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 بنوكمواصفات مقرر: نقود و
 

I.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
بنوكنقود و  

2.  
 رمز المقرر ورقمه

 Course Code and Number 
 

3.  
 المعتمدة للمقررالساعات 

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالً
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
الفصل الدراسً األول  -المستوى الثانً   

5.  
 السابقة المقرر )إن وجدت(المتطلبات 

Pre-requisites (if any) 
 مبادئ اقتصاد كلً

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت
Co-requisites (if any) 

 التوجد 

7.  

 درس له المقررٌالبرنامج الذي 
Program (s) in which the 

course is offered 
 االقتصاد والمالٌة  + محاسبة

8.  

 لغة تدرٌس المقرر
Language of teaching the 

course 
 اللغة العربٌة

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 نظام الفصل الدراسً/ انتظام

11.  
 معد)و( مواصفات المقرر

Prepared By 
 أ.م. د. مطهر عبدالعزيز العباسي

 مراجعة: أ.م.د. صالح ياسين الممطري

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 الساعة المعتمدة للعملً والتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

i. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذاا الممذرر ىلذز تز يذد الطالذم بالمعذارف  المهذارات اذي التصذاديات النمذ د  البنذ ن.  يقطذي هذاا الممذرر الم ا ذي  
المتعلمة بالنم د  نشأتها  خصائصها   ظائفها  تط رها  ل اعدها  انظمتها النمدية،  االئتمان  ان اعه  ص ره  اشكاله،   الجهذاز 

ن،   العرض  الطلم علز النم د  نظرياتها، كما يتنا ل ل ايا الت خم  أسذعار الصذرف  ميذزان المصراي  مك ناته  ان اع البن 
 ،  النم د االاترا ية "المشفرة"، تمنية البل ن تشين.ازمات التم يل الد ليالمدا عات ،  يتنا ل 

 

ii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 دراسة الممرر س ف يك ن الطالم لادرا علز أن:بعد االنتهاء من 
a1- .يبين المفاهيم المتعلمة بالنم د  االئتمان  البن ن  الت خم  سعر الصرف  التم يل 
a2.ي  ح الم ايا المعاصرة المتعلمة بالت خم  أسعار الصرف  ميزان المدا عات ) 
a3ة  الناجمذة عذن الت ذخم  تملبذات أسذعار الصذرف  اخذتالل ميذزان ( يتعرف علز المشاكل التي تعاني منها االلتصاديات المختلفذ

 . المدا عات  النم د االاترا ية
-b1  يحلل المشاكل اللتصاديات الد ل  الناجمة عن تطبيك السياسات المالية  النمدية  تده ر أسعار الصرف  الت خم  التم يل
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 الد لي.
b4-  العرض  الطلم علز النم د  النظريات المفسرة لحد ث الت خم  ان اع  ص ر االئتمان  أن اع البن ن  نظرياتيمارن بين

 .  سعر الصرف.
--c1 يستخدم الريا يات  الرس م اي مجال النم د  نظريات العرض  الطلم علز النم د  ت ازن س ق النم د  الت خم  سعر

 الصرف. 
c2-  .يطبك البرامج الحاس بية التي ترتبط بالبن ن  المصارف 
c3- تمارير لتمييم المركز المالي للبن ن  المصارف. يعد 
c4-  .ي   الخطط التي تسهم اي معالجة مشاكل النم د  الت خم  أسعار الصرف  التم يل الد لي  النم د االاترا ية 
d1- .يسهم اي حل مشاكل الت خم  أسعار الصرف  التم يل الد لي التي يعاني منها االلتصاد ال طني 
d2-  بجدية  ااعلية م  المؤسسات المالية  المصراية الم ج دة اي االلتصاد ال طني.يت اصل 

 

 

iii. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended 
Learning Outcomes  (  

 المقرر مخرجات التعلم المقصودة من
(Course Intended Learning Outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج
(Program Intended Learning Outcomes 

( 

a1 -  يبذذين المفذذاهيم المتعلمذذذة بذذالنم د  االئتمذذذان  البنذذ ن  الت ذذذخم
  سعر الصرف  التم يل.

