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 برنبمج االقتصبد
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 مواصفات ممرر: التموٌل الدولً
 

I.  معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course  : 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 التموٌل الدولً

2 
 رمز الممرر ورلمه

 Course Code and Number  
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

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 الرابع/الفصل الثانً

5 
 السابمة الممرر )إن وجدت(المتطلبات 

Pre-requisites (if any) 
مبادئ االلتصاد الجزئً والكلً +النظرٌة االلتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة 

 + التجارة الدولٌة االلتصادٌة الكلٌة

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

 ال ٌوجد

7 
 درس له الممررٌالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 
course is offered 

 التصاد +مالٌة ومصرفٌة                                      

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 نظام الدراسة

Study System 
 انتظام/فصلً 

10 
 معد)و( مواصفات الممرر

Prepared By 
 كلٌبأ.م . د. علً سف عبده 

11 
 مواصفات الممرر تارٌخ اعتماد

Date of Approval 
 

 

II وصف الممرر Course Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالبب بالمعبارف والمهبارام بمجبال التموٌبل البدولً مبل ربيل التركٌبز علبى أهمٌبة التموٌبل فبً 
االسببتثمار والتموٌببل علببى الصببعٌد الببدولً المببرتبط بحببتى منببا ً ال ٌبباة االلتصبباد الببدولًل والتعامببل بببالعميم االجنبٌببة وعملٌببام 

اتهبا االلتصادٌة والمالٌة لدول العالم وتأثٌر ذلن على  سعً الدول النامٌة لمعالجة العجز المستمر فً ادراراتها الم لٌة واالٌفاء بالتزام
فروعب ل ومصبادر التموٌبل الدارلٌبة والرارجٌبةل دراسبة مٌبزال المالٌة. وٌ توي  هذا الممرر على تعرٌف االلتصباد البدولًل أهمٌتب ل 

المدفوعامل أسعار وأسواق الصرف األجنبً ونظرٌام ت دٌد سعر الصرفل ت لٌل التوازل فً االلتصادل وأثر السٌاسام االلتصادٌة 
 م الدارلٌة والرارجٌة.وآلٌة معالجتها ليرتيالم الدارلٌة والرارجٌةل التدفمام الدولٌة لرأس المال وت لٌل الفجوا

 

II. مخرجات تعلم الممرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء مل دراسة الممرر سوف ٌكول الطالب لادرا على أل:
a1- ًٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطل ام والمفاهٌم المرتبطة بالتموٌل الدول 
a2   ٌحرح أهمٌة التموٌل الدولً واألنواع المرتلفة للسٌاسام االلتصادٌة ذام العيلة وكذا أنواع الفجوام االلتصادٌة وأسبابها

 وعيلتها بالتموٌل الدولً.
b1 نظرٌام أسعار الصرف األجنبً ٌمارل بٌل 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

b2–  ًالفجوام االلتصادٌة التً تعانً منها االلتصادٌام ت دث فً االلتصاد وٌ لل االرتيالم الدارلٌة والرارجٌة الت 
 المرتلفة.      

b3 – .ٌرتار السٌاسام االلتصادٌة األنسب لتطبٌمها فً معالجة المحاكل االلتصادٌة 
b4- .لل أسباب تراكم الدٌول الرارجٌة للدول وكٌفٌة االستفادة منها ٌ 
c1 ادة منها وبما ٌردم مصل ة الٌمل.ٌعد تمارٌر راصة بالدٌول الرارجٌة وكٌفٌة االستف 
c2-  .ٌطبك ما درس  فً صٌاغة السٌاسام االلتصادٌة للٌمل 
d1 .ًـ ٌعمل منفرداً أو ضمل فرٌك لتطبٌك أدوام السٌاسام االلتصادٌة  لردمة االلتصاد الٌمن 
d2 - .ٌتواصل مع الجهام ذام العيلة لتوجٌ  المروض الرارجٌة لردمة التنمٌة االلتصادٌة. 

