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 وصف المقرر

 

 

 االعمال الكلية

 NQF level 7(4) العلوم المالية والمصرفية القسم

 متطلب سابق 304471 الرمز المالية الدولية اسم المقرر

االسواق 
والمؤسسات 

المالية 
 والمصرفية

  عملي **** نظري 3 الساعات المعتمدة

 fadi.a@jadara.edu.jo االيميل د. فادي الشناق منسق المقرر

 Fadi.a@jadara.edu.jo االيميالت د. فادي الشناق المدرسون

 وقت المحاضرة
 

 الساعات المكتبية

  1:00 – 11:30حد ، ثل  
 

  10:11:30حد ، ثل 
  1-11:30ثن ، ربع 

 كلية االعمال   C308/ المكان

 10/2021 تاريخ التعديل 11/2020 تاريخ االعداد 2020/2021 االول الفصل الدراسي

 وجاهي شكل الحضور في العلوم المالية والمصرفية سالبكالوريو  الشهادة
 

 وصف المقرر المختصر
الصرف، العوامل المحددة السعار الصرف، التعريف الشركات متعددة الجنسيات ، البيئة المالية الدولية، اسواق اسعار 

 . مخاطر تقلبات اسعار الصرف، ، مخاطر المنافسة العالمية، ميزان المدفوعات، انظمة اسعار الصرف

 

 اهداف المقرر
 .تعريف الطالب بمفهوم واهمية وظيفة االدارة المالية الدولية 

 .تعريف الطالب بانظمة اسعار الصرف 

  االقتصادية وميزان المدفوعات.تعريف الطالب باالنظمة 

mailto:fadi.a@jadara.edu.jo


 .التعرف على مخاطر تقلبات اسعار الصرف والمنافسة العالمية 

 تعريف الطالب بالبيئة المالية التي تعمل بها المؤسسات الدولية 

  فتعريف الطالب باالليات التي تعمل معها العمالت االجنبية وكيفيية تحديد سعر الصر 

 مخرجات التعلم

A النظري الفهم–. المعرفة 
 من: الخريج سيتمكن المقرر، متطلبات اكمال عند

a1 .وطبيعة عمل الشركات متعددة الجنسيات وانواعها.ونظرياتها  فهم بيئة المالية الدوليةي 

B - العملي التطبيق–المعرفة 
 من: الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات اكمال عند

.a2 الصرف )السوق االجل والمستقبلي( وكيفية االستثمار فيها. أسواق  التداول فيالية  يطبق 

C التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل–. مهارات 
  من: الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات اكمال عند

b1 .ل مخاطر تقلبات اسعار الصرف وكيفية التحوط منهاحلي. 

D والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت–. مهارات 
 من: الخريج سيتمكن البرنامج، متطلبات اكمال عند

.b2 الصرف. أسعارنظريات  يقيم االستثمارات الدولية بناء على 
Eوالسياق والمسؤولية الذاتي ـ. الكفايات: الحكم 

 من: الخريج سيتمكن اكمال متطلبات البرنامج، عند
c1.وأنظمة أسعار الصرف والعوامل المؤثرة عليها المدفوعاتمة االقتصادية وميزان األنظ يناقش. 

 والتعليم التعلم طرق

 محاضرات.ال  
  داخل المحاضرات العصف الذهنياستخدام أسلوب ، و لجماعي، حل المشكالتا النقاش . 
  رشات عملو. 
 طرق التعلم الذاتي وعن البعد 

 طرقالتقييم
ن، تقييم االداء الطالب ، تفاعل الطالب داخل المحاضرة، تقديم الطالب برزنتيشاالمتحانت القصيرة، االمتحانات الفصلية، 

 . واجباتامتحانات نهائية ، 
 طرق التقييم : 

 %30 : متحان منتصف الفصلا
 %20عمال فصلية: ا

 %50االمتحان النهائي: 

 