A1 .النظريات االلتصادية  األسس  المبادئ يبين 
  المالية.

a2-   ي  ح الم ايا المعاصرة المتعلمذة بالت ذخم  أسذعار الصذرف
  ميزان المدا عات.

A2 . ي  ح الم ايا  الظ اهر االلتصادية   المالية
 المعاصرة.

a3 
– 

يتعرف علز المشاكل التي تعاني منها االلتصاديات المختلفة 
 الناجمة عن الت خم  تملبات أسعار الصرف  اختالل ميزان 

  النم د االاترا ية. المدا عات

A4 . يتعرف علز أسس التفكير االلتصادي  البحث
 العلمي.. 

b1–  يحلذذذل المشذذذذاكل اللتصذذذذاديات الذذذد ل  الناجمذذذذة عذذذذن تطبيذذذذك
السياسذذات الماليذذة  النمديذذة  تذذده ر أسذذعار الصذذرف  الت ذذخم 

  التم يل الد لي.

B1.يحلل  الظ اهر  الم ايا االلتصادية  المالية . 
 

b2 
- 

صذذ ر االئتمذذان  أنذذ اع البنذذ ن  نظريذذات العذذرض يمذذارن بذذين 
 الطلذذذم علذذذز النمذذذ د  النظريذذذات المفسذذذرة لحذذذد ث الت ذذذخم 

  ان اع سعر الصرف.

B4 يمارن بين النظريات  المدارس الفكرية االلتصادية .
 المالية،  ينمد  يتخا  المرار االستثماري  االلتصادي 

  المالي المناسم.

c1-  الريا يات  الرس م اي مجال النم د  نظريات يستخدم
العرض  الطلم علز النم د  ت ازن س ق النم د  الت خم 

  سعر الصرف.

C1 ي ظف الريا يات  الرس م الهندسية  االحصاء .
  المحاسبة  المان ن  االدارة اي المجال االلتصادي.

c2- .يطبك البرامج الحاس بية التي ترتبط بالبن ن C2 التكن ل جيا  تطبيمات الحاسم اآللي اي . يستخدم
 االلتصاد.

c3- .يعد تمارير لتمييم المركز المالي للبن ن C3 يعد التمارير  البح ث العلمية  دراسات الجد ى .
 االلتصادية.

c4-   ي   الخطط التي تسهم اي معالجة مشاكل النم د  الت خم
 االاترا ية. أسعار الصرف  التم يل الد لي  النم د 

C4 ي   السياسات االلتصادية  الخطط  البرامج .
 االنمائية  اك االسل م العلمي.

d1-  يسهم اي حل مشاكل الت خم  أسعار الصرف  التم يل الد لي
 التي يعاني منها االلتصاد ال طني.

D1 . . يساهم اي حل المشكالت االلتصادية للمجتم 

d3-   المؤسسات المالية  المصراية يت اصل بجدية  ااعلية م
 الم ج دة اي االلتصاد ال طني.

D3 يتصل بفعالية م  ال حدات  المؤسسات االلتصادية .
  المالية  البيئة المحيطة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم والتقوٌم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم والتقوٌم:
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 التقوٌم استراتٌجٌة
Assessment Strategies 

a1 -  يبذذذين المفذذذاهيم المتعلمذذذة بذذذالنم د  االئتمذذذان
 البنذذذذذذ ن  الت ذذذذذذخم  سذذذذذذعر الصذذذذذذرف 

 . التم يل

 المحا رة  العر ض االي احية -
 الح ار  المنالشة -
 التعلم الااتي  التعا ني -
 العصف الاهني  -
 

 التكاليف  التمارير الفردية -
  الجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المشاركة اي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a2-  ي  ذذذذذذح الم ذذذذذذايا المعاصذذذذذذرة المتعلمذذذذذذة
بالت ذذذذذذخم  أسذذذذذذعار الصذذذذذذرف  ميذذذذذذزان 