 

 
 
 
 

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

 مخرجات التعلم الممصودة من الممرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

 البرنامجمخرجات التعلم الممصودة من 

(Program Intended Learning Outcomes 
( 

a1 -     ٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطل ام والمفاهٌم
النظرٌام المتعلمة بأسعار الصرف المرتبطة بالتموٌل الدولً و

 األجنبً وعيلتها بالتموٌل الدولً.

A1 ٌوضح مبادئ العلوم االلتصادٌة والمالٌة وأسس .
ومفاهٌم وسٌاسام التموٌل واالستثمار والعمل 

 المصرفً. 

a2 
– 

وكذا  االلتصادٌة بالسٌاسامٌحرح المفاهٌم االساسٌة المتعلمة 
 .أنواع الفجوام االلتصادٌة وأسبابها وعيلتها بالتموٌل الدولً

A4واالزمام . ٌظهر المعرفة بالنظرٌام والظواهر 
المالٌة وااللتصادٌةل والمصطل ام والمماالم 

 المالٌة والمصرفٌة باللغة االنجلٌزٌة. والكتب

b1– نظرٌام أسعار الصرف األجنبً ٌمارل بٌل 
 

B1 ٌمارل بٌل النظرٌام والمضاٌا المالٌة والمصرفٌة .
 وٌترذ  المرار االستثماري والمالً الميئم.

b2 
- 

ت دث فً  االلتصاد ٌ لل االرتيالم الدارلٌة والرارجٌة التً  
 الفجوام االلتصادٌة التً تعانً منها االلتصادٌام و

 المرتلفة.      

B2 العيلام بٌل المتغٌرام المالٌة ً ً وكمٌا . ٌ لل نظرٌا
المتعلمة بالجانب المالً والمصرفًل وٌتنبأ 

والمالٌة بمستمبل الظواهر والعيلام االلتصادٌة 
 الوالعٌة.

b3-   ٌرتار السٌاسام االلتصادٌة األنسب لتطبٌمها فً معالجة
 المحاكل االلتصادٌة.

B4ٌمٌم المحروعام االستثمارٌة المرتلفة . 

-b4  لل أسباب تراكم الدٌول الرارجٌة للدول وكٌفٌة االستفادة ٌ 
 منها       

B5لل الموائم والنحرام التً تصدرها االسواق ٌ . 
 والمؤسسام المالٌة .

c1-   ٌعد تمارٌر راصة بالدٌول الرارجٌة وكٌفٌة االستفادة منها
 وبما ٌردم مصل ة الٌمل.

C1ٌعد التمارٌر والرطط المالٌة والمصرفٌة . 

c2- .ٌطبك ما درس  فً صٌاغة السٌاسام االلتصادٌة للٌمل 
 

C3 . ٌوظف المعارف مل العلوم األررى ذام العيلة
 تردم( فً مجال المالٌة والمصرفٌة.)التً 

d1- 
 

ٌعمل منفرداً أو ضمل فرٌك لتطبٌك أدوام السٌاسام 
 االلتصادٌة  لردمة االلتصاد الٌمنً.

D1  ٌساهم فً  ل المحكيم واالزمام المالٌة للمجتمع .
لوٌجسد لواعد التفكٌر والسلون االلتصادي 
الرحٌد والكفؤ فً جمٌع لرارات  وانحطت  

 االلتصادٌة.

 
d2- 

ٌتواصل مع الجهام ذام العيلة لتوجٌ  المروض الرارجٌة 
 لردمة التنمٌة االلتصادٌة

D3 ٌتواصل بفعالٌة مع الو دام االلتصادٌة  والمالٌة .
 والبٌئة الم ٌطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتموٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

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

 مخرجات الممرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 التدرٌساستراتٌجٌة 
Teaching 
Strategies 

 التموٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 - 

ٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ  
والمصطل ام والمفاهٌم المرتبطة بالتموٌل 

 الدولً.
 

