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 مواصفات مقرر: التمويل الدولي

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  

 اسم المقرر

Course Title 

 التمويل الدولي

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

3.  

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 يجمالاإل

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  

 يرأسصل الدالمستوى والف

Study Level and 
Semester 

 المستوى الرابع/الفصل الثاني

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي +النظرية االقتصادية الجزئية والنظرية 
 + التجارة الدولية االقتصادية الكلية

6.  

 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 ال يوجد

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which 
the course is offered 

 اقتصاد +مالية ومصرفية                                      

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 العربية

9.  
 ةرأسنظام الد

Study System 

 انتظاملي/ فص

 عبده كليب سيفأ.م . د. علي  معد)و( مواصفات المقرر  .10
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Prepared By 

11.  

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 هناك ساعة معتمدة للتطبيقات والتمارين. :مالحظة

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

بالمعارف والمهارات بم لب  طا هذا المقرر إلى تزويد ال هدف  لدولي من خالل التركيز على ي ية أهمجال التمويل ا
 ة وعمليات االستثمار والتمويل على الصعيد الدولي المرتبط بشتىجببيالتمويل في االقتصاد الدولي، والتعامل بالعمالت األ

اراتها مر في ادخمباحي الحياة االقتصاااادية والمالية لدول العالت وترثير ذلل على  ساااعي الدول البامية لمعالجة العجز المسااات
يل يته، فروعه، ومصااادر التموأهمبالتزاماتها المالية. ويحتوي  هذا المقرر على تعريف االقتصاااد الدولي،  ياا المحلية واإل

وبظريات تحديد سااعر الصاارف، تحليل  جببيالصاارف األ أسااوا ر وأسااعاة ميزان المدفوعات، رأسااالداخلية والخارجية، د
 أسرالسااياسااات االقتصااادية وعلية معالجتها لالختالالت الداخلية والخارجية، التدفقات الدولية ل أثرالتوازن في االقتصاااد، و

 المال وتحليل الاجوات الداخلية والخارجية.

 

 

 

 

  

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ن:ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أرأسبعد االبتها  من د

a1- يظهر المعرفة والاهت بالمبادئ والمصطلحات والمااهيت المرتبطة بالتمويل الدولي 

a2   صادية الاجوات االقت أبوا المختلاة للسياسات االقتصادية ذات العالقة وكذا  بوا ية التمويل الدولي واألأهميشرح
 ها وعالقتها بالتمويل الدولي.أسبابو

b1 جببيرف األر الصأسعابظريات  يقارن بين 

 b2–  ات الاجوات االقتصادية التي تعابي مبها االقتصاديتحدث في االقتصاد ويحلل االختالالت الداخلية والخارجية التي 

 المختلاة.      

b3 – .يختار السياسات االقتصادية األبسب لتطبيقها في معالجة المشاكل االقتصادية 

b4-  ل وكياية االستاادة مبها.تراكت الديون الخارجية للدو أسبابيحلل 

c1 .يعد تقارير خاصة بالديون الخارجية وكياية االستاادة مبها وبما يخدت مصلحة اليمن 

C2-  .يطبق ما درسه في صياغة السياسات االقتصادية لليمن 
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d1  السياسات االقتصادية  لخدمة االقتصاد اليمبي. أدواتـ يعمل مبارداً أو ضمن فريق لتطبيق 

d2 - صل مع الجهات ذات العالقة لتوجيه القروض الخارجية لخدمة التبمية االقتصادية.يتوا. 

 

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

 من المقررمخرجات التعلم المقصودة 

(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(Program Intended Learning 
Outcomes  (  

a1 - 

يظهر المعرفة والاهت بالمبادئ والمصطلحات   
البظريات والمااهيت  المرتبطة بالتمويل الدولي و

ويل موعالقتها بالت جببير الصرف األرسعاالمتعلقة ب
 الدولي.

A1 يوضح مبادئ العلوت االقتصادية والمالية .
وأسس ومااهيت وسياسات التمويل 

 واالستثمار والعمل المصرفي.