 .المدا عات

 المحا رة  العر ض االي احية -
 الح ار  المنالشة -
 التعلم الااتي  التعا ني -
 العصف الاهني  -
 

 التكاليف  التمارير الفردية - 
  الجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المشاركة اي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

a3-   يتعذذذرف علذذذز المشذذذاكل التذذذي تعذذذاني منهذذذا
االلتصذذذذذاديات المختلفذذذذذة  الناجمذذذذذة عذذذذذن 
الت خم  تملبذات أسذعار الصذرف  اخذتالل 

 .ميزان المدا عات  النم د االاترا ية

 المحا رة  العر ض االي احية -
 الح ار  المنالشة -
 التعلم الااتي  التعا ني -
 العصف الاهني  -
 

 التكاليف  التمارير الفردية -
  الجماعية 

 سريعة امتحانات  -
 المشاركة اي لاعة الدرس -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثانٌا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:    
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة
Intellectual Skills CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

b1–  يحلل المشاكل اللتصاديات الذد ل  الناجمذة
عذذذذن تطبيذذذذك السياسذذذذات الماليذذذذة  النمديذذذذة 
 تذذذذذذده ر أسذذذذذذعار الصذذذذذذرف  الت ذذذذذذخم 

 . التم يل الد لي

 المحا رة  -
العر ض االي احية من لبل  -

 الطالم
 الح ار  المنالشة  -
 العصف الاهني  -
 االنشطة  مجم عات المهام  -

 العمل )تعلم ااتي  تعا ني(
 مهام بحثية -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العر ض االي احية  -
 تمييم المنالشة  الح ار. -
 امتحان شف ي  -
المالحظة  تمييم مشاركة الطالم  -

 اي الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

b2 
- 

 يمذذارن بذذين صذذ ر االئتمذذان  أنذذ اع البنذذ ن
 نظريذذذات العذذذرض  الطلذذذم علذذذز النمذذذ د 
 النظريذذذذذات المفسذذذذذرة لحذذذذذد ث الت ذذذذذخم 

 . ان اع سعر الصرف

 المحا رة  -
العر ض االي احية من لبل  -

 الطالم
 الح ار  المنالشة  -
 العصف الاهني  -
المهام  االنشطة  مجم عات  -

 العمل )تعلم ااتي  تعا ني(
 مهام بحثية -

 تمييم التكاليف. -
 تمييم العر ض االي احية  -
 تمييم المنالشة  الح ار. -
 امتحان شف ي  -
المالحظة  تمييم مشاركة الطالم  -

 اي الماعة 
 تمييم التمارير -
 المالحظة -
 امتحانات تحريرية -

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة
Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment Strategies 

c1-  يسذذتخدم الريا ذذذيات  الرسذذذ م اذذذي مجذذذال
النمذذذ د  نظريذذذات العذذذرض  الطلذذذم علذذذز 
النمذذذذ د  تذذذذ ازن سذذذذ ق النمذذذذ د  الت ذذذذخم 

 . سعر الصرف

 العر ض العملية  المحاكاة   -
 التطبيك العملي.    -
االنشطة  التكاليف المنزلية   -

 الفردية  الجماعية
 التقاية الح ار  المنالشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصقر. -
 التدريم العملي -
 دراسة الحاالت  -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شف ية  -
 تمييم التمارير  التكاليف  الترجمة -
 تمييم العر ض الفردية  الجماعية -
االمتحان العملي  مالحظة  -

 االداء.
 المشاركة اي لاعة الدرس -

c2-  يطبذذذذك البذذذذرامج الحاسذذذذ بية التذذذذي تذذذذرتبط
 .بالبن ن

 العر ض العملية  المحاكاة  -
 التطبيك العملي.    -
االنشطة  التكاليف المنزلية   -

 الفردية  الجماعية
 التقاية الح ار  المنالشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصقر. -
 التدريم العملي -
 .دراسة الحاالت -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شف ية  -
 تمييم التمارير  التكاليف  الترجمة -
 تمييم العر ض الفردية  الجماعية -
االمتحان العملي  مالحظة  -