الم اضرة والعروض  -
 االٌضا ٌة

 ال وار والمنالحة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً  -
 

 والتمارٌر الفردٌةالتكالٌف  -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امت انام  -
 المحاركة فً لاعة الدرس -
 المي ظة -
 امت انام ت رٌرٌة -

a2- 

ٌحرح أهمٌة التموٌل الدولً واألنواع 
المرتلفة للسٌاسام االلتصادٌة ذام العيلة 
وكذا أنواع الفجوام االلتصادٌة وأسبابها 

 وعيلتها بالتموٌل الدولً.
 

الم اضرة والعروض  -
 االٌضا ٌة

 ال وار والمنالحة -
 التعلم الذاتً والتعاونً -
 العصف الذهنً -

 التكالٌف والتمارٌر الفردٌة -
 والجماعٌة 

 سرٌعة امت انام  -
 المحاركة فً لاعة الدرس -
 المي ظة -
 امت انام ت رٌرٌة -

 

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

 مخرجات الممرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

b1– 
ٌمارل بٌل نظرٌام أسعار الصرف 

 األجنبً.

 الم اضرة  -
العروض االٌضا ٌة مل  -

 لبل الطيب
 ال وار والمنالحة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنحطة  -

ومجموعام العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام ب ثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم العروض االٌضا ٌة  -
 تمٌٌم المنالحة وال وار. -
 امت ال حفوي  -
المي ظة وتمٌٌم محاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المي ظة -
 ارتبارام ت رٌرٌة -

b2 
- 

ٌ لل االرتيالم الدارلٌة والرارجٌة التً 
الفجوام االلتصادٌة ت دث فً  االلتصاد و

 .المرتلفةالتً تعانً منها االلتصادٌام 
 

 الم اضرة  -
العروض االٌضا ٌة مل  -

 لبل الطيب
 ال وار والمنالحة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنحطة  -

ومجموعام العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام ب ثٌة -

 تمٌٌم التكالٌف. -
 تمٌٌم المنالحة وال وار. -
 امت ال حفوي  -
المي ظة وتمٌٌم محاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المي ظة -
 ارتبارام ت رٌرٌة -
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-b3 
ٌرتار السٌاسام االلتصادٌة األنسب 

 لتطبٌمها فً معالجة المحاكل االلتصادٌة.
      

 الم اضرة  -
العروض االٌضا ٌة مل  -

 لبل الطيب
 ال وار والمنالحة  -
 العصف الذهنً  -
المهام واالنحطة  -

ومجموعام العمل )تعلم 
 ذاتً وتعاونً(

 مهام ب ثٌة -

 التكالٌف.تمٌٌم  -
 تمٌٌم المنالحة وال وار. -
 امت ال حفوي  -
المي ظة وتمٌٌم محاركة الطالب فً  -

 الماعة 
 تمٌٌم التمارٌر -
 المي ظة -
 ارتبارام ت رٌرٌة -
 

b4- 
ٌ لل أسباب تراكم الدٌول الرارجٌة للدول 

 وكٌفٌة االستفادة منها.

  الم اضرة -
  ال وار والمنالحة -
  العصف الذهنً -

المهام واالنحطة  -
ومجموعام العمل )تعلم 

 ذاتً وتعاونً(
 مهام ب ثٌة -

 

 

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

 مخرجات الممرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 

c1- 
ٌعد تمارٌر راصة بالدٌول الرارجٌة وكٌفٌة 

 .االستفادة منها وبما ٌردم مصل ة الٌمل.
 