  

a2 – 
 بالسياساتية المتعلقة ساسيشرح المااهيت األ

ها ابأسبالاجوات االقتصادية و أبوا وكذا  االقتصادية
 .وعالقتها بالتمويل الدولي

A4لبظريات والظواهر . يظهر المعرفة با
المالية واالقتصادية،  زماتاألو

والمصطلحات والمقاالت والكتب المالية 
 ية.بجليزوالمصرفية باللغة اإل

 

b1– 
 جببير الصرف األأسعابظريات  يقارن بين

 

B1 يقارن بين البظريات والقضايا المالية .
والمصرفية ويتخذ  القرار االستثماري 

 والمالي المالئت. 

b2 - 

ي  تحدث فيحلل االختالالت الداخلية والخارجية التي  
الاجوات االقتصادية التي تعابي مبها االقتصاد و

 االقتصاديات 

 المختلاة.      

B2 يحلل بظرياً وكمياً العالقات بين المتغيرات .
المالية المتعلقة بالجابب المالي والمصرفي، 

ويتببر بمستقبل الظواهر والعالقات 
 المالية الواقعية.االقتصادية و

b3- 

يختار السياسات االقتصادية األبسب لتطبيقها في  
 معالجة المشاكل االقتصادية.

      

B4يقيت المشروعات االستثمارية المختلاة . 

 

-b4 

تراكت الديون الخارجية للدول وكياية  أسبابيحلل 
 االستاادة 

 مبها       

B5 يحلل القوائت والبشرات التي تصدرها .
 والمؤسسات المالية . سوا ألا

c1- 
يعد تقارير خاصة بالديون الخارجية وكياية االستاادة  

 مبها وبما يخدت مصلحة اليمن.

C1.يعد التقارير والخطط المالية والمصرفية . 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة

 قسم االقتصاد والمالية 

 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 

 رئيس الجامعة      وضمان الجودة مركز التطوير األكاديمي  عميد الكلية          نائب العميد لشئون الجودة        رئيس القسم  

 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

 

 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding CILOs 

 ريساستراتيجية التد

Teaching 
Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 
Strategies 

a1 - 

يظهر المعرفة والاهت بالمبادئ والمصطلحات  
 والمااهيت المرتبطة بالتمويل الدولي.

 

المحاضرة والعروض  -
 يةيضاحاإل

 الحوار والمباقشة -

 التعلت الذاتي والتعاوبي -

 العصف الذهبي  -

 

ارير التكاليف والتق -
 الاردية

 والجماعية 
 سريعة امتحابات  -

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

 المالحظة -

 امتحابات تحريرية -

 

c2- 

يطبق ما درسه في صياغة السياسات االقتصادية 
 لليمن.

C3 .ذات  خر يوظف المعارف من العلوت اآل
)التي تخدت( في مجال المالية العالقة 

  والمصرفية.

d1- 
ات السياس أدواتيعمل مبارداً أو ضمن فريق لتطبيق 
 االقتصادية  لخدمة االقتصاد اليمبي.

D1المالية  زماتاألفي حل المشكالت و رهت. يس
للمجتمع  ،ويجسد قواعد التاكير والسلول 

االقتصادي الرشيد والكاؤ في جميع قراراته 
 ه االقتصادية.تأبشطو

 

d2- 

 

 

يتواصل مع الجهات ذات العالقة لتوجيه القروض 
 الخارجية لخدمة التبمية االقتصادية.

D3  يتواصل باعالية مع الوحدات االقتصادية .
 والمالية والبيئة المحيطة.
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a2- 

اة المختل بوا ية التمويل الدولي واألأهميشرح 
 ا أبوللسياسات االقتصادية ذات العالقة وكذا 

ها وعالقتها أسبابالاجوات االقتصادية و
 بالتمويل الدولي.

 

العروض المحاضرة و -
 يةيضاحاإل

 الحوار والمباقشة -

 التعلت الذاتي والتعاوبي -

 العصف الذهبي -

التكاليف والتقارير  -
 الاردية

 والجماعية 
 سريعة امتحابات  -

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

 المالحظة -

 امتحابات تحريرية -

 

 التدريس والتقويم:     ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

b1– يجببر الصرف األأسعايات يقارن بين بظر. 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمباقشة  -
 العصف الذهبي  -
ة بشطالمهات واأل -

