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  االقتصاد قسمكلية االدارة واالقتصاد /  

/ الدراسة  الثالثة المرحلة/ الفصل االول /الدولي االقتصاد مادة مفردات  

 1029-1028للعام الدراسي الصباحية  والمسائية  

   

 الدولي االقتصاد دراسة في تاريخي مدخل : األول الفصل

 : ماهية التجارة الخارجية   األول المبحث

  الدولي لالقتصاد المادي األساسالمبحث الثاني: 

 :اسباب قيام التجارة الخارجية  ثالثالمبحث ال 

 

 (الخارجية التجارة نظريات) الدولي االقتصاد لدراسة نظري مدخل: الثاني الفصل

 الخارجية التجارة في الكالسيكية النظريةاوالً :

 التلقائي التوازن في هيوم ديفيد نظرية -1

 المطلقة المنفعة في سميث ادم نظرية -2

 النسبية المنفعة في ريكاردو ديفيد نظرية -3

 مل ستوارتون اج الدولية القيم نظرية -4

 الخارجية التجارة في الحديثة النظرية: نياً ثا

 في التكاليف النسبية  اولين ( -) هكشر نظرية  -1

 .الدولية التجارة فيتوضيح لغز ليونتيف  -2 

 ثالثاً: االتجاهات الحديثة في تفسير التجارة الخارجية 

 نظرية معدل التبادل الدولي )ليندر( -1

 نموذج اقتصاديات الحجم  -2

 نموذج الفجوة التكنولوجية  -3

 نظرية دورة حياة المنتج  -4

 نظرية التبادل الالمتكافئ : 5

 

 : المدفوعات ميزان: الفصل الثالث

  المدفوعات ميزان أهمية وتحديد تعريف: األول المبحث

 المدفوعات ميزان هيكل: الثاني المبحث
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 المدفوعات ميزان واالختالل التوازن: الثالث المبحث

 واالختالل التوازن مفهوم:  أوال

 واسبابه االختالل أنواع : ثانيا

 المدفوعات ميزان في والمستمر المؤقت الفائض حالتي تقويم  :  ثالثا

 واالقتصادي الحسابي التوازن : رابعا

 التوازن إعادة آليات:  خامسا

  .الدولة تدخل طريق عن التوازن.1

 (السوق لية) ا التلقائي التوازن.2

 (التقليدية االلية) االسعار الية خالل من التوازن.3

 الصرف سعر الية خالل من التوازن.4

 (الحديثة االلية)السيولة طريق عن التوازن.5

 

 معدل التبادل الدوليالفصل الرابع : 

 اوال : معدالت التبادل الموضعية )المطلقة(

 معدالت التبادل التجارية  –أ                   

    معدالت التبادل الحقيقية –ب          

 ثانيا : معدالت التبادل التطورية )النسبية( :

     (ة)التطوري ةالتبادل التجاري تمعدال  -أ   

     التبادل الحقيقية )التطورية( معدالت –ب         

 الكتاب المنهجي : 

:تأليف د.فواز جارهللا و د. مروان عبد المالك  2112، ديثة في االقتصاد الدوليحالتوجهات ال -1

 .، دار ابن االثير،للطباعة والنشر  ،جامعة الموصل 

دار ابن ، تأليف الدكتور غازي صالح الطائي ، 1111مبادئ االقتصاد الدولي، -2 

     .االثير،للطباعة والنشر  ، جامعة الموصل 

 

 

 

 

 