 الم اكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
االنحطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة
والتغذٌة ال وار والمنالحة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -
 التدرٌب العملً -
 دراسة ال االم  -

 ارتبارام ت رٌرٌة. -
 امت انام حفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 تمٌٌم العروض الفردٌة والجماعٌة -
 المحاركة فً لاعة الدرس -

-c2 
ٌطبك ما درس  فً صٌاغة السٌاسام 

 االلتصادٌة للٌمل  

 العروض العملٌة والم اكاة   -
 التطبٌك العملً.    -
)االنحطة والتكالٌف المنزلٌة   -

 الفردٌة والجماعٌة( 
والتغذٌة ال وار والمنالحة  -

 الراجعة. 
 التدرٌس المصغر. -

 ارتبارام  ت رٌرٌة. -
 ارتبارام حفوٌة  -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف  -
 االمت ال العملً ومي ظة االداء. -
 المحاركة فً لاعة الدرس. -

 

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

 مخرجات الممرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التموٌم
Assessment Strategies 
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d1- 

ٌعمل منفرداً أو ضمل فرٌك لتطبٌك أدوام 
السٌاسام االلتصادٌة  لردمة االلتصاد 

 الٌمنً.
 

 ال وار والمنالحة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنحطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة
المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -

 الراجعة
 التطبٌك العملً.  -

 مي ظة االداء.   -
 االمت انام المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنحطة -
 االمت انام الحفوٌة  -
 تمٌٌم النزول المٌدانً -

d2- 
ٌتواصل مع الجهام ذام العيلة لتوجٌ  

المروض الرارجٌة لردمة التنمٌة 
 االلتصادٌة.

 ال وار والمنالحة    -
 التعلم الذاتً والتعاونً  -
 االنحطة والمهام والتكالٌف   -
التدرٌس المصغر والتغذٌة   -

 الراجعة

المفكرة الٌومٌة والتغذٌة   -
 الراجعة

 التطبٌك العملً. 

 مي ظة االداء.   -
 االمت انام المصٌرة  -
 تمٌٌم العروض التمدٌمٌة -
 تمٌٌم التمارٌر والتكالٌف واألنحطة -
 االمت انام الحفوٌة  -

 تمٌٌم النزول المٌدانً

 

IV.  محتوى الممررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرلم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

عدد 
 األسابٌع 

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم للممرر
(CILOs) 

1 
الى المدخل 

االلتصاد الدولً، 
 التموٌل الدولً

مفهوم االلتصاد الدولًل  1-1
 أهمٌت  وفروع .

مفهوم التموٌل الدولًل  1-2
اهمٌت ل مصادره واسباب 

 اللجوء الٌ .

2 6 a1, a2, 

2 
مؤسسات 

التموٌل الدولٌة 
 واإلللٌمٌة

 مؤسسام التموٌل   الدول2-1ً
 ,a1, a2, ,b1,b2 3 1 مؤسسام التموٌل اإلللٌم2-2ً

3 
اسعار الصرف 

واسواق الصرف 
 االجنبً

مفهوم سعر الصرفل انواع ل 3-1
 وظائف  وم ددات 

نظرٌام ت دٌد سعر  3-2
 الصرف

 النظرٌة التملٌدٌة 3-2-1
نظرٌة تساوي الموى  3-2-2

 الحرائٌة
 نظرٌة االصول المالٌة 3-2-3
 النظرٌة النمدٌة 3-2-4

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

c2. 

4 
السٌاسات 

االلتصادٌة وآلٌة 
معالجتها 

 مفهوم السٌاسام االلتصادٌةل 4-1
 اهدافها وأدواتها

أثر السٌاسام االلتصادٌة فً  4-2
4 12 a2,b1,b2,b3,c1,d1,d2 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