ومجموعات العمل 
)تعلت ذاتي 
 وتعاوبي(

 مهات بحثية -

 تقييت التكاليف. -
تقييت العروض  -

 ية يضاحاإل
تقييت المباقشة  -

 والحوار.
 امتحان شاوي  -
المالحظة وتقييت  -

ركة الطالب مشا
 في القاعة 

 تقييت التقارير -
 المالحظة -
 اختبارات تحريرية -

b2 - 

يحلل االختالالت الداخلية والخارجية التي 
الاجوات االقتصادية تحدث في  االقتصاد و

 .التي تعابي مبها االقتصاديات المختلاة

 

 

 

 

 

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمباقشة  -
 الذهبي العصف  -
ة بشطالمهات واأل -

ومجموعات العمل 
)تعلت ذاتي 
 وتعاوبي(

 مهات بحثية -

 تقييت التكاليف. -
تقييت المباقشة  -

 والحوار.
 امتحان شاوي  -
المالحظة وتقييت  -

مشاركة الطالب 
 في القاعة 

 تقييت التقارير -
 المالحظة -
 اختبارات تحريرية -
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-b3 

يختار السياسات االقتصادية األبسب لتطبيقها 
 معالجة المشاكل االقتصادية. في

      

 المحاضرة  -
العروض  -

ية من قبل يضاحاإل
 الطالب

 الحوار والمباقشة  -
 العصف الذهبي  -
ة بشطالمهات واأل -

ومجموعات العمل 
)تعلت ذاتي 
 وتعاوبي(

 مهات بحثية -

 تقييت التكاليف. -
تقييت المباقشة  -

 والحوار.
 امتحان شاوي  -
المالحظة وتقييت  -

مشاركة الطالب 
 لقاعة في ا

 تقييت التقارير -
 المالحظة -
 اختبارات تحريرية -

 
 

b4- 
تراكت الديون الخارجية للدول  أسبابيحلل 

 وكياية االستاادة مبها.

  المحاضرة -
  الحوار والمباقشة -
  العصف الذهبي -
ة بشطالمهات واأل -

ومجموعات العمل 
)تعلت ذاتي 
 وتعاوبي(

 مهات بحثية -

 

 

 ر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقر

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 
Strategies 

 ويماستراتيجية التق

Assessment 
Strategies 

c1- 

يعد تقارير خاصة بالديون الخارجية وكياية 
 .االستاادة مبها وبما يخدت مصلحة اليمن.

 

 المحاكاة   -
 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف بشطاأل  -

المبزلية الاردية 
 والجماعية

 اختبارات تحريرية. -
 امتحابات شاوية  -
تقييت التقارير  -

 والتكاليف 
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الحوار والمباقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -
 التدريب العملي -
 ة الحاالت أسرد -

تقييت العروض الاردية  -
 والجماعية

المشاركة في قاعة  -
 الدرس

-c2 
يطبق ما درسه في صياغة السياسات 

 االقتصادية لليمن  

العروض العملية   -
 والمحاكاة 

 التطبيق العملي.    -
ة والتكاليف بشط)األ  -

الاردية  المبزلية
 والجماعية( 

الحوار والمباقشة  -
 والتغذية الراجعة. 

 التدريس المصغر. -

 اختبارات  تحريرية. -
 اختبارات شاوية  -
تقييت التقارير  -

 والتكاليف 
االمتحان العملي  -

 .دا ومالحظة األ
المشاركة في قاعة  -

 الدرس.

 

     جية التدريس والتقويم:رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتي

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 
CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 
Strategies 

d1- 

يعمل مبارداً أو ضمن فريق لتطبيق 
السياسات االقتصادية  لخدمة  اتأدو

 االقتصاد اليمبي.

 

 الحوار والمباقشة    -
 التعلت الذاتي والتعاوبي  -
 ة والمهات والتكاليفبشطاأل   -
التدريس المصغر والتغذية   -

 الراجعة
الماكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة
 التطبيق العملي.  -

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحابات القصيرة  -
تقييت العروض  -

 لتقديميةا
تقييت التقارير  -

 ةبشطوالتكاليف واأل
 االمتحابات الشاوية  -
 تقييت البزول الميدابي -

d2- 
يتواصل مع الجهات ذات العالقة 
لتوجيه القروض الخارجية لخدمة 

 التبمية االقتصادية.

