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الفصل االول  :االقتصاد الدولي مدخل لطريقة البحث العلمي .
المبحث االول  :التمييز بين االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي .
المبحث الثاني  :مجال االقتصاد الدولي وعالقته باالقتصاد الجزئي
واالقتصاد الكلي .
المبحث الثالث  :تدويل النظام االقتصادي الدولي .
 : 1-3-1تدويل االسواق الدولية .
 : 2-3-1تدويل المؤسسات الدولية .
المبحث الرابع  :مستويات التحليل في االقتصاد الدولي .
 : 1-4-1مستوى التحليل النظري .
 : 2-4-1مستوى التحليل التجريبي .
 : 3-4-1مستوى التحليل المعياري .
الفصل الثاني  :عرض نظريات التجارة والفلسفة الخاصة لقيام
التبادل الدولي .
المبحث االول  :عرض نظريات التجارة الخارجية .

المبحث الثاني  :التركيز على النظرية الحديثة في التجارة الحديثة

في التجارة نظرية هكشر-اولين  ،والتحليالت الحديثة
للتبادل الدولي .
الفصل الثالث  :سوق تبادل العمالت االجنبية وعمليات تسوية
ميزان المدفوعات واهم مشاكله .
المبحث االول  :سوق تبادل العمالت االجنبية الدولي .
المبحث الثاني  :مشاكل ميزان المدفوعات .
المبحث الثالث  :عمليات تسوية وضبط ميزان المدفوعات .
 : 1-3-3اسلوب المرونات .
 : 2-3-3اسلوب االمتصاص .
 : 3-3-3االسلوب النقدي .
الفصل الرابع  :طبيعة واثار الحماية ونظرية التعريفة الكمركية في
االقتصاد الدولي .
المبحث االول  :تأثيرات التوازن العام من فرض التعريفة
الكمريكية في البلد الصغير .
المبحث الثاني  :تأثيرات التوازن العام من فرض التعريفة
الكمريكية في البلد الكبير .
المبحث الثالث :تأثيرات التوازن الجزئي من فرض التعريفة
الكمركية .
المبحث الرابع  :نظرية هيكل التعريفة الكمركية .

المبحث الخامس  :ما يساوي التعريفات الكمركية والقيود االخرى
في التجارة واالقتصاد الدولي .
المبحث السادس  :اسباب استخدام التعريفة الكمركية في الحماية
وما هي التعريفة المثلى .
الفصل الخامس  :االقتصاد الدولي وعالقته بالتنمية االقتصادية من
خالل :
المبحث االول  :تدفقات ( صادرات واستيرادات ) راس المال
االجنبي .
المبحث الثاني  :مشكلة الديون الخارجية .
المبحث الثالث  :المساعدات الدولية االجنبية .
الفصل السادس  :النمو االقتصادي والتجارة الخارجية .
الفصل السابع  :حركات وانتقاالت العناصر الدولية .
الفصل الثامن  :التجارة االلكترونية وموقعها في االقتصاد الدولي .
الفصل التاسع  :االقتصاد المعرفي ومكانته في االقتصاد الدولي .
الفصل العاشر  :مقاالت وبحوث اجنبية خاصة باالقتصاد الدولي ،
ومنها :
1. Nine Issues in the International Economic
The Gains from Trade , Crisis and Reform in
Latin America , Export-Led Growth in East

Asia , The Integration of Ex-Social Countries
into the world Trading system .
2. International Institutions , the IMF, and the
world Bank , and the WTO.
3. International Economy / Theory .
4. Tariff policy , The Theory of Tariff and
Quotas .
5. Comparative advantages and the Gains
from Trade .
6. Modern Trade Theory .
7. Empirical Tests of The Theory of
Comparative Advantage .
8. Appendix : finding Trade data .
وهذه المقاالت والبحوث االجنبية مثبتة في المصادر االجنبية ضمن
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