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           Module Description      وصف المقرر :

 المالية البيئة: التالي تشمل المقرر لها يتطرق التي المواضيع
 ألسعار المحددة العوامل العمالت، صرف أسواق الدولية،

 تقلبات مخاطر وإدارة قياس المالية، المشتقات الصرف،
 الترجمة ومخاطر المعامالت، مخاطر الصرف، أسعار

 مثل المختلفة المالية للقرارات الدولي والبعد والتحويل،
 .النقد وادارة المال رأس وهيكل المالية الموازنة

The course covers the following topics: 
international financial environment, the 
balance of payments, the determination 
of exchange rates, parity conditions and 
the relationships among interest rates, 

inflation, exchange rates, foreign 
currency exposure and exposure 

hedging, and the global aspects of 
different corporate financial decisions 

such as capital budgeting, capital 
structure, and cash management 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 
      

                                 
 

 Intended Learning Outcomes       :                      المستهدفة التعلم مخرجات
 

 The students are                      على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض                  
expected to be able to              

 

  الدولية المالية البيئة معرفة 1
 

understand the international financial 
environment 

 الشركة على الدولية المخاطر تحديد 2
 منها للوقاية المناسبة والطرق

determine international risks and manage them 
effectively                                         

 والممارسات بالمفاهيم الطالب تزويد الى المقرر يهدف
 والتي الدولي النشاط ذات الشركات في المستخدمة المالية

 المنافسة ومخاطر الصرف سعر تغير لمخاطر تتعرض
 العالمية

 

The objective of this course is to provide 
students with an understanding of the 
major issues involved in the financial 

management of multinational corporations 
and those exposed to global competition    

                       



 think creatively االبداعي التفكير 3

 النتائج وعرض بكفاءة البحوث اعداد 4
 بفعالية

perform good research and present findings 
effectively 

 work with others in teams فريق ضمن العمل 5
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