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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 لية االدارة واالقتصاد جامعة / ذي قارك المؤسسة التعليمية .1

 االقتصاد    / المركز علمي القسم ال .2

 االقتصاد الدولي اسم / رمز المقرر .3

 حضور ساعتان كل أسبوع أشكال الحضور المتاحة .4

 نصف سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/11/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 مقررأهداف ال .8

الخرى قتها ابملقررات اتصاد وعالم االقأن مادة االقتصاد الدويل تعد من االساسيات العلمية واجلوهرية اليت متثل جوهر دراسة عل
 اليت يتوجب على الطالب دراستها للحصول على شهادة البكالوريوس يف علم االقتصاد

 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 شرح مفردات المادة المقررة والتركيز على المفاصل التي يجب أن يتعلمها الطالب. -1أ

 طبيق.ربط المادة بالواقع العلمي باعتبار المادة المقررة لها أرتباط علمي من حيث الت -2أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

الذي  الى فهم أوسع للموضوعات التوضيحية للمساهمة في الوصول أستخدام الرسوم والمخطط – 1ب

 يتم شرحه.

 الطلب من الطالب أنشاء أوراق عمل عن مواضيع مرتبطة بالموضوع المدروس. – 2ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 . google meetطريقة ألقاء المحاضرات ألكترونيا من خالل منصة  -1

 المجاميع الطالبية. -2

 أستخدام وسائل االيضاح وأجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك؟ -3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمختلف أنواعها. -1

 طرح االسئلة على الطلبة. -2

 التغذية المرتجعة من الطالب. -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .لعاليرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير اتطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قد -1ج

 تطوير وتعزيز أستراتيجية التفكير الناقد في التعلم. -2ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 (20الدرجة من أمتحان الفصل االول وتنقسم الى أمتحان شهري + حضور ومشاركات ) -1

 (20ي + حضور ومشاركات )الدرجة من أمتحان الفصل الثاني وتنقسم الى أمتحان شهر  -2

 (60االمتحان النهائي )الدرجة من  -3
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها. -1

 التغذية العكسية من الطالب. -2

 طرح االسئلة الشفوية داخل القاعة الدراسية. -3

 

 

 
 لشخصي (.االتطور ى المتعلقة بقابلية التوظيف والمنقولة ) المهارات األخرالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 التواصل اللفظي. -1د

 العمل الجماعي. -2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.  -4د

 التخطيط والتنظيم. -5د

 المرونة. -6د

   أدراة الوقت. -7د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 عالموضو
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ماهية االقتصاد الدولي  االقتصاد الدولي 2 االول

وأهميته وعالقته 

بالتخصص الدولي / 

العوامل المؤثرة على 

 التخصص الدولي

 أمتحان محاضرات

د طبيعة االقتصا االقتصاد الدولي 2 الثاني

الدولي / االختالف بين 

العالقات االقتصادية 

الداخلية والعالقات 

 االقتصادية الدولية

 أمتحان محاضرات

نظريات التجارة  االقتصاد الدولي 2 الثالث

الخارجية / النظرية 

الميركانتيلية و التجارة 

الدولية / النظرية 

الكالسيكية والتجارة 

 الدولية

 أمتحان محاضرات

نظرية الميزة المطلقة  تصاد الدولياالق 2 الرابع

لالقتصادي أدم سميث 

واالنتقادات التي 

 تعرضت لها

 أمتحان محاضرات

نظرية المزايا النسبية  االقتصاد الدولي 2 الخامس

لالقتصادي ديفيد 

ريكاردو واالنتقادات 

 التي ترضت لها

 أمتحان محاضرات

تحان الشهر أم  أمتحان الشهر االول االقتصاد الدولي 2 السادس 

 االول
نظرية القيم الدولية  االقتصاد الدولي 2 السابع

لالقتصادي جون 

ستيوارت ميل +  

 معدالت التبادل الدولي 

 أمتحان محاضرات

نظرية تكلفة الفرصة  االقتصاد الدولي 2 الثامن

البديلة لالقتصادي 

 هابلر

 أمتحان محاضرات

حديثة نظرية التجارة ال االقتصاد الدولي 2 التاسع

 –لالقتصاديان )هكشر 

 أولين(

 أمتحان محاضرات

ميزان المدفوعات  االقتصاد الدولي 2 العاشر

الدولية مفهومه 

 وأهميته وهيكله

 أمتحان محاضرات
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 البنية التحتية  .12

 االقتصاد الدويل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 غازي الطائي ، االقتصاد الدويل -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 ويل كرمي مهدي احلسانوي ، االقتصاد الد  -2
 هجري عدانن ، االقتصاد الدويل النظرية والتطبيقات -3
 حممد أمحد السرييت ، االقتصاد الدويل -4
 ساتسياالسيد متويل عبد القادر ، االقتصادالدويل النظرية وال -5
 علي عبد الفتاح ابو شرار ، االقتصاد الدويل -6

 الحادي

 عشر
أختالل التوازن في  االقتصاد الدولي 2

ميزان المدفوعات 

 وأنواعه

 أمتحان محاضرات

ة التوازن الى اعاد االقتصاد الدولي 2 عشر الثاني

ميزان المدفوعات عن 

طريق حركات 

االسعار وحركات 

الدخل وحركات أسعار 

 الصرف

 أمتحان محاضرات

سعر الصرف / سوق  االقتصاد الدولي 2 عشر الثالث

سعر الصرف 

ووظائفه / كيفية تحديد 

سعر الصرف الحر / 

العالقة بين مرونة 

الطلب المحلي على 

ومرونة الواردات 

لعملة الطلب على ا

 االجنبية

 أمتحان محاضرات

العالقة بين مرونة  االقتصاد الدولي 2 عشر الرابع

الطلب االجنبي على 

الصادرات ومرونة 

عرض العملة االجنبية 

تحليل أثر التغير في  /

االسعار واالذواق 

على سعر الصرف / 

تحديد سعر الصرف 

الرسمي الثابت / 

سياسة تخفيض القيمة 

الخارجية للعملة 

 وطنيةال

 أمتحان محاضرات

 الخامس

 عشر
أمتحان الشهر   أمتحان الشهر الثاني االقتصاد الدولي 2

 الثاني
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( الت العلمية , التقارير ,.... المج) 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 