 الحوار والمباقشة    -
 التعلت الذاتي والتعاوبي  -
 ة والمهات والتكاليفبشطاأل   -
والتغذية  التدريس المصغر  -

 الراجعة
الماكرة اليومية والتغذية   -

 الراجعة

 التطبيق العملي. 

 . دا مالحظة األ  -
 االمتحابات القصيرة  -
تقييت العروض  -

 التقديمية
تقييت التقارير  -

 ةبشطوالتكاليف واأل
 االمتحابات الشاوية  -

 تقييت البزول الميدابي
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v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  عاتأوال: موضو

 الرقم

Order 

الموضوعات 
الرئيسة/ 
 الوحدات

Topic 
List / 
Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 
 األسابيع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

 ت التعلم للمقرررموز مخرجا

(CILOs) 

1 

المدخل الى 
االقتصاد 
الدولي، 
التمويل 
 الدولي

مفهوم االقتصاد  1-1
يته أهمالدولي، 
 وفروعه.

مفهوم التمويل  1-2
يته، أهمالدولي، 

 أسبابمصادره و
 اللجوء اليه.

 

2 6 a1, a2, 

2 

مؤسسات 
التمويل 
الدولية 

 ةاإلقليميو

مؤسسات التمويل   2-1
 الدولي

سات التمويل مؤس2-2
 اإلقليمي

1 3 a1, a2, ,b1,b2, 

3 

ر أسعا
الصرف 

 أسواقو
الصرف 

 جنبياأل

مفهوم سعر الصرف، 3-1
ه، وظائفه أنواع

 ومحدداته

نظريات تحديد سعر  3-2
 الصرف

 النظرية التقليدية 3-2-1

نظرية تساوي  3-2-2
 القوى الشرائية

نظرية االصول  3-2-3
 المالية

 النظرية النقدية 3-2-4

4 12 
a1, a2,b1,b2,b3,b4 

c2. 

4 
السياسات 
االقتصادية 

وآلية 

مفهوم السياسات  4-1
اهدافها  االقتصادية،

 هاأدواتو
4 12 a2,b1,b2,b3,c1,d1,d2 
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معالجتها 
 لإلختالالت

السياسات  أثر 4-2
االقتصادية في االجل 

القصير واالجل الطويل 
ر أسعا أنظمةفي ظل 

 الصرف المختلفة.

الجوانب االقتصادية  4-3
الكلية في اقتصاد 

فتوح)نموذج ماندل م
 .فلمنج وتوسعاته(

5 
 أزمة

المديونية 
 العالمية

 زمةاأل أسباب5-1

إستراتيجية الدين 5-2
الخارجي ومشاكله في 

 الدول النامية

 اآلفاقالتوقعات و5-3
 أزمةالمطروحة لحل 

 المديونية

1 3 
a2, 

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

6 6 
ات يستجد من موضوع ما

 في التمويل الدولي
2 6 

,a1,a2,b1,b2,b3,b4 

C1,c2,d1,d2, 

عدد األسابيع والساعات الفعليةي إجمال  

 Number of Weeks /and Contact 
Hours Per Semester 

14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 قمالر

Order 

 )تطبيقات( التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابيع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلية

Contact 
Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم

Course 
ILOs 

1 
للمادة تطبيقات وتمارين مصاحبة للمحاضرات يقوم بها 

 المعيد
=== === === 

اعات الفعليةي األسابيع والسإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

  === 
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 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

  المحاضرة 
 المباقشة والحوار 
 العصف الذهبي 
  حل المشكالت 
 ة والتطبيقات العملية. بشطالمهات والتكاليف واأل 
 مبزلية الاردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(ة والتكاليف البشطالتعلت الذاتي والتعاوبي )األ 
 .التغذية الراجعة 

 المهات البحثية 
 دوارالمحاكاة ولعب األ 
 الزيارة الخارجية 
 ة الحاالترأسد 

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

 الرقم

No. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

وضح العالقة بين الحساب الجاري والبشاط  1
 االقتصادي

 a1+a2+a3+b1 

 
W2 2 

قارن بين بظرية األصول المالية والبظرية  2
البقدية لتحليل التوازن في ميزان 

 المدفوعات.

