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 المتطلب السابق: 

 اسم المدرس:

 موعد المحاضرة:

 الساعات المكتبية:

 

 جامعة الزرقاء

 الكلية: االقتصاد والعلوم اإلدارية

 القسم: االقتصاد

 4الدولي  عنوان المقرر: االقتصاد

 وصف المساق

المالي في االقتصاد الدولي من خالل ربط سياسات االقتصاد يتناول هذا المساق نظرية االقتصاد الكلي الدولي؛ حيث يعبر عن الشق 

الكلي في اقتصاد مفتوح بأسعار الصرف المختلفة، وفهم التحركات والتقلبات التي تحدث في سوق العمالت األجنبية وتأثيرها على 

 متغيرات االقتصاد الحقيقي في األجلين القصير والطويل.

 أهداف المساق

تذبذبات التي تحدث في الميزان التجاري وأسعار الصرف والنقود وأسعار الفائدة والناتج القومي في توضيح التحركات وال -1

 األجلين القصير والطويل.

 وضع إطار تحليلي للربط بين النظريات والواقع االقتصادي الدولية. -2

 مخرجات التعلم

A- المعارف 

 أساسيات نظرية االقتصاد الكلي والمالية الدولية. فهم -1

 .فهم محددات أسعار الصرف في أسواق العمالت -2

 .فهم العوامل التي تؤدي إلى تغير اإلنتاج وأسعار الصرف والتضخم في األجلين القصير والطويل -3

 فهم دور البنك المركزي في تحديد أسعار الصرف الثابت والمدار. -4

 اق رأس المال العالمي وفهم مشكالته.تحليل أسو -5

B- المهارات اإلدراكية 

 استخدام النظريات االقتصادية في تفسير الظاهرة االقتصادية. -1

 تحليل تحركات أسعار الصرف في ظل أسعار الصرف المعوم. -2

 التنبؤ باألزمات المالية إلى حد كبير. -3

C- مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 

 بناء عالقات الفريق مع الزمالء والرؤساء 1.

 . القدرة على تطوير األداء الشخصي2

D- االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

 . قراءة المتغيرات االقتصادية وتفسيرها.1

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

E- /النفسية المهارات الحركية 

 الظواهرتطوير مهارات المالحظة والتجربة في تشخيص   1.

 . تطوير أساليب صياغة ونقل نموذج الحدث االقتصادي من خالل مقترح2

 ) البيانات ( في إطار إيجاد حلول للمقترحات في صورة بدائل قابلة للتنفيذ . المشاركة في صياغة المادة العلمية3
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 هيكل المقرر:

 األسبوع
 عدد

 الساعات
 طرق التعلم إجراءات التعلم المواضيع نتائج التعلم

 6 والثاني األول

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

للدخل قومية ال اتباحسال

 وميزان المدفوعات.

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 6 الثالث والرابع

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

أسعار الصرف وسوق 

 الصرف األجنبي.

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الخامس

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

وأسعار الفائدة  النقود

 وأسعار الصرف

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 السادس

A.1 

B.1 

B.4 

D.1 

D.2 

مستويات األسعار 

الصرف في وسعر 

 المدى الطويل

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 السابع

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

الناتج وسعر الصرف 

 في المدى القصير.

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 6 والتاسعالثامن 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

أسعار الصرف الثابتة 

 في الصرفتدخل الو

 األجنبي

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 العاشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

 نظام النقد الدولي

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 الحادي عشر

 والثاني عشر
3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

سوق رأس المال 

 العالمي

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة
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 األسبوع
 عدد

 الساعات
 طرق التعلم إجراءات التعلم المواضيع نتائج التعلم

الثالث عشر 

 والرابع عشر
3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

البلدان النامية: النمو 

 واألزمة واإلصالح.

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 3 الخامس عشر

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

 االمتحان النهائي

 .أسلوب المحاضرة التفاعلية 

  التعليم عن طريق حل التمارين

 والحاالت الدراسية.

  الحوار والمناقشة للحاالت

 الفردية والجماعية.

 .التعليم عن طريق األنشطة 

 حلقة نقاش 

  تكليف الطلبة

بعرض مواضيع 

 مختارة

 

 المراجع

 االقتصاد الدولي

 المقررات المساندة

 األردني البنك المركزي اتمنشور

 

 طرق التعليم

 التاريخ العالمة الطريقة

   االمتحان األول

   االمتحان الثاني

   االمتحان الشفوي

   العروض التقديمية

   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 2 

Course Description 

This course deals with international macroeconomic theory. The financial aspect of the international 

economy is expressed by linking macroeconomic policies in an open economy to the various exchange rates, 

understanding movements and fluctuations in the foreign exchange market and their impact on the real and 

short-term economic variables. 

 

Course Objectives 

1- Clarification of movements and fluctuations in the trade balance, exchange rates, money, interest rates and 

national output in the short and long term. 

2. To develop an analytical framework for linking theories and the international economic reality. 

 

Learning Outcomes 

 

A-Knowledge 

1. Understand the fundamentals of the theory of macroeconomic and international financial. 

2 - Understanding the determinants of exchange rates in currency markets. 

3 - Understanding the factors that lead to change in production in the short and long term. 

4 - Understanding the role of the Central Bank in determining fixed and managed exchange rates. 

5. Analysis of global capital markets and understanding of their problems. 

 

B- cognitive skills 

11 – Using economic theories in the interpretation of the economic phenomenon. 

2 - Analysis of exchange rate movements under floating exchange rates. 

3. Predict financial crises to a large extent. 

 

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 

2 
6 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

National Income and 

Balance of Payments 

Accounts. 

 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 

3 

4 
6 

A.1 

A.2 

A.5 

E.1 

Exchange rates and 

foreign exchange 

market. 

 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.2 

B.4 

D.1 

D.2 

Money, interest rates 

and exchange rates 

 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 3 

A.1 

B.1 

B.4 

D.1 

D.2 

Price levels and 

exchange rate in the 

long term 

 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 

7 3 

A.1 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.2 

Output and exchange 

rate in the short term. 

 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 

9 
6 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Fixed exchange rates 

and foreign exchange 

intervention 

 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 

10 3 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

International Monetary 

System 

 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 

12 
6 

A.4 

B.1, B.2 

B.4 

D.1, D.3 

D.5 

E.2, E.3 

Global Capital Market 

 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 

14 
6 

A.4 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

E.2 

E.3 

Developing countries: 

growth, crisis and 

reform. 

 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 

15 3 

A.4 

B.1 

B.2 

B.4 

D.1 

D.3 

D.5 

E.2 

E.3 

final exam 

 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 

 

 

 