 ء.االدا
 المشاركة اي لاعة الدرس -

c3- العر ض العملية  المحاكاة   - .يعد تمارير لتمييم المركز المالي للبن ن 
 التطبيك العملي.    -
)االنشطة  التكاليف المنزلية   -

 الفردية  الجماعية( 
 التقاية الح ار  المنالشة  -

 الراجعة. 
 التدريس المصقر -
 دراسة الحاالت -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شف ية  -
 تمييم التمارير  التكاليف  الترجمة -
 تمييم العر ض الفردية  الجماعية -
االمتحان العملي  مالحظة  -

 االداء.
 المشاركة اي لاعة الدرس. -

c4-   ي   الخطط التي تسهم اي معالجة مشاكل
النم د  الت خم  أسعار الصرف  التم يذل 

 الد لي  النم د االاترا ية.

 العر ض العملية  المحاكاة  -
 التطبيك العملي.    -
)االنشطة  التكاليف المنزلية   -

 الفردية  الجماعية( 
 التقاية الح ار  المنالشة  -

 امتحانات تحريرية. -
 امتحانات شف ية  -
 تمييم التمارير  التكاليف  الترجمة -
 الجماعيةتمييم العر ض الفردية   -
االمتحان العملي  مالحظة  -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 الراجعة. 
 التدريس المصقر. -
 دراسة الحاالت -

 االداء.
 المشاركة اي لاعة الدرس. -

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتٌجٌة التدرٌس والتقوٌم:
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتٌجٌة التدرٌس
Teaching Strategies 

 استراتٌجٌة التقوٌم
Assessment 
Strategies 

d1-  يسهم اي حل مشاكل الت خم  أسعار
الصرف  التم يل الد لي التي يعاني منها 

 .االلتصاد ال طني

 الح ار  المنالشة    -
 التعلم الااتي  التعا ني -
 االنشطة  المهام  التكاليف   -
 التدريس المصقر  التقاية الراجعة -

 المفكرة الي مية  التقاية الراجعة -
 التطبيك العملي. -

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 تمييم العر ض التمديمية -
تمييم التمارير  التكاليف  -

  األنشطة
 االمتحانات الشف ية  -
 تمييم النز ل الميداني -

d2-  يت اصل بجدية  ااعلية م  المؤسسات
المالية  المصراية الم ج دة اي االلتصاد 

 .ال طني

 الح ار  المنالشة    -
 التعلم الااتي  التعا ني -
 االنشطة  المهام  التكاليف   -
 التدريس المصقر  التقاية الراجعة -
 المفكرة الي مية  التقاية الراجعة -
 التطبيك العملي. 

 مالحظة االداء.   -
 االمتحانات المصيرة  -
 التمديميةتمييم العر ض  -
تمييم التمارير  التكاليف  -

  األنشطة
 االمتحانات الشف ية  -

 تمييم النز ل الميداني

 

iv.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات 
 الرئٌسة/ الوحدات
Topic List / 

Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of 
Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم للمقرر
(CILOs) 

1 

 النم د

نشأة النم د  أن اعها  تط رها 
  ,a1, c1 3 1   ظائفها

  ,a1, a2        3 1 ماهية النم د  خصائصها - 2

  ,a1, , c4 3 1  ليمة النم د النظم  الم اعد النمدية 3

 االئتمان 4
االئتمان  ص ره   ظائفه  أد اته 

  اس اله 
1 3 a1, , b4,  

 الجهاز المصراي 5

 نشأة البن ن -
 البن ن التجارية -
 البن ن المركزية -

 البن ن االسالمية

2 6 
a1, b4, c2, 

c3 

6 
 التصاديات النم د

 

 عرض النم د -
  ,a1, , b4, , c1 3 1 المدارس الفكرية المختلفة -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