االجل المصٌر واالجل الطوٌل  لإلختالالت
فً ظل انظمة اسعار الصرف 

 المرتلفة.
الجوانب االلتصادٌة الكلٌة  4-3

فً التصاد مفتوح)نموذج 
 .وتوسعات (ماندل فلمنج 

5 
ازمة المدٌونٌة 

 العالمٌة

 اسباب االزمة5-1
إستراتٌجٌة الدٌل الرارجً 5-2

 ومحاكل  فً الدول النامٌة
التولعام واالفاق المطرو ة 5-3

 ل ل ازمة المدٌونٌة

1 3 
a2, 

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

6 6 
ٌستجد مل موضوعام فً  ما

 التموٌل الدولً
2 6 

,a1,a2,b1,b2,b3,b4 
C1,c2,d1,d2, 

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

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرلم
Order 

 )تطبٌمات( العملٌة/  تدرٌباتالتجارب 
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

 رموز مخرجات التعلم
Course ILOs 

1 
 8 – 6بٌل تتراوح تطبٌمام وتمارٌل مصا بة للممرر 

تطبٌمام ٌموم بها المعٌد ساعاتها مضمنة فً ساعام 
 الم اضرة

=== === === 

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

Semester 
  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  الم اضرة 
 المنالحة وال وار 
 ًالعصف الذهن 
  ل المحكيم  
  .المهام والتكالٌف واالنحطة والتطبٌمام العملٌة 
  ًوالتعاونً )االنحطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمحارٌع التطبٌمٌة(التعلم الذات 
 .التغذٌة الراجعة 
 المهام الب ثٌة 
 الم اكاة ولعب االدوار 
 الزٌارة الرارجٌة 
 دراسة ال االم 

 

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الدرجة األسبوع التعلم مخرجات النشاط / التكلٌف الرلم



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

No
. 

Task/Assignment CILOs Week 
due 

Mark 

 a1+a2+a3+b1 W2 4 وضح العيلة بٌل ال ساب الجاري والنحاط االلتصادي 1

لارل بٌل نظرٌة األصول المالٌة والنظرٌة النمدٌة لت لٌل  2
 التوازل فً مٌزال المدفوعام.

d1+d2+ a1+a2 
 

W4 4 

االرتيالم تستردم السٌاسام االلتصادٌة لمعالجة  3
االلتصادٌة الدارلٌة والرارجٌةل وضح أي سٌاسة ٌمكل 
 استردامها لمعالجة االرتيالم التً ٌعانٌها التصاد الٌمل

a 1,a 2 ,b1, b2, d1 
W8  6 

+a1+a3+b1+b2+c1+c2 تكلٌف لمنالحة لضٌة معاصرة مؤثرة فً التموٌل الدولً 4
d1 

W10 6 

 22   المجموع  

 

II. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

V. ًم اضرام )ملزمة( للدكتور مطهر العباس 

  Essential References المراجع المساعدة:

 .ــ  سً بول هالوودل رونالد ماكدونالدل النمود والتموٌل الدولًلدار المرٌخ2

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌ  الطالب للب ث عل موضوعام الممرر فً موالع االنترنم

 

 :Learning Assessmentتمٌٌم التعلم 

 الرلم
No. 

 أنشطة التمٌٌم
Assessm
ent Tasks 

موعد التمٌٌم/ الٌوم 
 والتارٌخ

Assessment 
day & date   

الدرج
 ة

Mar
k 

 الوزن النسبً 
)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التمٌٌم 

 النهائً(
Weight 

 مخرجات التعلم
CILOs 

1.  
تكالٌف 
 وانحطة

W2-W12 22 22% 
a1+a2+a3+b1+b2+b3+b4+c1+

c2+d1+d2 
 

 
 a1+a2+a3+b1+b2+c1+c2 %5 5 كل األسابٌع  ضور   .2

 
 %15 15 السابع ارتبار نصفً  .3

a1+a2+b1 + b2+ c2 

4 
االرتبار 
 النهائً

 %60 60 السادس عحر
a1,a2,a3, b1,b2,b3,b4 

c1,c2,d1,d2, 

 Total  100 100%المجموع 
 

VI. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً الممرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

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

  ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور وغٌاب الطالب للمسمم وٌحمرم الطالمب ممن دخمول االمتحمان فمً حمال تجماوز الغٌماب
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 
  

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تمأخر لممدة ربمع سماعة لمثالت ممرات فمً الفصمل الدراسمً، وإذا تمأخر زٌمادة عمن  ٌسمح
 ثالت مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ الممرر 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 لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن 

 :Other policiesسٌاسات أخرى  7

  أخممرى مثممل اسممتخدام الموباٌممل أو مواعٌممد تسمملٌم التكلٌفممات  وغٌرهمما، تحممدد مممن لبممل اسممتاذ الممممرر فممً أي سٌاسممات
 المحاضرة األولى.