d1+d2+ a1+a2 

 
W4 2 

تستخدت السياسات االقتصادية لمعالجة  3
االختالالت االقتصادية الداخلية والخارجية، 
وضح أي سياسة يمكن استخدامها لمعالجة 

 االختالالت التي يعابيها اقتصاد اليمن

a 1,a 2 ,b1, b2, 
d1  

W8  3 

تكليف لمباقشة قضية معاصرة مؤثرة في  4
 التمويل الدولي

a1+a3+b1+b2 
c1+c2+d1 

W10 3 

 10 المجمو  

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

موعد التقييم/ 
 اليوم والتاريخ

Assessment 
day & date   

 الدرجة

Mark 

الوزن 
 النسبي 

)بسبة 
الدرجة 

إلى درجة  

 مخرجات التعلم

CILOs 
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II. تعلملصادر امLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 محاضرات )ملزمة( للدكتور مطهر العباسي -

  Essential References المراجع المساعدة:

 .ــ  سي بول هالوود، روبالد ماكدوبالد، البقود والتمويل الدولي،دار المريخ2

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 

vi. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : tendanceClass Atسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاي، ورأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاحضممور المحاضممرة للطالب  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

التقييت 
 البهائي(

Weight 

 ةأبشطتكاليف و 1
المحاضرة الثابية  
وحتى المحاضرة 

 العاشرة

10 10% 
+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2 

  %5 5 كل األسابيع ومشاركةحضور  2 

 %15 15 السابع اختبار بصاي 3
a1+a2+b1 + b2+ c2 

 %10 10 الثابي عشر تقييت التكاليف 4
a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4 

C1,c2,d1,d2, 

 a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4 %60 60 السادس عشر االختبار البهائي 5

C1,c2,d1,d2, 

  Total  100 100%المجموع 

http://www.google.com/
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 ( دقيقة من بدء االمتحان 20خر مقدار )تأ إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  - 3
 تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ت االمقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليف أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

 تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه. إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 ي التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل ف -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

 ات ..... الخمثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليف آخرىأي سياسات  -
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 التمويل الدولي :خطة مقرر

 

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

 االسم

Name أ.م.د. علي سيف عبده كليب 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location 
&Telephone 

No.  

773440000 

السب
 ت

SA
T 

 األحد

SU
N 

االثن
 ين

MO
N 

الثال
 ثاء

TU
E 

األربعا
 ء

WED 

الخمي
 س

THU 

 يلكترونالبريد اإل

E-mail 
alibensaif@yahoo.com   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1- 

 اسم المقرر

Course Title 

 التمويل الدولي

-2 

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 
Number 

 

-3 

 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 /تمارينسمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

 -
4 

 يرأسالمستوى والفصل الد

Study Level and 
Semester 

ي الثانيرأسلدالمستوى الرابع/الفصل ا  

-5 

المتطلبات السابقة للمقرر )إن 
 وجدت(

Pre-requisites  

مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي +النظرية االقتصادية الجزئية 
 والنظرية االقتصادية الكلية + التجارة الدولية
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 د/القاسم العباس      د/هدى العماد     د/مشعل الريفي        د/ناصر الطويل  د/صالح المقطري

-6 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 
--- 

-7 

ا البرنامج/ البرامج التي يتم فيه
 Program (s)تدريس المقرر 

in which the course is 
offered 

 تخصص  اقتصاد ومالية ومصرفية )بكالوريوس( -االقتصاد والمالية

-8 

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching 
the course 

 العربية

-9 

 مكان تدريس المقرر

Location of teaching 
the course 

 صنعاءجامعة -مبنى كلية التجارة

 اساعة معتمدة للتطبيقات توجد  :مالحظة

 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

 ية التمويلأهميهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات مجال التمويل الدولي من خالل التركيز على 
تى على الصااااعيد الدولي المرتبط بشاااا ة وعمليات االسااااتثمار والتمويلجببيفي االقتصاااااد الدولي، والتعامل بالعمالت األ

مباحي الحياة االقتصاااااااادية والمالية لدول العالت وترثير ذلل على  ساااااااعي الدول البامية لمعالجة العجز المساااااااتمر في 
ه، يته، فروعأهمبالتزاماتها المالية. ويحتوي  هذا المقرر على تعريف االقتصااااااااد الدولي،  ياا ادخاراتها المحلية واإل