7 
 الطلم علز النم د - 

  ,a1, , b4, , c1 3 1 المدارس الفكرية المختلفة -

8 
 الت ازن اي س ق النم د،   -
 LM,ISنم اج  -
 السياستين المالية  النمدية  -

2 6 a1, b1, c1 

 الت خم 9

 مفه م الت خم  أن اعه -
 الت خم مؤشرات  مماييس -
 أسل م م اجهة الت خم -
 الت خم اي الد ل النامية -

1 3 
a1, a2, a3, 
b1, b4, c1, 

c4,  

10 
سعر الصرف 
  التم يل الد لي

 سعر الصرف  اهميته -
 ان اع سعر الصرف -
 س ق سعر الصرف  ت ازنه -
الع امل المؤثرة اي تقير سعر الصرف  -

 المت ازن
 ميزان المدا عات -
المدا عات االختالل اي ميزان  -

  معالجتها

1 3 
a1, a2, a3 

b4, c1, c4, , 
d1 

11 
ازمات التم يل المالي 

  طرق معالجتها

ازمات التم يل المالي  طرق  -
 3 1 معالجتها

a1, b1, , , d1 
c4 

 النم د االاترا ية 12
تمنية  -النم د االاترا ية )المشفرة( 

 a1 a3 c4 3 1 البل ن تشين.

والساعات الفعلٌةعدد األسابٌع اجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 
14 42 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 
 األسابٌع

Number 
of 

Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

رموز مخرجات 
 التعلم

Course 
ILOs 

1 
تطبيمات،  8الز  6تطبيمات )تمارين( يم م بها المعيد بين 

 ساعات.  8مجم ع ساعاتها 
=== === === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesاستراتٌجٌات التدرٌس 

  المحا رة 
 المنالشة  الح ار 
 )التدريم الميداني )العملي 
 العصف الاهني 
  حل المشكالت 
 العر ض العملية االي احية 
  .المهام  التكاليف  االنشطة  التطبيمات العملية 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

  الفردية  الجماعية  المشاري  التطبيمية(التعلم الااتي  التعا ني )االنشطة  التكاليف المنزلية 
 .التقاية الراجعة 
  التدريس المصقر 
  المفكرة الي مية 
 المهام البحثية 
 المحاكاة  لعم االد ار 
 الزيارة الخارجية 
 دراسة الحاالت 

 

v.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 مخرجات التعلم
 CILOs  

(symbols) 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

 

كتابذذذة تمريذذذر عذذذن المركذذذز المذذذالي لبنذذذن تجذذذاري أ   1
 ا  عن احدى م   عات الممرر. اسالمي اي اليمن

5 
 

a1, a2, a3, b1, b2, 
c1, c2, c3, c4, d1, 

d2,  
W5-W13 

2 
 10 المشاركة  التكاليف 

a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, c3, c4, d1, d2 

W1-W14 

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vi. التعلم تقٌٌم Learning Assessment: 

 الرقم
No. 

 أنشطة التقٌٌم 
Assessment Tasks 

 أسوع التقٌٌم
Week due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة إلى 
الدرجة النهائٌة 

Proportion of 
Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 W1-W14 20 20% التكاليف  األنشطة  1
a1,a2,a3, b1,b2, 
c1, c2, c3, c4, 

d1, d2, d4 

 W11 20 %20 امتحان أعمال الفصل 2
a1, a2, a3, b1, 

b2, c1, c2,c3, c4, 
d1 

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3
b1,b2, c1, c2, c3, 

d1, d4 

 Total  ً100 100 اإلجمال% === 

 

كتابة المراج  للممرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتام، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 س ريا. –دمشك  –األ لز،دار الفكر ،التصاديات النم د  البن ن، الطبعة 6996مطهر العباسي، 
 صنعاء. علي الزبيدي، عبدالرحمن بني غازي، نم د  بن ن، األمين للنشر  الت زي ،

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  ، النم د  البن ن  االلتصاد النمدي، الطبعة الثالثة، االمين للنشر  الت زي ، صنعاء2009دمحم احمد االاندي،  

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت... 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ت جيه الطلبة بالرج ع لم ال  مرتبطة بم   عات الممرر اي اإلنترنت.