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 التموٌل الدولً :خطة ممرر
 

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

 االسم
Name 

 أ.م.د. علً سٌف عبده كلٌب
 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 

Office Hours 

 المكان ورلم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
003442222 

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

alibensaif@yahoo.com   3    

 

II.   معلومات عامة عن الممررGeneral information about the course: 

1 
 اسم الممرر

Course Title 
 التموٌل الدولً

2 
 رمز الممرر ورلمه

Course Code and Number 
 

3 
 الساعات المعتمدة للممرر

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 الرابع/الفصل الدراسً الثانً

5 
 المتطلبات السابمة للممرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
مبادئ االلتصاد الجزئً والكلً +النظرٌة االلتصادٌة الجزئٌة والنظرٌة 

 التجارة الدولٌةااللتصادٌة الكلٌة + 

6 
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
--- 

7 
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in which theالممرر 
course is offered 

 ترصص  التصاد ومالٌة ومصرفٌة )بكالورٌوس( -االلتصاد والمالٌة

8 
 لغة تدرٌس الممرر

Language of teaching the 
course 

 العربٌة

9 
 مكان تدرٌس الممرر

Location of teaching the 
course 

 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 

III.  وصف الممررCourse Description: 

ٌهدف هذا الممرر إلى تزوٌد الطالب بالمعارف والمهارام مجال التموٌل الدولً مل ريل التركٌز على أهمٌة التموٌل فبً االلتصباد 
البدولًل والتعامبل ببالعميم االجنبٌببة وعملٌبام االسبتثمار والتموٌبل علببى الصبعٌد البدولً المبرتبط بحببتى منبا ً ال ٌباة االلتصببادٌة 

ة. والمالٌة لدول العالم وتأثٌر ذلن على  سعً الدول النامٌة لمعالجة العجز المستمر فً ادراراتهبا الم لٌبة واالٌفباء بالتزاماتهبا المالٌب
الممببرر علببى تعرٌببف االلتصبباد الببدولًل أهمٌتبب ل فروعبب ل ومصببادر التموٌببل الدارلٌببة والرارجٌببةل دراسببة مٌببزال  وٌ تببوي  هببذا

المببدفوعامل أسببعار وأسببواق الصببرف األجنبببً ونظرٌببام ت دٌببد سببعر الصببرفل ت لٌببل التببوازل فببً االلتصببادل وأثببر السٌاسببام 
 .ل التدفمام الدولٌة لرأس المال وت لٌل الفجوام الدارلٌة والرارجٌة.االلتصادٌة وآلٌة معالجتها ليرتيالم الدارلٌة والرارجٌة

 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

IV.  مخرجات تعلم الممررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء مل دراسة الممرر سوف ٌكول الطالب لادرا على أل:
a1 -  ٌحرح أهمٌة التموٌل الدولً واألنواع المرتلفة للسٌاسام االلتصادٌة ذام العيلة وكذا أنواع الفجوام االلتصادٌة وأسبابها

 وعيلتها بالتموٌل الدولً.
 a2- ًٌظهر المعرفة والفهم بالمبادئ والمصطل ام والمفاهٌم المرتبطة بالتموٌل الدول 
b1 نظرٌام أسعار الصرف األجنبً ٌمارل بٌل 
b2–  ًالفجوام االلتصادٌة التً تعانً منها االلتصادٌام ت دث فً االلتصاد وٌ لل االرتيالم الدارلٌة والرارجٌة الت 

