملٌدٌة )الكالسٌكٌة(.

 نظرٌة المٌزة المطلمة )آدم سمٌث(. -           
 نظرٌة المٌزة النسبٌة )دٌفٌد رٌكارو( -

 أوالً: االفتراضات األساسٌة لنظرٌة المٌزة النسبٌة.
 ثانٌاً: كٌفٌة حساب المزاٌا النسبٌة.

التجارة الدولٌة المائمة على التخصص وفماً للمزاٌا ثالثاً: مكاسب 
 النسبٌة.

نظرٌة الطلب المتبادل )معدل التبادل الدولً"جون  -
 ستٌوارت مٌل"(

W2,W3 6 

 المدرسة الحدٌثة 3

  نظرٌة هٌكشر وأولٌنH-O )نظرٌة نسب عناصر اإلنتاج( 
 H-Oالفروض التً تموم علٌها نظرٌة 

ً  H-Oاختبار نظرٌة -  والعٌا
 وحٌرة )لغز لٌنتٌف(. H-Oتمٌٌم نظرٌة -

 نظرٌة ستافان لٌندر 
 تفسٌر لٌندر لمٌام التجارة الدولٌة.-

W4,w5,w6
,w7 

12 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 تمٌٌم نظرٌة لٌندر-

  نظرٌة )نموذج( بورتر" المزاٌا التنافسٌة فً تفسٌر التجارة
 الدولٌة"

 نظرٌة التبادل الال متكافئ 

 نظرٌة الفجوات التكنولوجٌة 

 دورة حٌاة الُمنتَج 

 W8  3-1 المواضٌع من اختبار نصف الفصل فً  4
3 

 السٌاسات التجارٌة 5

 .مفهوم السٌاسة التجارٌة 

 مبدأ الحرٌة فً التجارة الدولٌة وحجج المناصرٌن 
 مبدأ التمٌٌد والحماٌة فً التجارة الدولٌة وحجج المناصرٌن.

 .أدوات السٌاسة التجارٌة 

 .أهداف السٌاسة التجارٌة 

 .اآلثار االلتصادٌة للسٌاسة التجارٌة 

 .المعدالت االسمٌة والفعلٌة للتعرفة الجمركٌة 

W9 3 

 مٌزان المدفوعات 6

 مفهوم مٌزان المدفوعات. -
 ألسام مٌزان المدفوعات. -
 العجز والفائض فً مٌزان المدفوعات. -
 مٌزان المدفوعات الٌمنً. -

W10 3 

7 
سوق الصرف 

 األجنبً

  األجنبً.مفهوم سوق الصرف 

 .ًوظائف سوق الصرف األجنب 

 .ًأنظمة سعر الصرف األجنب 

 .ًالمعاٌٌر التً تحكم سعر الصرف األجنب 

 .المؤثرات األساسٌة على سعر الصرف 

 سوق الصرف األجنبً فً الٌمن 

W11 3 

8 
التكتالت االلتصادٌة 

 الدولٌة

 مفهوم التكتالت االلتصادٌة الدولٌة. -
 الدولٌة:أشكال التكتالت االلتصادٌة  -
 منطمة التجارة الحرة. -6
 االتحاد الجمركً. -0
 السوق المشتركة. -8
 االتحاد االلتصادي )الوحدة االلتصادٌة(. -9

 التكامل االلتصادي التام )االتحاد النمدي( -11

W12,W13 6 

9 
العولمة والنظام 

التجاري العالمً 
 الجدٌد

 اركان النظام التجاري العالمً -
 .GATTاالتفالٌة العامة لتحرٌر التجارة فً السلع الجات  -
 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة واالستثمار )االنكتاد( -
 منظمة التجارة العالمٌة. -
االتفالٌة العامة لتحرٌر التجارة فً الخدمات الجاتس  -

GATS 
 اتفالٌة تحرٌر الخدمات المالٌة. -

 والخدمات المالٌة. GATSالعاللة بٌن ال  -
 اتفالٌة الخدمات المالٌة وكٌفٌة تطبٌمها.مواد  -
 كٌفٌة تحرٌر وتنفٌذ الخدمات المالٌة -
 فوائد انضمام الٌمن لمنظمة التجارة العالمٌة -

W14,W15 6 

 W16 3 االختبار النهائً 

 48 16 عدد األسابٌع والساعات الفعلٌة



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانٌا: خطة تنفٌذ الجانب العملً 

 الرقم
Order 

 المهام / التمارٌن )تطبٌقات(
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Cont. H 

1 
تطبٌمات  8 – 6بٌن تتراوح تطبٌمات وتمارٌن مصاحبة للممرر 

 ٌموم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعات المحاضرة
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المنالشة والحوار -
 العصف الذهنً -
 حل المشكالت  -
 المهام والتكالٌف واالنشطة والتطبٌمات العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنشطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمشارٌع التطبٌمٌة( -
 التغذٌة الراجعة. -
 التدرٌس المصغر  -
 المهام البحثٌة -
 المحاكاة ولعب االدوار -
 دراسة الحاالت -

 

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الرقم
No. 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 W2 4 وضح أسباب لٌام التجارة الدولٌة مبٌناً األهمٌة النسبٌة لها . 1

باستخدام مثال رلمً وضح متى تموم التجارة بٌن الٌمن وسلطنة  2
 المطلمة والنسبٌة.عمان وفماً لنظرٌتً المزاٌا 

W4 4 

 W8  6 اٌهما أفضل للٌمن أن تضم التحاد جمركً أم لتكتل التصادي ولماذا.  3

 W10 6 .تكلٌف لمنالشة لضٌة معاصرة مؤثرة فً التجارة الدولٌة 4

 20  المجموع  

 :Learning Assessmentتقٌٌم التعلم 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم
Assessment 

Tasks 

 التقٌٌم/ الٌوم والتارٌخموعد 
Assessment day & 

date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 )نسبة الدرجة إلى درجة  التمٌٌم النهائً(

Weight 

 W2 – W14 20 20% تكالٌف وانشطة 1

 W1- W15 5 5% حضور 2

 W7 15 15% اختبار نصفً 3

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائً 5



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة مركز التطوير األكبديمي  عميد الكليت          نبئب العميد لشئون الجودة        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 

III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

مجموعة محاضرات مجمعة من مراجع مختلفة ) جودة عبد الخالك، دمحم رئٌف، عادل المهدي، عمر زهٌر حافظ  ودمحم  -1
 محمود اإلمام، إضافة إلى موالع على النت(

  Essential References المراجع المساعدة:

 ( التجارة الدولٌة دار أمجد للنشر والتوزٌع، المملكة األردنٌة الهاشمٌة.2115نوال عبد الكرٌم األشهب،) -1

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌه الطالب للبحث فً موضوعات الممرر فً موالع االنترنت

 

i.  والسٌاسات المتبعة فً المقررالضوابط Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.55ٌلتزم الطالب بحضور % 

  المقرر تقرٌرا بحضمور وغٌماب الطمالب للقسمم وٌحمرم الطالمب ممن دخمول االمتحمان فمً حمال تجماوز الغٌماب ٌقدم أستاذ
 % وٌتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسًخ وإذا تأخر زٌادة عن ثمالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقررخ وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر نوع التعٌٌنات فً بداٌة 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

  الطالب.فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبق علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  وغٌرهما ٌحمددها اسمتاذ المقمرر فمً المحاضمرة أي سٌاسات أخرى مثمل اسمتخدام الموباٌمل أو مواعٌمد تسملٌم التكلٌفمات
 األولى.

 

 Total  100 100%المجموع 