 محتوى المقرر

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجات ساعات أسبوع

1 3 
a1 

 
النظام النقدي الدولي ، نبذة 

تاريخية ، نظام ) بيرتون 
وويدز ( النظام النقدي الدولي 

 1971منذ عام 

 ،المحاضرة 

 عرض تقديمي

 نقاش جماعي  

نقاش فردي 

 وجماعي

 امتحان مقرر

2+3 6 
c1 
 

انظمة اسعار 
الصرف،انتقادات النظام النقد 
 الدولي والصالحات المنشودة

 المحاضرة

 تقديميعرض 

 واجبات

 امتحان مقرر

4+5 
6 

b2 
 

نظريات االستثمار الدولي، 
هيكلة االسواق ، تنظيم 

الشركات، نظريات اسعار 
 صرف العمالت النقدية

 المحاضرة

 نقاش مفتوح

 نقاش فردي 

 عرض تقديمي

 امتحان قصير

 امتحان مقرر

6+7 6 a2 

اسواق صرف االعمالت النقدية 
االجنية مفاهيم العمالت النقدية 
 وتنظيم اسوق الصرف

 المحاضرة 

 نقاش عام

 امتحان مقرر

 واجبات 

 عرض تقديمي

8+9+10 9 a2 

اسواق الصرف الفوري ، 
 واسواق الصرف االجل

 المحاضرة

 نقاش جماعي

 عرض تقديمي

 واجبات

 امتحان مقرر

11 3 c1 

 األنظمة االقتصادية  
العوامل المؤثرة على أسعار 

 المحاضرة  الصرف

 جماعيحوار 

 امتحان مقرر

 

 عرض تقديمي

 



 

 المكونات
 . 1، دار اليازوري للنشر والتوزيع ط2020ال شبيب زيد، المالية الدولية ،  الكتاب

 المراجع

 . 1، ط.دار المعرفة  2010محمد الكايد ، االدارة المالية الدولية .  -1
 

 . 1، ط ، دار الحامد للنشر2011المالية الدولية ، كنج ماهر و عوض مروان،  -2
 

 

دار الزهران للنشر والتوزيع ،  2016، المالية الدولية : نظرية وتطبيقالعامري سعود، -3
 .1ط األردن –عمان  –

 
4- International money and finance, Makin Jay, 2016.  
5- International finance management, P G Apte, 2020, 8th Edition   

 

  موصى به للقراءة
 Elearning – power point slides مادة الكترونية

  Videos on YouTube أخرىمواقع 

 

12+13

+14  
9 b1 

مخاطر الفعاليات والنشاطات 
، تقيم مخاطر أسعار الدولية

االساليب الداخلية  الصرف،
المستخدمة في تغطية اسعار 
الصرف. االساليب الخارجية 
المستخدمة في تغطية اسعار 

 الصرف

 المحاضرة 
 نقاش فردي

 عرض تقديمي

 نقاش فردي 
 مقررامتحان 

 خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات 

c1 b2 b1 a2 a1 

 6 13 0 0 11 30 االمتحان األول )المنتصف(

       االمتحان الثاني )اذا توفر(

 2 3 18 15 12 50 االمتحان النهائي

  20 اعمال الفصل

ت 
يما

تقي
ال 

عم
اال

لية
فص

ال
 

   5    الوظائف

       حاالت للدراسة

 5      المناقشة والتفاعل



 

 

 

 االنتحال
لشخص اخر ويدعي انه عمله. يوجد في الجامعة سياسة صارمة االنتحال او السرقة األدبية هو ان يأخذ شخص ما عمال 

 بشأن

االنتحال، وإذا تم اكتشاف االنتحال بالفعل، سيتم تطبيق هذه السياسة. العقوبات تنطبق أيًضا على أي شخص يساعد شخصاً 

 آخر

الخاصة بك عن علمعلى ارتكاب االنتحال )على سبيل المثال عن طريق السماح لشخص ما بنسخ التعليمات البرمجية  ). 

يختلف االنتحال عن العمل الجماعي حيث يشارك عدد من األفراد األفكار حول كيفية تنفيذ المقررات الدراسية. نشجعك 

 بشدة على

العمل في مجموعات، وبالتأكيد لن تتم معاقبتك على ذلك. هذا يعني أنه يمكنك العمل معاً في عمل مشروع او انجاز 

 وظيفة. المهم

يكون لديك فهم كامل لجميع جوانب البرنامج المكمل. من أجل السماح بالتقييم الصحيح يجب عليك االلتزام بدقة  هو أن

 بمتطلبات

عمل المشروع او الوظيفة كما هو موضح أعاله ومفصل. هذه المتطلبات موجودة لتشجيع العمل الجماعي، والفهم 

 الفردي، وتسهيل

 التقييم الفردي، ومنع االنتحال

 

 
 

 

       أنشطة جماعية

امتحانات مختبرات 
 ووظائف

     
 

     5  عروض تقديمية

    5   امتحانات قصيرة

      100 المجموع