وبظريات تحديد  جببيالصاارف األ أسااوا ر وأسااعاة ميزان المدفوعات، رأسااويل الداخلية والخارجية، دومصااادر التم
السياسات االقتصادية وعلية معالجتها لالختالالت الداخلية والخارجية،  أثرسعر الصرف، تحليل التوازن في االقتصاد، و

 .ية.المال وتحليل الاجوات الداخلية والخارج رأسالتدفقات الدولية ل

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 ة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:رأسبعد االبتها  من د

a1 -  قتصادية الاجوات اال أبوا المختلاة للسياسات االقتصادية ذات العالقة وكذا  بوا ية التمويل الدولي واألأهميشرح
 ا بالتمويل الدولي.ها وعالقتهأسبابو

 a2- يظهر المعرفة والاهت بالمبادئ والمصطلحات والمااهيت المرتبطة بالتمويل الدولي 

b1 جببير الصرف األأسعابظريات  يقارن بين 

b2–  يات الاجوات االقتصادية التي تعابي مبها االقتصادتحدث في االقتصاد ويحلل االختالالت الداخلية والخارجية التي 

 لمختلاة.ا      

b3 – .يختار السياسات االقتصادية األبسب لتطبيقها في معالجة المشاكل االقتصادية 

b4-  تراكت الديون الخارجية للدول وكياية االستاادة مبها. أسبابيحلل 
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c1- .يعد تقارير خاصة بالديون الخارجية وكياية االستاادة مبها وبما يخدت مصلحة اليمن 

C2-  ياغة السياسات االقتصادية لليمن.يطبق ما درسه في ص 

d1  السياسات االقتصادية  لخدمة االقتصاد اليمبي. أدواتـ يعمل مبارداً أو ضمن فريق لتطبيق 

d2- .يتواصل مع الجهات ذات العالقة لتوجيه القروض الخارجية لخدمة التبمية االقتصادية. 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectةالموضوعات النظريأوال: 

 الرقم

Ord
er 

 الوحدات

)الموضوعات 
 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week 
Due 

الساعا
ت 

 الفعلية

Con. 
H 

 الرقم

No. 

وحدات/ 
موضوعات 

 المقرر

Course 
Topics/Unit

s 

 المواضيع التفصيلية

Sub-topics 

 عدد األسابيع

No. of 
Weeks 

الساعا
 ت

 الفعلية
Con
tact 
Hou
rs 

1 

المدخل الى 
االقتصاد 

الدولي، التمويل 
 الدولي

 يته وفروعه.أهممفهوم االقتصاد الدولي،  1-1

اللجوء  أسبابيته، مصادره وأهممفهوم التمويل الدولي،  1-2
 اليه.

 

W1, w2 6 

2 
مؤسسات 

التمويل الدولية 
 ةاإلقليميو

 مؤسسات التمويل  2-1

 الدولي      

 ؤسسات التمويل م2-2

 اإلقليمي     

W3 3 

3 
ر الصرف أسعا

 أسواقو
 جنبيالصرف األ

 ه، وظائفه ومحدداتهأنواعمفهوم سعر الصرف، 3-1

 نظريات تحديد سعر الصرف 3-2

W4,w5,w
6,w7 

12 
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 العلوم المالية والمصرفيةبرنامج 
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 النظرية التقليدية 3-2-1

 نظرية تساوي القوى الشرائية 3-2-2

 نظرية االصول المالية 3-2-3

 النظرية النقدية 3-2-4

4 

اختبار نصف 
الفصل في 

المواضيع من 
1 - 3 

W8 3 

 

4 

السياسات 
االقتصادية 

وآلية معالجتها 
 لإلختالالت

 هاأدواتمفهوم السياسات االقتصادية،اهدافها و 4-1

السياسات االقتصادية في االجل القصير واالجل  أثر 4-2
 ر الصرف المختلفةأسعا أنظمةالطويل في ظل 