 

 Course Policies الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر

 فٌما ٌتعلق باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 الحرمان من مجلس القسم.% وٌتم اقرار 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

 ًتطبق علٌه الئحة شؤون الطالب. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 
 وكبننقود و :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 
Course 

 االسم
Name 

 أ.م.د. مطهر عبدالعزٌز العباسً
 الزبٌديأ.م.د. علً علً 

 أ.م.د. طه الفسٌل 
 د. عبدالرحمن بنً يازي

 )أسبوعٌا(الساعات المكتبٌة 
Office Hours 

 المكان ورقم الهاتف
Location 

&Telephone No.  
 كلية التجارة  االلتصاد

 السبت
SAT 

 األحد
SUN 

 االثنٌن
MON 

 الثالثاء
TUE 

 األربعاء
WED 

 الخمٌس
THU 

 البرٌد اإللكترونً
E-mail 

   3    

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 اقتصادٌات النقود والبنوك

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع
Total 

 محاضرات
Lecture 

 عملً
Practical 

 /تمارٌنسمنار
Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسً

Study Level and Semester 
 المستوى الثانً )الفصل الدراسً األول(

5.  
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

Pre-requisites  
 مبادئ التصاد كلي

6.  
– Co (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

requisite 
 ال ت جد

7.  
البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس 

 Program (s) in whichالمقرر 
the course is offered 

 اقتصاد )بكالورٌوس(تخصص  -االلتصاد  المالية

8.  

 لغة تدرٌس المقرر
Language of teaching the 

course 
 اللغة العربٌة

9.  

 مكان تدرٌس المقرر
Location of teaching the 

course 
 جامعة صنعاء-مبنى كلٌة التجارة

 الساعة المعتمدة للعملً وللتمارٌن تساوى ساعتٌن فعلٌتٌن خالل التدرٌس. :مالحظة
 

iii.  وصف المقررCourse Description: 

يهدف هاا الممرر ىلز تز يد الطالم بالمعارف  المهارات اذي التصذاديات النمذ د  البنذ ن.  يقطذي هذاا الممذرر الم ا ذي  المتعلمذة 
بذذالنم د  نشذذأتها  خصائصذذها   ظائفهذذا  تط رهذذا  ل اعذذدها  انظمتهذذا النمديذذة،  االئتمذذان  ان اعذذه  صذذ ره  اشذذكاله،   الجهذذاز 

ن،   العرض  الطلم علز النم د  نظرياتها، كما يتنا ل ل ايا الت خم  أسذعار الصذرف  ميذزان المصراي  مك ناته  ان اع البن 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 ،  النم د االاترا ية "المشفرة"، تمنية البل ن تشين.ازمات التم يل الد ليالمدا عات ،  يتنا ل 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 دراسة الممرر س ف يك ن الطالم لادرا علز أن:بعد االنتهاء من 
a1- .يبين المفاهيم المتعلمة بالنم د  االئتمان  البن ن  الت خم  سعر الصرف  التم يل 
a2- .ي  ح الم ايا المعاصرة المتعلمة بالت خم  أسعار الصرف  ميزان المدا عات 
a3-  المختلفة  الناجمة عن الت ذخم  تملبذات أسذعار الصذرف  اخذتالل ميذزان يتعرف علز المشاكل التي تعاني منها االلتصاديات

 . المدا عات  النم د االاترا ية
-b1  يحلل المشاكل اللتصاديات الد ل  الناجمة عن تطبيك السياسات المالية  النمدية  تده ر أسعار الصرف  الت خم  التم يل

 الد لي.
b4-  نظريات العرض  الطلم علز النم د  النظريات المفسرة لحد ث الت خم  ان اع ص ر االئتمان  أن اع البن ن يمارن بين 

 .  سعر الصرف.
--c1 يستخدم الريا يات  الرس م اي مجال النم د  نظريات العرض  الطلم علز النم د  ت ازن س ق النم د  الت خم  سعر

