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 ...........................االقتصاد والعلوم االداريه...كلية   
 ............................التمويل والمصارف....  قسم

 

  .اداره ماليه دوليه………  مساقتوصيف 
 

 (Instructorساق )مدرس الم معلومات .1
 

 االستاذ الدكتور جمعه محمود عباد : مساقال / منسق ( مدرس) م ــــــــــــــاس

 12-10.3 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المكتبيـــــــــــــــــــــــالساع

 2264 : يــــــــــــــــــــــــــم الفرعـــــــــــــــرقم المكتب والرق

 drabbad@aabu.edu.jo : يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبري

  مساعد البحث والتدريس/المشرف/الفني )إن وجد(:

 

 Course Description)المساق )وصف  .2
 ه

يهدف هذا المساق الى تزويد الطالب باالطار العام للنظام العالمي لالسواق الماليه االنيه واالجله ومعرفه اسعار 
واسعار التقاطع وعمليات الصرف العالميه وسعر صرف الدينار االردني واداره المخاطر للعمالت االجنبيه 

 المراجحه )االربتراج( وعمليات التعامل االني واالجل .
 

 

 (Course Title) مساقال بيانات .3
 رابعه: ى المستو  اداره ماليه دوليهاسم المساق: 503372: مساقال قمر 

 ظري ن: مساقال طبيعة
 -------- :/ المتزامن  المتطلب السابق

 

---10.15-9.15- وقت المحاضررررر :
- 

 48الدراسية: ساعاتعدد ال الصيفي الفصل الدراسي: -2019---/  -2018- :يالعام الجامع

 

 (Course Objectives)  المساق  أهداف .4
 

 -أ
لنظام المالي العالمي والعوامل المؤثره فيه وعلى تدفق االموال بصفه ا....

 .....................................................................................................................خاصه

 -ب
 الكيفيه التي تؤثر فيها النظام من خالل اواقه ومؤسساته وادواته على المداراء للشركات المحليه والدوليه..

....................................................................................................................... 

 جامعة آل البيت

 والتخطيطدائرة ضمان الجودة 
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 -ج
 التحويل بينها وبين العمالت المحليه )الدينار االردني (اسعار الصرف العالميه وكيفيه .

........................................................................................................................ 

 -د
التعامل االني واالجل وكيفيه احتساب االجل من االني باضافه او طرح السواب ..

....................................................................................................................... 

  (Intended Student Learning Outcomes)مخرجات التعلم  .5

 (والكفايات)المعرفة والمهارات 

 :علىالمساق أن يكون قادرا ا يفترض بالطالب بعد دراسته لهذ
 

ان يكون قادرا الطالب على ذكر مفهوم وطبيعه االداره الماليه الدوليه ... .1
 .......................................................................................................للشركات

يصف مخاطر تغير اسعار الصرف وانواعها وكيف تسطيع الدوله الدفاع عن العمله .. .2
........................................................................................................ 

ان بكون قادرا على التعرف على اسعار الصرف االخرى وعالقتها بالدينار االردني ..... .3
..................................................................................................... 

ان يسطيع التعرف على البيع االجل وعمليات االربتراج البسيط والمركب .. .4
........................................................................................................ 

5. .......................................................................................................... 
6. .......................................................................................................... 

 

 
 (Course Content) محتوى المساق .6

 

 الموضررررروع األسبوع

 المدخل الى االداره الماليه ذات النشاط الدولي األول
 الدينار االردني اسعار الصرف العالميه واسعار صرف  الثاني
 العوامل االساسيه  –العوامل المحدده السعار الصرف  الثالث
 العوامل الفنيه وسياسه الدوله االقتصاديه الرابع

 تسميه اسعار الصرف  الخامس
 شراء وبيع العمالات االجنبيه السادس

 االمتحان األول

 اسعار التقاطع الثامن
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 عمليات المراجحه )االربتراج( التاسع
 عمليات التعامل االني واالجل العاشر

 عمليات التعامل االني واالجل الحادي عشر
 االمتحان الثاني

 السوق النقدي  الثالث عشر
 السوق النقدي وعالقته بالعمالت االجنبيه عشرالرابع 
 مخاطر التعامل بالعمالت االجنبيه عشر الخامس
 االمتحان النهائي                          عشر السادس

 استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .7
(Teaching and learning Strategies and Evaluation Methods) 

 

 
 استراتيجيات التعلممخرجات  ت

 نوع التقويم/القياس أنشطة التعلم التدريس
 (امتحان/عروض صفية/مناقشة/واجبات)

 اختبارات 1
–محاضرات  

المناقشه 
التعلم –والحوار 

 الذاتي

 

 مهارات اداريه 2
  العصف الذهني 

مهارات التعامل  3

 مع االخرين

  التعلم التعاوني 

مهارات التعامل  4

 مع االخرين

  دراسه حاله 

5     

6     

 

 (Assessment) تقييم الطلبة .8
 توزيع الدرجات لكل أسلوب توقيت التقييم األساليب المستخدمة

 %10 خالل الفصل : )تقرير، وظائف، حضور(الفصل أعمال-1
 %20 األسبوع السابع   تحريري أول امتحان-2
 %20 األسبوع الثاني عشر  تحريري ثاني امتحان-2
 %50 أسبوع االمتحانات النهائية تحريري نهائي امتحان-3

 

 (Text Book) الكتاب المقرر .9
 

 اداره العمالت االجنبيه  االول المرجع الرئيس
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 د اسماعيل طراد  المؤلف
 دار وائل للنشر  الناشر
 2001 السنة

 الثانيه الطبعة
  الموقع االلكتروني للمرجع

 

 (االلكترونيةوتشمل الكتب والبحوث المنشور  في الدوريات او المواقع ) (References) المراجع اإلضافية .10
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