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 المتطلب السابق: 

 اسم المدرس:

 موعد المحاضرة:

 الساعات المكتبية:
 

 جامعة الزرقاء

 الكلية: االقتصاد والعلوم اإلدارية

 القسم: االقتصاد

 1الدولي  عنوان المقرر: االقتصاد

 وصف المساق

، ويقيم النظريات المختلفة، ويزود الطلبة بأدوات تحليل التجارة الدولية كالتعريفة الجمركية المساق أسباب قيام التجارة الدوليةيبحث 

 والقيود غير الجمركية وسياسات التجارة الدولية واالتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة الدولية.

 أهداف المساق

 األساسية لالقتصاد الدولي. تقديم المفاهيم واألفكار -1

 .االقتصادي والنمو الدولية التجارة بين العالقة على الضوء تسليط -2

 .وآثارها واتجاهاتها الدولية التجارة تدفقات حوافز فهم -3

 .تحليلها وكيفية الدولية التجارة سياسات بقضايا معرفة تقديم -4

 مخرجات التعلم

A- المعارف 

 .الدولية للتجارة األساسية المفاهيم ادراك -1

 .المختلفة الدولية التجارة نظريات وفهم معرفة -2

 .االقتصادي والنمو الدولية التجارة بين العالقة وصف -3

 .المختلفة السوف هياكل ظل في الدولية التجارة فهم -4

 .التجارية السياسات أدوات وفهم معرفة -5

 .العالمية التجارة ومنظمة التجارية االتفاقيات وفهم معرفة -6

 .والنامية المتقدمة الدول في التجارية السياسات وفهم معرفة -7

B- المهارات اإلدراكية 

 .الدول بين اإلنتاج وعناصر والخدمات السلع تدفق آليات شرح -1

 .وضدها الحماية حول الجدل مناقشة -2

 .القرار صناع أمام المتاحة السياسات أدوات بين والمفاضلة التمييز -3

C- مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 

 بناء عالقات الفريق مع الزمالء. 1.

 . تعميق روح التعاون الجماعي مع الموائمة بين الحقوق والواجبات2

 . الشعور بالمسؤولية تجاه الفريق مع احترام الرأي اآلخر3

 . القدرة على تطوير األداء الشخصي4

 القيادية. التمتع بالروح 5

D- االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

 . قراءة المتغيرات االقتصادية وتفسيرها.1

 . تطويع برامج القياس والتقدير في رصد الظواهر والسيطرة على سلوكياتها.2

E- المهارات الحركية/ النفسية 

 الظواهرتطوير مهارات المالحظة والتجربة في تشخيص   1.

 أساليب صياغة ونقل نموذج الحدث االقتصادي من خالل مقترح. تطوير 2

 . المشاركة في صياغة المادة العلمية) البيانات ( في إطار إيجاد حلول للمقترحات في صورة بدائل قابلة للتنفيذ3
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 هيكل المقرر:

 األسبوع
عدد 

 الساعات
 طرق التعلم إجراءات التعلم المواضيع نتائج التعلم

 3 األول

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

عن االقتصاد  مقدمة

 الدولي.

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 6 والثالث الثاني

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

إنتاجية العمل والميزة 

 النسبية

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الرابع

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

 

النموذج المعياري 

)تكلفة  للتجارة الدولية

 الفرصة البديلة(

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الخامس

A.1 

B.1 

B.4 

D.1 

D.2 

الموارد والتجارة: 

 نموذج هكشر أولين

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 طريق األنشطة. التعليم عن –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

السادس 

 والسابع
6 

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

النظريات الحديثة في 

التجارة الدولية: 

وفورات الحجم، 

والمنافسة غير التامة 

والتجارة الدولية، 

 ونموذج دورة اإلنتاج،

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الثامن

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

عناصر  اتحركت

 اإلنتاج الدولية

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

التاسع 

 العاشرو
6 

A.4 

B.1,B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

أدوات السياسة 

التجارية: التعريفة 

 والحصص وغيرها

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الحادي عشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

التجارة الحرة مقابل 

 الحماية

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

تكليف الطلبة . 2

بعرض مواضيع 

 مختارة
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 األسبوع
عدد 

 الساعات
 طرق التعلم إجراءات التعلم المواضيع نتائج التعلم

 3 الثاني عشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

 االتفاقيات التجارية

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 األنشطة.التعليم عن طريق  –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الثالث عشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

السياسات التجارية 

 للدول النامية.

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الرابع عشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

قضايا مستجدة 

 ومناقشات

 أسلوب المحاضرة التفاعلية. - 1

التعليم عن طريق حل التمارين  – 2

 والحاالت الدراسية.

الحوار والمناقشة للحاالت  – 3

 الفردية والجماعية.