 الصرف. 
c2-  .يطبك البرامج الحاس بية التي ترتبط بالبن ن  المصارف 
c3- .يعد تمارير لتمييم المركز المالي للبن ن  المصارف 
c4-  .ي   الخطط التي تسهم اي معالجة مشاكل النم د  الت خم  أسعار الصرف  التم يل الد لي  النم د االاترا ية 
d1- .يسهم اي حل مشاكل الت خم  أسعار الصرف  التم يل الد لي التي يعاني منها االلتصاد ال طني 
d2- صل بجدية  ااعلية م  المؤسسات المالية  المصراية الم ج دة اي االلتصاد ال طني.يت ا 

 

vii.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم
Order 

الموضوعات الرئٌسة/ 
 الوحدات

Topic List / 
Units 

 الموضوعات التفصٌلٌة
Sub Topics List 

 عدد األسابٌع 
Number 

of Weeks 

 الساعات الفعلٌة
Contact 
Hours 

1 
 النم د
 

 W1 3 نشأة النم د  أن اعها  تط رها   ظائفها

 W2 3 ماهية النم د  خصائصها - 2

 W3 3  ليمة النم د النظم  الم اعد النمدية 3

 W4 3 االئتمان  ص ره   ظائفه  أد اته  اس اله  االئتمان 4

 الجهاز المصراي 5

 نشأة البن ن -
 البن ن التجارية -
 البن ن المركزية -

 البن ن االسالمية

W5, W6 6 

6 

 التصاديات النم د
 

 

 عرض النم د -
 المدارس الفكرية المختلفة -

W7 3 

7 
 الطلم علز النم د -
 W8 3 المدارس الفكرية المختلفة -

8 
 الت ازن اي س ق النم د،   -
 LM,ISنم اج  -
  السياستين المالية  النمدية  -

W9, W10 6 

 W11 3 امتحان أعمال الفصل 9



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 الت خم 10

 مفه م الت خم  أن اعه -
 مؤشرات  مماييس الت خم -
 أسل م م اجهة الت خم -
 الت خم اي الد ل النامية -

W12 
3 
,  

11 
سعر الصرف 
  التم يل الد لي

  اهميتهسعر الصرف  -
 ان اع سعر الصرف -
 س ق سعر الصرف  ت ازنه -
 الع امل المؤثرة اي تقير سعر الصرف المت ازن -
 ميزان المدا عات -
 االختالل اي ميزان المدا عات  معالجتها -

W13 3 

12 
ازمات التم يل المالي 

  طرق معالجتها

 ازمات التم يل المالي  طرق معالجتها -
W14 3 

 W15 3 تمنية البل ن تشين. -النم د االاترا ية )المشفرة(  النم د االاترا ية 13

 W16 3 االمتحان النهائً 14

عدد األسابٌع والساعات الفعلٌةاجمالً   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 48 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملً  ثانٌا:

 الرقم
Order 

 التجارب العملٌة/  تدرٌبات
Practical / Tutorials topics 

 عدد األسابٌع
Number 

of Weeks 

الساعات 
 الفعلٌة

Contact 
Hours 

1 
 8تطبيمات، مجم ع ساعاتها  8الز  6تطبيمات )تمارين( يم م بها المعيد بين 

 ساعات.
=== === 

 اجمالً األسابٌع والساعات الفعلٌة
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

  

 

v.  استراتٌجٌات التدرٌسTeaching Strategies: 

 المحا رة  -
 المنالشة  الح ار -
 العصف الاهني -
 المهام  التكاليف  االنشطة  التطبيمات العملية.  -
  التكاليف المنزلية الفردية  الجماعية  المشاري  التطبيمية(التعلم الااتي  التعا ني )االنشطة  -
 التقاية الراجعة. -
 التدريس المصقر  -
 المهام البحثية -
 المحاكاة  لعم االد ار -
 الزيارة الخارجية -
 دراسة الحاالت -

 
  



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

i.  االنشطة والتكلٌفاتTasks and Assignments: 

 م
No 

 االنشطة / التكلٌف
Assignments/ Tasks 

الدرجة 
 المستحقة
Mark 

 أسبوع التنفٌذ
Week Due 

ا  عذن احذدى  كتابة تمرير عن المركز المالي لبنن تجذاري أ  اسذالمي اذي الذيمن 1
 م   عات الممرر.

