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 ستمارة الخطة التدريسية السنوية (()) ا

 التدريسي: اسم م محمد نوري فرحان م .

mmm251981@yahoo.com  اإللكترونيالبريد: 

 اسم المادة: االقتصاد الدولي 

 :لالفصمقرر  االقتصاد الدولي تأليف الدكتور غازي صالح الطائي              

تعريف الطالب بماهية االقتصاد الدولي والعالقات االقتصادية الدولية 

ومنها موضوعات التجارة الخارجية ونظرياتها وكذلك توجيهه لفهم 

 ميزان المدفوعات وعالقته بأسعار واسواق الصرف .

 ة:أهداف الماد

تتضمن دراسة االقتصاد الدولي مواضيع منها : مفهوم االقتصاد الدولي واالساس 

المادي الذي استند اليه واألنماط الثالثة للنظام الرأسمالي والمدخلين التاريخي 

والنظري لدراسة االقتصاد الدولي , حركات عوامل االنتاج , المدفوعات والتسويات 

والمنظمات والتكتالت االقتصادية . ,سياسات التجارة الدولية ,الدولية   

 األساسيةلتفاصيل ا

 ة:للماد

 ة:الكتب المنهجي االقتصاد الدولي تأليف الدكتور غازي صالح الطائي                       

 ة:المصادر الخارجي االقتصاد الدولي تأليف الدكتورة هجير عدنان زكي         

االمتحان 

 النهائي
 المختبرات

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 األول

الفصل 

 الدراسي

 الدرجة %20 %20 - %60

 

 :تقديرات الفصل

 :ةإضافيمعلومات  

mailto:mmm251981@yahoo.com
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 األولالفصل الدراسي  – األسبوعيجدول الدروس 

 المالحظات
 المادة

 ةيلالعم
النظرية المادة  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  مفردات مادة االقتصاد الدولي             

11/10/

2015 

1 

 االقتصاد الدولياهمية   

 

 

18/10/

2015 

2 

مدخل تاريخي في دراسة االقتصاد الدولي      
25/10/

2015 

3 

 مدخل نظري لدراسة االقتصاد الدولي  

, التجاريين ) نظريات التجارة الخارجية

 الميركانتيلية ( وأهمية التجارة الخارجية 

 

 

1/11/2015  

4 

النظريات الكالسيكية في التجارة   

 الخارجية 

 نظرية ديفيد هيوم في التوازن التلقائي

 نظرية ادم سمث في الميزة المطلقة

 

8/11/2015  

5 

  نظرية ديفيد ريكاردو في الميزة النسبية  

15/11/

2015 

6 

 نظرية كلفة الفرصة البديلة لهابرلر  

 

 

22/11/

2015 

7 

لجون ستيوارت ملنظرية القيم الدولية      

29/11/

2015 

8 

  امتحان الشهر األول  

6/12/2015  

9 

 النظرية الحديثة في التجارة الخارجية   

اولين في توازن االسعار  –نظرية هكشر 

 

13/12/

10 
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 الدولية

لغز ليونتيف في التجارة الخارجية   

2015 

 حركة عوامل االنتاج دوليا     

 االموالالنظرية العامة لحركة رؤوس 

مفهوم وانواع حركات رؤوس االموال 

 الدولية

       أسباب حركة رؤوس االموال دوليا

 

20/12/

2015 

11 

اآلثار االقتصادية لحركة رؤوس االموال   

 دوليا 

 تطور حركة رؤوس األموال الدولية

 

27/12/

2015 

12 

3/1/2016  انتقال العمل دوليا       13 

 والتسويات الدوليةالمدفوعات الدولية   

 ميزان المدفوعات ) المدفوعات الدولية (

 تعريف ميزان المدفوعات وبيان أهميته

 هيكل ميزان المدفوعات                       

 

10/1/2016  

14 

 التوازن واالختالل في ميزان المدفوعات  

مفهوم التوازن واالختالل في ميزان 

 المدفوعات

 أنواع االختالل وأسبابه

تقويم حالتي الفائض المؤقت والمستمر 

 في ميزان المدفوعات

التوازن الحسابي واالقتصادي لميزان 

 المدفوعات

17/1/2016  15 

24/1/2016 امتحان الشهر الثاني    16 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                         

النظريةالمادة  يةلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

آليات إعادة التوازن لميزان   

 المدفوعات 
 21/2/2016  

1 

التسويات الدولية ) أسواق وأسعار   

 الصرف (

 سوق الصرف االجنبي وأنواعه 

 28/2/2016  

2 

الوظيفة األساسية والثانوية لسوق   

 الصرف األجنبي

 مزايا وعيوب انظمة الصرف الدولية

 6/3/2016  

3 

النظام النقدي الدولي ) سعر الصرف   

 في النظم النقدية المختلفة (

 مفهوم النظام النقدي الدولي 

 أنواع النظام النقدي الدولي 

-1870نظام قاعدة الذهب ) 

1914) 

القواعد األساسية لنظام قاعدة 

 الذهب 

 أسباب انهيار نظام قاعدة الذهب 

النظام النقدي في ظل إتفاقية 

 (1971-1944 بريتون وودز )

 القواعد األساسية لهذا النظام 

 13/3/2016  

4 

 آلية تطبيق هذا النظام  

وودز والعالقات النقدية بريتون 

 الدولية

األسباب المباشرة وغير المباشرة 

 النهيار هذا النظام

 20/3/2016  

5 

النظام النقدي الدولي بعد بريتون   

 وودز
 27/3/2016  

6 

ومكوناتهاالسيولة الدولية      3/4/2016  7 

األولامتحان الفصل      10/4/2016  8 
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 التجارة الدولية والنمو االقتصادي  

 تطور التجارة الدولية وشروطها

معدالت التبادل التجاري الدولي ) 

 مفهومها , أنواعها (

 17/4/2016  

9 

تدهور شروط معدالت التبادل   

 التجاري الدولي 

التجارة آراء االقتصاديين بعالقة 

 الخارجية بالتنمية االقتصادية,

عالقة التجارة الخارجية بالتنمية 

االقتصادية في الدول المتقدمة 

 والدول النامية

 24/4/2016  

10 

1/5/2016  سياسات التجارة الدولية    11 

8/5/2016  أدوات السياسة التجارية    12 

المنظمات والتكتالت االقتصادية   

 واالقليميةالدولية 

المنظمات االقتصادية في إطار 

 االمم المتحدة

صندوق النقد الدولي وعالقته 

 بسياسات االصالح والعولمة

منظمة التجارة العالمية وعالقتها 

 بالعولمة

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

مؤتمر االمم المتحدة للتجارة 

 والتنمية

 15/5/2016  

13 

االقتصادية المنظمات والتكتالت   

 الدولية

التكتالت االقتصادية للدول 

 الرأسمالية المتقدمة

التكتالت االقتصادية الدولية للدول 

 النامية

 التكتالت االقتصادية العربية     

 22/5/2016  

14 

29/5/2016  امتحان الفصل الدراسي الثاني    15 

 توقيع العميد                                                        توقيع األستاذ                                           
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