 التعليم عن طريق األنشطة. –4

 . حلقة نقاش1

. تكليف الطلبة 2

بعرض مواضيع 

 مختارة

 

 المراجع

 االقتصاد الدولي

 

 المقررات المساندة

 

 طرق التعليم

 التاريخ العالمة الطريقة

  22 االمتحان األول

  22 االمتحان الثاني

  12 المشاركة

  52 االمتحان النهائي
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pre-requisite: 

teacher's name: 

Lecture Time: 

Office Hours: 
 

Zarqa University 

College: Economics and 

Administrative Sciences 

Section: Economy 
Course title: International Economics 1 

Course Description 

The course examines the reasons for international trade, evaluates different theories, and provides students 

with tools for analyzing international trade such as tariffs, non-tariff restrictions, international trade policies, 

trade agreements and the WTO. 

 

Course Objectives 

1. Introducing the basic concepts and ideas of the international economy. 

2. Highlighting the relationship between international trade and economic growth. 

3. Understanding the incentives, trends and effects of international trade flows. 

4. Provide knowledge of international trade policy issues and how to analyze them. 

 

Learning Outcomes 

 

A-Knowledge 

1. Understand the basic concepts of international trade. 

2. Knowledge and understanding of different international trade theories. 

3. Description of the relationship between international trade and economic growth. 

4. Understanding international trade under different market structures. 

5. Knowledge and understanding of trade policy instruments. 

6. Knowledge and understanding of trade agreements and WTO. 

7. Knowledge and understanding of trade policies in developed and developing countries. 

 

B- cognitive skills 

1- Explain mechanisms of flow of goods, services and elements of production between countries. 

2 - Discuss the debate on protection and against it. 

3. Discrimination and differentiation between the policy tools available to decision-makers. 

 

C- Dealing with others and taking responsibility 

1. Building team relationships with colleagues and presidents 

2. Deepening the spirit of collective cooperation with the compatibility of rights and duties 

3. Sense of responsibility towards the team while respecting the other opinion 

4. Ability to develop personal performance 

5. Enjoy the leadership spirit 

 

D-Communication, IT and numerical skills 

1. Reading and interpreting economic variables. 

2. Adaptation of measurement and assessment programs in monitoring phenomena and controlling their 

behavior. 

 

E-kinetic / psychological skills 

1. Develop observation and experimentation skills in diagnosing phenomena 

2. Develop methods of drafting and conveying the economic event model through a proposal 

3. Participate in the formulation of scientific material (data) in the framework of finding solutions to the 

proposals in the form of viable alternatives 
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Course Structure: 

week hours Outcomes Topics Learning procedures 
Learning 

Methods 

1 3 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

Introduction to 

International 

Economics. 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

2 

3 
6 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

Labor productivity 

and comparative 

advantage 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

4 3 

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

Standardized 

Model for 

International Trade 

(Opportunity Cost) 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

5 

 
3 

A.1 

B.1 

B.4 

D.1 

D.2 

Resources & Trade: 

Heckscher - Ohlin 

Model 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

6 

7 
6 

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

Modern theories in 

international trade: 

economies of scale, 

imperfect 

competition and 

international trade, 

production life 

cycle model 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

8 3 

A.4 
B.1, B.2 

B.4 
D.1, D.3 

D.5 
E.2, E.3 

Movements of 
international 
production 
elements 

 Interactive lecture style. 
 Teaching by solving 

exercises and case studies. 
 Dialogue and discussion of 

individual and collective 
situations. 

 Education through activities. 

 Panel 
discussion 

 Assign 
students to 
present 
selected 
topics 

9 
10 

6 

A.4 
B.1, B.2 

B.4 
D.1, D.3 

D.5 
E.2, E.3 

Trade Policy Tools: 
Tariffs, Quotas and 

others 

 Interactive lecture style. 
 Teaching by solving 

exercises and case studies. 
 Dialogue and discussion of 

individual and collective 
situations. 

 Education through activities. 

 Panel 
discussion 

 Assign 
students to 
present 
selected 
topics 
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week hours Outcomes Topics Learning procedures 
Learning 

Methods 

11 3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Free trade versus 

protection 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

12 3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Trade Agreements 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

13 3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Trade policies of 

developing 

countries. 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 

14 

15 
6 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Emerging issues 

and discussions 

 Interactive lecture style. 

 Teaching by solving 

exercises and case studies. 

 Dialogue and discussion of 

individual and collective 

situations. 

 Education through activities. 

 Panel 

discussion 

 Assign 

students to 

present 

selected 

topics 
 

References 

International economics,  

 

Supporting Courses 

 

teaching methods 

date Grade Methods 

 20 the first exam 

 20 The second exam 

 01 Participation 

 01 final exam 

 

 

 


