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اسم المادة

تمويل دولي

مقرر الفصل

سنة دراسية – ساعتين في األسبوع

اهداف المادة

دراسة التمويل والمصارف بمنظر دولي وتعريف الطالب بأهمية التمويل
الدولي في اقتصادات الدول النامية مع توضيح المخاطر التي تنجم عن
التمويل الدولي إضافة إلى دور المؤسسات المالية العالمية في عمليات

التمويل الدولي
التفاصيل االساسية للمادة

مفهوم وأهداف التمويل الدولي  ،ميزان المدفوعات  ،المصارف الدولية ،
األسواق المالية العالمية  ،االستثمار المباشر والمحفظي  ،األزمات

المالية العالمية  ،المؤسسات المالية العالمية
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

التمويل الدولي  /سرمد كوكب الجميل

التمويل الدولي (مدخل حديث)  /د .عبد الكريم جابر العيساوي
االقتصاد الدولي (النظرية والتطبيقات)  /د .هجير عدنان زكي امين
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

% 03

المختبر
-

االمتحانات
اليومية

% 03

المشروع
-

االمتحان النهائي
% 03
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المادة النظرية

المادة العلمية

مفهوم التمويل الدولي
نشأة التمويل الدولي
أهداف التمويل الدولي
ميزان المدفوعات
أهمية ميزان المدفوعات
تركيب ميزان المدفوعات
التفسير المحاسبي لميزان المدفوعات
المصارف الدولية
أألشكال التنظيمية للمصارف الدولية
االخطار المالية الدولية
األسواق المالية الدولية
سوق النقد
سوق رأس المال
سوق تبادل العمالت
أهمية األسواق المالية الدولية
امتحان الفصل الدراسي األول
عطلة نصف السنة
االستثمار األجنبي -مفاهيم أساسية
االستثمار األجنبي المباشر
االستثمار المحفظي
التشابه واالختالف بين االستثمار األجنبي والمحفظي
األزمات المالية العالمية
مفهوم األزمة المالية العالمية
مظاهر األزمة المالية العالمية
أسباب األزمة المالية العالمية
العمارة المالية
العناصر األساسية للعمارة المالية
أدارة النتائج االجتماعية لالزمات المالية
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
مقارنة في آليات عمل صندوق النقد والبنك الدوليين
مقارنة في سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين
امتحان الفصل الدراسي الثاني
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