 المرتلفة.      
b3 – .ٌرتار السٌاسام االلتصادٌة األنسب لتطبٌمها فً معالجة المحاكل االلتصادٌة 
b4-  الدٌول الرارجٌة للدول وكٌفٌة االستفادة منها.ٌ لل أسباب تراكم 
c1- .ٌعد تمارٌر راصة بالدٌول الرارجٌة وكٌفٌة االستفادة منها وبما ٌردم مصل ة الٌمل 
c2-  .ٌطبك ما درس  فً صٌاغة السٌاسام االلتصادٌة للٌمل 
d1 صاد الٌمنً.ـ ٌعمل منفرداً أو ضمل فرٌك لتطبٌك أدوام السٌاسام االلتصادٌة  لردمة االلت 
d2- .ٌتواصل مع الجهام ذام العيلة لتوجٌ  المروض الرارجٌة لردمة التنمٌة االلتصادٌة. 

 

V. الممرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظرٌةأوال: 

 الرلم
Orde

r 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئٌسة
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

 الساعات الفعلٌة
Con. H 

1 
المدخل الى االلتصاد 

الدولً، التموٌل 
 الدولً

 مفهوم االلتصاد الدولًل اهمٌت  وفروع . 1-1
مفهوم التموٌل الدولًل اهمٌت ل مصادره  1-2

 واسباب اللجوء الٌ .
 

W1, w2 6 

2 
مؤسسات التموٌل 
 الدولٌة واإلللٌمٌة

 مؤسسام التموٌل   الدول2-1ً
 اإلللٌمً مؤسسام التموٌل2-2

W3 3 

3 
اسعار الصرف 

واسواق الصرف 
 االجنبً

مفهوم سعر الصرفل انواع ل وظائف  3-1
 وم ددات 

 نظرٌام ت دٌد سعر الصرف 3-2
 النظرٌة التملٌدٌة 3-2-1
 نظرٌة تساوي الموى الحرائٌة 3-2-2
 نظرٌة االصول المالٌة 3-2-3
 النظرٌة النمدٌة 3-2-4

W4,w5,w6
,w7 

12 

 W8 3 اختبار نصف الفصل 4

4 
السٌاسات االلتصادٌة 

وآلٌة معالجتها 
 لإلختالالت

 اهدافها وأدواتها مفهوم السٌاسام االلتصادٌةل 4-1
أثر السٌاسام االلتصادٌة فً االجل المصٌر  4-2

واالجل الطوٌل فً ظل انظمة اسعار الصرف 
 المرتلفة

 الجوانب االلتصادٌة الكلٌة فً التصاد 4-3
 .مفتوح)نموذج ماندل فلمنج وتوسعات (

W9,w10,w
11,w12 

12 

5 
ازمة المدٌونٌة 

 العالمٌة

 اسباب االزمة5-1
إستراتٌجٌة الدٌل الرارجً ومحاكل  فً الدول 5-2

 النامٌة
التولعام واالفاق المطرو ة ل ل ازمة 5-3

W13 3 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

 المدٌونٌة

 W14,w15 6 ٌستجد مل موضوعام فً التموٌل الدولً ما 6 6

 W16 3 االختبار النهائً 

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

16 48 

 

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

الر
 لم
Or
de
r 

 المهام / التمارٌن
Tutorials/ Exercises   

 األسبوع
Week 
Due 

الساعات 
 الفعلٌة
Cont. 