 4-3 تصادية الكلية في اقتصاد الجوانب االق
 .مفتوح)نموذج ماندل فلمنج وتوسعاته(

W9,w10,
w11,w12 

12 

5 
المديونية  أزمة

 العالمية

 زمةاأل أسباب5-1

 إستراتيجية الدين الخارجي ومشاكله في الدول النامية5-2

 المديونية أزمةالمطروحة لحل  اآلفاقالتوقعات و5-3

W13 3 

 لتمويل الدولييستجد من موضوعات في ا ما 6 6
W14,w1

5 
6 

  W16 3 االختبار البهائي 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 48 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Order 
 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week Due 

الساعات 
 الفعلية

Cont. H 

 === === للمادة تطبيقات وتمارين مصاحبة للمحاضرات يقوم بها المعيد 1

ي األسابيع والساعات الفعليةإجمال  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
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vi. ريس استراتيجيات التدTeaching Strategies: 

 المحاضرة  -
 المباقشة والحوار -
 العصف الذهبي -
 حل المشكالت  -
 ة والتطبيقات العملية. بشطالمهات والتكاليف واأل -
 ة والتكاليف المبزلية الاردية والجماعية والمشاريع التطبيقية(بشطالتعلت الذاتي والتعاوبي )األ -
 التغذية الراجعة. -
 التدريس المصغر  -

 البحثية المهات -
 دوارالمحاكاة ولعب األ -
 ة الحاالترأسد -

 

 

 

 

I. ة نشطاألTasks and Assignments : 

الر
 قم

N
o. 

 النشاط / التكليف

Task/Assignment 

 األسبوع

Week due 

 الدرجة

Mark 

 W2 2 وضح العالقة بين الحساب الجاري والبشاط االقتصادي 1

يل قدية لتحلقارن بين بظرية األصول المالية والبظرية الب 2
 التوازن في ميزان المدفوعات.

W4 2 

تستخدت السياسات االقتصادية لمعالجة االختالالت  3
االقتصادية الداخلية والخارجية، وضح أي سياسة يمكن 
 استخدامها لمعالجة االختالالت التي يعابيها اقتصاد اليمن

W8  3 

 W10 3 تكليف لمباقشة قضية معاصرة مؤثرة في التمويل الدولي 4

 10 المجمو  

 :Learning Assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

No. 

 ة التقييمأنشط

Assessment 
Tasks 

 موعد التقييم/ اليوم والتاريخ

Assessment day & 
date   

 الدرجة

Mark 

 الوزن النسبي 

)بسبة الدرجة إلى درجة  التقييت 
 البهائي(
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III. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئيسة

 محاضرات )ملزمة( للدكتور مطهر العباسي -1

  Essential References المراجع المساعدة:

 .سي بول هالوود، روبالد ماكدوبالد، البقود والتمويل الدولي،دار المريخ   -1

  Electronic Materials and Web Sites ية وإنترنت:    إلكترونمواد 

www.google.com 

 

i. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 الوفاء بذلك. من المحاضرات ويحرم في حال عدم %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز  أستاذيقدم  -

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم  %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تأخر  إذاو ي،رأسممتأخر لمدة ربع سمماعة لثالم مرات في الفصممل الد إذاللطالب حضممور المحاضممرة  يسمممح -
 المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة. أستاذزيادة عن ثالم مرات يحذر شفويا من 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20تأخر مقدار ) إذاال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي  -
 النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.تغيب الطالب عن االمتحان  إذا -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

المقرر نوع التعيينات في بداية الفصمممممل ويحدد مواعيد تسمممممليمها وضممممموابط تنفيذ التكليفات  أسمممممتاذيحدد  -
 وتسليمها.

Weight 

 ةأبشطتكاليف و 1
وحتى   المحاضرة الثابية

 المحاضرة العشرة
10 10% 

 %5 5 كل األسابيع حضور ومشاركة 2

 %15 15 السابع اختبار بصاي 3

 %10 10 الثابي عشر تقييت التكاليف 4

 %60 60 السادس عشر االختبار البهائي 5

 Total  100 100%المجموع 

http://www.google.com/
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 يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد  إذا -

 :Cheatingالغش  5

 ن الطالب.ئوفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق عليه الئحة ش -
 في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف. -

 :Plagiarism االنتحال 6

 االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك داءفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب أل -

 :Other policies آخرىسياسات  7

 مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ آخرىأي سياسات  -

 