5 W5-W13 

 W1-W14 15 المشاركة  التكاليف  2

 ==== Total Score 20إجمالً الدرجة  

 

vi. التعلم  تقوٌم Learning Assessment: 

 م
No 

 التقوٌمأسالٌب 
Assessment Method 

 موعد)أسبوع( التقوٌم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

 الوزن النسبً%
Proportion of 

Final 
Assessment 

 W1-W14 20 20% التكاليف  األنشطة  1

 11W 20 20% االمتحان الفصلي 2

 W16 60 60% االمتحان النهائي  3

 % Total  100 100المجموع  

 

كتابة المراج  للممرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتام، دار النشر، بلد :  Learning Resourcesمصادر التعلم 
 النشر(.

 

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن(Required Textbook(s) المراجع الرئٌسة

 س ريا. –دمشك  –،التصاديات النم د  البن ن، الطبعة األ لز،دار الفكر 6996مطهر العباسي، 
 صنعاء. الزبيدي، عبدالرحمن بني غازي، نم د  بن ن، األمين للنشر  الت زي ،علي 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة 

  ، النم د  البن ن  االلتصاد النمدي، الطبعة الثالثة، االمين للنشر  الت زي ، صنعاء2009دمحم احمد االاندي،  

 Electronic Materials and Web Sitesالمصادر اإللكترونٌة ومواقع اإلنترنت... 
etc. 

 ت جيه الطلبة بالرج ع لم ال  مرتبطة بم   عات الممرر اي اإلنترنت.

 

i. الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر Course Policies 

 فٌما ٌتعلق باآلتً: بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر

 : Class Attendanceسٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة  1

  من المحاضرات وٌحرم فً حال عدم الوفاء بذلك.75ٌلتزم الطالب بحضور % 

  ٌقدم أستاذ المقرر تقرٌرا بحضوور ويٌواب الطوالب للقسوم وٌحورم الطالوب مون دخوول االمتحوان فوً حوال تجواوز الغٌواب
 الحرمان من مجلس القسم.% وٌتم اقرار 25

 :Tardyالحضور المتأخر  2

 للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات فً الفصل الدراسً، وإذا تأخر زٌادة عن ثوالث  ٌسمح
 مرات ٌحذر شفوٌا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام ٌمنع من دخول المحاضرة.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقٌقة من بدء االمتحان 21ال ٌسمح للطالب دخول االمتحان النهائً إذا تأخر مقدار ) 



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قضم االقتصبد والمبليت 

 برنبمج االقتصبد

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة التطوير األكبديميمركز   عميد الكليت          الجودةنبئب العميد لشئون         رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هدى العمبد   د/مشعل الريفي        د/نبصر الطويل  د/صالح المقطري

 .إذا تغٌب الطالب عن االمتحان النهائً تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان فً الكلٌة 

 :Assignments & Projectsالتعٌٌنات والمشارٌع  4

  نوع التعٌٌنات فً بداٌة الفصل وٌحدد مواعٌد تسلٌمها وضوابط تنفٌذ التكلٌفات وتسلٌمها.ٌحدد أستاذ المقرر 

 .إذا تأخر الطالب فً تسلٌم التكلٌفات عن الموعد المحدد ٌحرم من درجة التكلٌف الذي تأخر فً تسلٌمه 

 :Cheatingالغش  5

 ًتطبق علٌه الئحة شؤون الطالب. فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان النصفً أو النهائ 

 .فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش او النقل فً التكلٌفات والمشارٌع ٌحرم من الدرجة المخصصة للتكلٌف 

 :Plagiarismاالنتحال  6

 فً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك 

 : policiesOtherسٌاسات أخرى  7

 أي سٌاسات أخرى مثل استخدام الموباٌل أو مواعٌد تسلٌم التكلٌفات ..... الخ 

 