H 

1 
تطبٌمام ٌموم بها المعٌد ساعاتها  8 – 6بٌل تتراوح تطبٌمام وتمارٌل مصا بة للممرر 

 مضمنة فً ساعام الم اضرة
=== === 

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

  

 

VI.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 الم اضرة  -
 المنالحة وال وار -
 العصف الذهنً -
  ل المحكيم  -
 المهام والتكالٌف واالنحطة والتطبٌمام العملٌة.  -
 التعلم الذاتً والتعاونً )االنحطة والتكالٌف المنزلٌة الفردٌة والجماعٌة والمحارٌع التطبٌمٌة( -
 الراجعة.التغذٌة  -
 التدرٌس المصغر  -
 المهام الب ثٌة -
 الم اكاة ولعب االدوار -
 دراسة ال االم -

 

I.  األنشطة والتكالٌفTasks and Assignments : 

 الرلم
No 

 النشاط / التكلٌف
Task/Assignment 

 األسبوع
Week due 

 الدرجة
Mark 

 W2 4 وضح العيلة بٌل ال ساب الجاري والنحاط االلتصادي 1

2 
بٌل نظرٌة األصول المالٌة والنظرٌة النمدٌة لت لٌل التوازل لارل 

 فً مٌزال المدفوعام.
W4 4 

3 
تستردم السٌاسام االلتصادٌة لمعالجة االرتيالم االلتصادٌة 

الدارلٌة والرارجٌةل وضح أي سٌاسة ٌمكل استردامها لمعالجة 
 االرتيالم التً ٌعانٌها التصاد الٌمل

W8  6 

 W10 6 لمنالحة لضٌة معاصرة مؤثرة فً التموٌل الدولًتكلٌف  4

 20  المجموع  
 

 :Learning Assessmentتمٌٌم التعلم 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة وااللتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

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

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

التمٌٌم 
 الرلم
No. 

 أنشطة التمٌٌم
Assessment 

Tasks 

 موعد التمٌٌم/ الٌوم والتارٌخ
Assessment day & 

date   

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً 
 النهائً()نسبة الدرجة إلى درجة  

Weight 

 W2- W14 20 20% تكالٌف وانحطة 1

 W1-w15 5 5%  ضور  2

 W7 15 15% ارتبار نصفً 3

 W16 60 60% االرتبار النهائً 4

 Total  100 100%المجموع 

 

VII. تعلملمصادر اLearning Resources : 

 Textbooks      :المراجع الرئٌسة

 م اضرام )ملزمة( للدكتور مطهر العباسً -1

  Essential References المراجع المساعدة:

 .سً بول هالوودل رونالد ماكدونالدل النمود والتموٌل الدولًلدار المرٌخ   -1

  Electronic Materials and Web Sites مواد إلكترونٌة وإنترنت:    

 توجٌ  الطالب للب ث عل موضوعام الممرر فً االنترنم

 

i.  فً الممررالضوابط والسٌاسات المتبعة Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للممرر فٌما ٌتعلك باآلتً:

1 

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة 

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

  وغٌاب الطالب للمسم وٌحمرم الطالمب ممن دخمول االمتحمان فمً حمال تجماوز الغٌماب ٌمدم أستاذ الممرر تمرٌرا بحضور
 % وٌتم الرار الحرمان من مجلس المسم.25

2 

 :Tardyالحضور المتأخر 

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لممدة ربمع سماعة لمثالت ممرات فمً الفصمل الدراسمً، وإذا تمأخر زٌمادة عمن  ٌسمح
 ثالت مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ الممرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

3 

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 

 ( دلٌمة من بدء االمتحان 22ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر ممدار ) 

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

4 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع 

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

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

5 

 :Cheatingالغش 

  الطالب.فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائً تطبك علٌه الئحة شؤون 

 .فً حال ثبوت لٌام الطالب بالغش او النمل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

6 
 :Plagiarismاالنتحال 

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبك الالئحة الخاصة بذلن 

7 

 :Other policiesسٌاسات أخرى 

  أخممرى مثممل اسممتخدام الموباٌممل أو مواعٌممد تسمملٌم التكلٌفممات وغٌرهمما، تحممدد مممن لبممل اسممتاذ الممممرر فممً أي سٌاسممات
 المحاضرة األولى.

 


